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Nº 1.919/2011 – Do Sr. Sebastião Bala Ro-
cha – Sugere à Senhora Presidenta da República 
a adoção de medidas para estabelecer Acordo de 
Cooperação com a França, visando implantar um 
terminal pesqueiro no município de Oiapoque/AP, 
através do Ministério da Pesca .............................. 60970 

Nº 1.920/2011 – Do Sr. Sebastião Bala Ro-
cha – Sugere à Senhora Presidenta da República a 
adoção de medidas para Incluir no PAC e elaborar 
projeto para a construção do Aeroporto Internacio-
nal de Oiapoque .................................................... 60971 

Nº 1.921/2011 – Do Sr. Efraim Filho – Suge-
re ao Ministério das Cidades que seja formalizado 
convênio para Construção de Cinco Aterros Sani-
tários no Estado da Paraíba .................................. 60971 

Nº 1.922/2011 – Do Sr. Efraim Filho – Sugere 
ao Ministro da Saúde, a implantação de 01(uma) 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no muni-
cípio paraibano de Santa Luzia-PB ....................... 60972 

Nº 1.923/2011 – Do Sr. Efraim Filho – Sugere 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, que 
seja criado a Universidade Federal do Sertão, no 
município de Santa Luzia-PB ................................ 60972 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 55/2011 – Do Sr. Rubens Bueno – Propõe 
ato de fiscalização sobre a gestão dos convênios 
realizados entre a União Nacional dos Estudantes 
e o Ministério da Cultura ........................................ 60973 

RECURSOS

Nº 95/2011 – Do Sr. Carlos Alberto Leréia – 
Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto 
de Lei 7.580, de 2010, que “cria cargos de Advoga-
do da União ........................................................... 60974

Nº 96/2011 – Do Sr. Romário – RICD, RECOR-
RER contra o V. Parecer terminativo da Comissão 
de Finanças e Tributação – CFT desta Câmara, 
que, inadvertidamente, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 6.818/2010, nos termos dos fundamentos que, 
doravante, passa a expender ................................ 60975 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU

Nº 22/2011 – Do Sr. Rubens Bueno – Solicita 
ao Tribunal de Contas da União informações so-
bre procedimentos de apuração de denúncias de 
irregularidades praticadas pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e acom-
panhamento da atuação da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ ........................ 60977 

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 1.386/2011 – Do Sr. Izalci – Solicita infor-
mações a Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial sobre convênio realizado com a 
Pasta ..................................................................... 60978 

Nº 1.387/2011 – Do Sr. Izalci – Solicita informa-
ções ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-
-Geral da União sobre ações realizadas no Programa 
Segundo Tempo, do Ministério do Esporte .............. 60978 

Nº 1.388/2011 – Do Sr. Francisco Floriano – 
Solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda 
a respeito de assunto tributário ............................. 60978

Nº 1.389/2011 – Do Sr. Francisco Floriano – 
Solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda 
a respeito de assunto tributário ............................. 60980 

Nº 1.390/2011 – Do Sr. Nelson Padovani – 
Solicita informações ao Ministro da Fazenda, nos 
termos que especifica ........................................... 60981 

Nº 1.391/2011 – Do Sr. Nelson Padovani – So-
licita informações ao Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, nos termos que es-
pecifica .................................................................. 60982 

Nº 1.392/2011 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita 
informações ao Senhor Ministro da Educação sobre 
a prestação de contas com despesas da Pasta da 
Educação, no Município do Rio de Janeiro/RJ ...... 60984 

Nº 1.393/2011 – Do Sr. Arnaldo Jordy – So-
licita Informações ao Ministro da Justiça sobre as 
investigações referentes ao suposto envolvimento 
do ex-Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Senhor Wagner Rossi, e demais envolvidos 
em esquema de corrupção na pasta da Agricultura 60984 

Nº 1.394/2011 – Do Sr. Valdir Colatto – Solicito 
informações à Excelentíssima Ministra de Estado 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, a respeito do 
fornecimento de anilhas pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, para os criadores de pássaros ................. 60985 

Nº 1.395/2011 – Do Sr. Roberto de Lucena 
– Solicita informações ao Senhor Ministro da Jus-
tiça sobre visita de equipe de televisão estrangeira 
à área dos índios Suruwahás conforme noticiado 
pela revista Veja..................................................... 60986 

Nº 1.396/2011 – Do Sr. Manoel Junior – So-
licita ao Ministro de Estado da Fazenda estimativa 
de impacto orçamentário-financeiro de projeto a ser 
apresentado ........................................................... 60987 

Nº 1.397/2011 – Do Sr. Roberto de Lucena 
– Solicita informações ao Senhor Ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre 
repasse de recursos do BNDES para construção 
de estrada na Bolívia ............................................. 60988 

REQUERIMENTOS

Nº 3.713/2011 – Do Sr. Mauro Benevi-
des – Requer inclusão na Ordem do Dia do PL 
nº1003/2003 .......................................................... 60989 
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Nº 3.714/2011 – Do Sr. Padre Ton – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do PL nº 2.057/1991, 
que dispõe sobre o Estatuto das Sociedades Indí-
genas ..................................................................... 60989 

Nº 3.715/2011 – Do Sr. Marçal Filho – Requer 
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Nº 3.716/2011 – Do Sr. Lourival Mendes – 
Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
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PAUTA DO PLENÁRIO da PEC 153/2003, que re-
gulamenta a carreira de Procurador Municipal; altera 
a Constituição Federal de 1988 ............................. 60991 
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do Pará .................................................................. 60995 

Nº 3.732/2011 – Do Sr. Domingos Sávio – Re-
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dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 53 de 2007 ............................................ 60996 

Nº 3.733/2011 – Do Sr. Reginaldo Lopes – 
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Nº 3.734/2011 – Do Sr. Diego Andrade – Re-
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tituição nº 53 de 2007 ............................................ 60996 

Nº 3.735/2011 – Do Sr. Paulo Piau – Requer 
a instalação de Comissão Especial a fim de dar pa-
recer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 ........................................................ 60997 

Nº 3.736/2011 – Do Sr. Leonardo Monteiro – 
Requer a instalação de Comissão Especial afim de 
dar parecer sobre a Proposta de Emenda a Cons-
tituição nº 53 de 2007 ............................................ 60997 

Nº 3.737/2011 – Do Sr. Dr. Grilo – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia do PL nº 1.033/2003, 
que institui o salário adicional de periculosidade 
para os vigilantes e empregados em transporte de 
valores ................................................................... 60997 

Nº 3.738/2011 – Do Sr. Domingos Sávio – 
Criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM 
DEFESA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VERE-
ADORES ............................................................... 60998

Nº 3.739/2011 – Da Srª. Professora Dorinha 
Seabra Rezende – Requer a inclusão na Ordem 
do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n.º 
190/2007, que acrescenta o art. 93-A à Constituição 
Federal, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores 
do Poder Judiciário ................................................ 60998 

Nº 3.740/2011 – Do Sr. Osmar Júnior – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 190 de 2007, que acrescenta o 
artigo 93-A à Constituição Federal de 1988 .......... 60998 

Nº 3.741/2011 – Do Sr. Osmar Júnior – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 
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nº 7.749 de 2010, que dispõe sobre o subsídio de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no 
art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá outras 
providências .......................................................... 60998 

Nº 3.742/2011 – Do Sr. Osmar Júnior – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 210 de 2007, que altera os arts. 95 
e 128 da Constituição Federal, para restabelecer o 
adicional por tempo de serviço como componente 
da remuneração das carreiras da magistratura e do 
Ministério Público .................................................. 60998 

Nº 3.743/2011 – Do Sr. Jaime Martins – Re-
quer a instalação de Comissão Especial a fim de 
dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 53 de 2007 ............................................ 60999 

Nº 3.744/2011 – Do Sr. Josias Gomes – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de 
Emenda à Constituição – PEC 190/2007, que de-
termina que a Lei Complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
dos Servidores do Judiciário. Altera a Constituição 
Federal de 1988 .................................................... 60999 

Nº 3.745/2011 – Do Sr. Adrian – Requer voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Adonias Lucas 
Martins, empresário de 81 anos, vitimado de Leu-
cemia complexa no dia 27 de outubro de 2011, no 
Município de Macaé-RJ ......................................... 60999 

Nº 3.746/2011 – Do Sr. Antonio Balhmann – 
Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia ....... 60999 

Nº 3.747/2011 – Do Sr. Cândido Vaccarezza 
– Dispensa do interstício regimental para inclusão 
na Ordem do Dia da PEC nº 61, de 2011, que alte-
ra o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias ............................................................ 61000 

Nº 3.748/2011 – Do Sr. Luiz Fernando Ma-
chado – Solicita o apensamento do Projeto de Lei 
nº 849, de 2011, que cria o Programa Nacional de 
Apoio às Microdestilarias de Álcool – Pronama – 
estabelece critérios para a produção e a comer-
cialização de álcool hidratado, ao Projeto de Lei nº 
1620, de 2007........................................................ 61000

Nº 3.749/2011 – Do Sr. Newton Cardoso – 
Requer a apuração de irregularidades, fraudes e 
abuso de poder por parte da Receita Federal no 
Porto de Santos, na cidade de Santos, SP ........... 61000 

Nº 3.750/2011 – Do Sr. Romero Rodrigues – 
Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
Lei nº 6405 de 2002, que “Regula a profissão de 
árbitro de futebol e dá outras providências” .......... 61001 

Nº 3.752/2011 – Do Sr. Raul Lima – Requer a 
inclusão, na Ordem do Dia, da PEC 190, de 2007, 
que acrescenta o Art. 93-A à Constituição Federal . 61001 

Nº 3.753/2011 – Do Sr. Raul Lima – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da PEC 89-A, de 2007, 
que dá nova redação ao inciso XI e revoga o § 12 
do Art. 37 da Constituição Federal ........................ 61001 

Nº 3.754/2011 – Do Sr. Giovanni Queiroz 
– Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 
190/07....................................................................  

Nº 3.755/2011 – Do Sr. João Carlos Bacelar 
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda 
à Constituição 190 de 2007 ................................... 61001

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Marco Maia) – Continuação da 

votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 61-C, de 2011, que altera o art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias ...................................................................... 61005 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA) – Questão de ordem sobre a inexistên-
cia de quorum mínimo para a votação da matéria 61005 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto. Solicitação aos Líderes partidá-
rios de convocação das respectivas bancadas ao 
plenário para registro de presença ........................ 61005 

FERNANDO FERRO (PT – PE – Pela ordem) 
– Apelo à Presidência de determinação da suspen-
são dos trabalhos nas Comissões ......................... 61005 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Determinação 
de encerramento dos trabalhos nas Comissões ... 61005 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de 
requerimento de retirada da matéria da pauta ...... 61005 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) ...................... 61006 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP), FERNANDO FERRO (PT – PE) ..... 61006 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEPE VAR-
GAS (PT – RS), SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – 
PE), MAURO BENEVIDES (PMDB – CE), ONOFRE 
SANTO AGOSTINI (PSD – SC), VANDERLEI MA-
CRIS (PSDB – SP), ONOFRE SANTO AGOSTINI 
(PSD – SC), LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA), PAU-
DERNEY AVELINO (DEM – AM), PAULO RUBEM 
SANTIAGO (PDT – PE), JERÔNIMO GOERGEN 
(PP – RS), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), 
EDMAR ARRUDA (PSC – PR), MÁRCIO MARINHO 
(PRB, BA), PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG), CÂN-
DIDO VACCAREZZA (PT – SP) ............................ 61007 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 61008 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Pedido 
de verificação ........................................................ 61008 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) – Pedido 
de verificação conjunta .......................................... 61008 

PEPE VARGAS (PT – RS) – Pedido de veri-
ficação conjunta ..................................................... 61008 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 61008 
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Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) 61009 

PEPE VARGAS (PT – RS – Pela ordem) – So-
licitação aos Deputados do PT de comparecimento 
ao plenário ............................................................. 61009 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela or-
dem) – Orientação da respectiva bancada. Pedido 
à Presidência de esclarecimento sobre a conclusão 
das votações de requerimentos de destaque rema-
nescentes .............................................................. 61009 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Duarte Nogueira ................................... 61009 

ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB – BA – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PMDB ao 
plenário .................................................................. 61009 

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC – 
Pela ordem) – Solicitação aos Deputados do PSD 
de comparecimento ao plenário ............................ 61009 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG) ... 61009 

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) 
– Aprovação, pela Comissão de Seguridade So-
cial e Família, de emenda ao Plano Plurianual de 
Investimentos – PPA e de parecer a projeto de lei 
em benefício dos agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate às endemias ...................... 61009 

BOHN GASS (PT – RS – Pela ordem) – So-
licitação aos Deputados do PT de comparecimento 
ao plenário. Defesa da aprovação, pela Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, de proposta sobre a possibilidade de apresen-
tação de emendas orçamentárias populares pelos 
Municípios com até 50 mil habitantes ................... 61010 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP) .......... 61010 

CLÁUDIO PUTY (PT – PA – Pela ordem) – 
Aprovação, pela Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, de projeto de lei sobre 
a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará .................................................................. 61010 

EUDES XAVIER (PT – CE – Pela ordem) – 
Aprovação, pela Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, do Projeto de Lei nº 
2.208, de 2011, sobre a criação da Universidade 
Federal do Cariri – UFCA, com sede no Município 
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará ................ 61010 

RATINHO JUNIOR (PSC – PR – Pela ordem) – 
Convocação dos Deputados do PSC ao plenário . 61012

RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB, RS – 
Pela ordem) – Importância do apoio aos artistas 
plásticos brasileiros. Desenvolvimento de técnica 
de entalhe em azulejo pelo artista plástico gaúcho 
Fernando Zancanella ............................................. 61012 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Pela 
ordem) – Solicitação aos Líderes governistas de 
convocação das respectivas bancadas ao ple-
nário ............................................................... 61012 

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP – 
Pela ordem) – Convocação dos Deputados do PSB 
– do PTB e do PCdoB ao plenário ........................ 61012 

PEPE VARGAS (PT – RS – Pela ordem) – 
Convite aos Deputados para participação na sole-
nidade de promulgação do projeto de lei sobre a 
elevação dos limites de enquadramento do Super-
-SIMPLES .............................................................. 61013 

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG – Pela or-
dem) – Solidariedade aos familiares do cinegrafista 
Gelson Domingos da Silva, da TV Bandeirantes, 
morto durante cobertura de operação policial na 
Favela Antares, no Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro .............................................................. 61013 

RICARDO BERZOINI (PT – SP – Pela ordem) 
– Elogio à Presidenta Dilma Rousseff pelo discurso 
proferido, em cadeia nacional de radio e televisão, a 
respeito da situação da saúde no Brasil. Transcurso 
do aniversário natalício do Governador do Distrito 
Federal, Agnelo Queiroz ........................................ 61013 

ANDRÉ VARGAS (PT – PR – Pela ordem) – 
Transcurso do aniversário natalício do Governador 
do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Repúdio aos 
ataques da Oposição contra o Governador brasi-
liense ..................................................................... 61013 

DOMINGOS DUTRA (PT – MA – Pela ordem) 
– Realização, pela Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias, de audiência pública destinada ao debate 
da situação do Santuário dos Pajés, ameaçado de 
extinção pela especulação imobiliária, no Distrito 
Federal .................................................................. 61014 

ALBERTO FILHO (PMDB – MA – Pela ordem) 
– Transcurso dos aniversários de emancipação po-
lítico-administrativa dos Municípios de Alto Alegre 
do Maranhão, Peritoró, Bela Vista do Maranhão e 
Brejo de Areia, Estado do Maranhão .................... 61014 

SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN – Pela 
ordem) – Transcurso do 141º aniversário de emanci-
pação político-administrativa do Município de Mos-
soró, Estado do Rio Grande do Norte. Pioneirismo 
da municipalidade na concessão do direito de voto 
à mulher e na libertação dos escravos .................. 61014 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD – BA – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PSD ao 
plenário .................................................................. 61015 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC – 
Pela ordem) – Concessão ao Governo do Estado do 
Acre, pela Organização Pan-Americana de Saúde, 
do Prêmio das Américas de Combate à Malária ... 61015 

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ – 
Pela ordem) – Assassinato do cinegrafista Gelson 
Domingos da Silva, da TV Bandeirantes, durante 
cobertura de operação militar em favela do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Deficiência do 
sistema de segurança pública fluminense ............. 61016 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada IVAN VALENTE (PSOL, SP) ............ 61016 
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ANDRÉ MOURA (PSC – SE – Pela ordem) 
– Concessão ao empresário Erivan Amorim da 
Medalha do Mérito Legislativo, pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais ................. 61016 

ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO – Pela ordem) 
– Eleição da Escola Estadual Castelo Branco, do 
Município de Gurupi, Estado do Tocantins, como 
Escola Referência Brasil em Gestão Escolar. Con-
gratulações à diretora do estabelecimento escolar, 
Profa. Adriana Aguiar ............................................ 61016 

DR. PAULO CÉSAR (PSD – RJ – Pela or-
dem) – Transcurso do 16º e do 396º aniversários, 
respectivamente, dos Municípios de Búzios e Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro .............................. 61016 

EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de encerramento 
da votação ............................................................. 61016 

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ – Pela ordem) 
– Presença do Embaixador da Angola na Comissão 
de Relação Exteriores e de Defesa Nacional, da 
Casa. Convite aos Parlamentares para participação 
nas comemorações da data de independência do 
país africano .......................................................... 61016 

JOÃO PAULO LIMA (PT – PE – Pela ordem) 
– Registro de voto. Solicitação à Presidência de revi-
são do sistema de votação eletrônica no plenário 61017 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Previsão 
de obras de atualização do sistema eletrônico de 
votação da Casa durante o recesso parlamentar .. 61017 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Rejeição 
do requerimento. Declaração de prejudicialidade de 
requerimentos de igual teor ................................... 61017 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCON (PT – RS), 
VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE) ................ 61033 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Requeri-
mento de destaque para votação em separado da 
expressão “até 31 de dezembro de 2013”, constante 
na Emenda nº 4 da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2011 ........................................... 61033 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AN-
TONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM – BA) . 61033 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação e como Líder o Sr. Deputado DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP) ..................................... 61033 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados PADRE TON (PT – RO), 
NATAN DONADON (PMDB – RO), JOSÉ MENTOR 
(PT – SP), DEVANIR RIBEIRO (PT – SP), VICENTE 
CANDIDO (PT – SP) ............................................. 61035 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação e como Líder o Sr. Deputado ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM – BA) ......... 61035 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PADRE JOÃO (PT 
– MG), FERNANDO MARRONI (PT – RS) ........... 61037 

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODAIR CUNHA 
(PT – MG) ......................................................... 61037 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado CAMILO COLA (PMDB – ES) 61037 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO PAULO 
LIMA (PT – PE), PEDRO CHAVES (PMDB – GO), 
DOMINGOS NETO (Bloco/PSB – CE), DUARTE NO-
GUEIRA (PSDB – SP), GERALDO THADEU (PSD 
– MG), PAULO FREIRE (Bloco/PR – SP), MENDON-
ÇA FILHO (DEM – PE), PAULO MALUF (PP – SP), 
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE) ................ 61037 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado GUILHERME MUSSI 
(PSD – SP)........................................................ 61038 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SARNEY 
FILHO (Bloco/PV, MA), PASTOR MARCO FELI-
CIANO (PSC – SP), OTONIEL LIMA (PRB, SP), 
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME (PSDB – SP), ODAIR CUNHA 
(PT – MG) .............................................................. 61038 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) .............................. 61039 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado ONYX LORENZONI 
(DEM – RS) ........................................................... 61039 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ASSIS MELO (Bloco/
PCdoB – RS) ..................................................... 61039 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presença 
no plenário de delegação parlamentar da Assem-
bleia Consultiva da República Popular do Irã ........ 61039 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputados de permanência no 
plenário .................................................................. 61039 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO FREIRE 
(Bloco/PPS – SP) .................................................. 61039 

PEPE VARGAS (PT – RS – Pela ordem) – 
Apelo aos Parlamentares do PT de permanência 
no plenário. Importância de prorrogação do prazo 
de vigência da Desvinculação de Receitas da União 
– DRU .................................................................... 61039 

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela 
ordem) – Solicitação os Deputados do PR de com-
parecimento e permanência no plenário ............... 61039 

DÉCIO LIMA (PT – SC – Pela ordem) – As-
sinatura de convênios pelo Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante, por oca-
sião de sua visita aos Municípios de Florianópolis 
e Joinville, Estado de Santa Catarina. Realização 
pelo País de investimentos nos setores de pesquisa 
e inovação tecnológica .......................................... 61040 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Conveniência de prorrogação do prazo fixado para 
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a apresentação de emendas à Lei Orçamentária 
Anual – LOA .......................................................... 61041 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Pela 
ordem) – Solicitação aos Líderes partidários e aos 
membros da base governista de comparecimento 
e permanência no plenário .................................... 61041 

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ 
– Pela ordem) – Apresentação de projeto de lei a 
respeito do estabelecimento de normas sobre o cál-
culo, a entrega e o controle da liberação de recursos 
do Fundo de Participação dos Estados – FPE e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM ...... 61041 

NEWTON LIMA (PT – SP – Pela ordem) – 
Congratulações à Presidenta Dilma Rousseff e ao 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo lança-
mento do Programa Melhor em Casa, destinado ao 
atendimento domiciliar à saúde ............................. 61041 

CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pela or-
dem) – Anúncio da participação do Ministro da Justi-
ça, José Eduardo Cardozo, em audiência pública na 
Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, destinada ao debate da 
questão indígena. Registro de voto ....................... 61041 

JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB – CE – Pela 
ordem) – Anúncio de inauguração pelo Ministro do 
Esporte, Aldo Rebelo, de etapa das obras de reforma 
e ampliação do Estádio Governador Plácido Caste-
lo, conhecido como Castelão, em Fortaleza, Estado 
do Ceará. Empenho do Governador Cid Gomes no 
cumprimento do cronograma de obras preparatórias 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 ............ 61042 

NEWTON CARDOSO (PMDB – MG – Pela 
ordem) – Denúncia de roubo de automóvel impor-
tado de propriedade do orador, no Porto de Santos, 
Estado de São Paulo ............................................. 61042 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presença 
de jornalistas da Folha de S.Paulo nas galerias do 
plenário .................................................................. 61042 

FABIO TRAD (PMDB – MS – Pela ordem) – 
Renovação do apelo aos Deputados de participa-
ção nas audiências públicas da Comissão Especial 
destinada ao exame da proposta de reformulação 
do Código de Processo Civil ................................. 61042 

DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG – Pela or-
dem) – Definição pela bancada federal do Estado 
de Minas Gerais de prioridades para emendas ao 
Plano Plurianual de Investimentos – PPA. Necessi-
dade de conclusão pelo Senado Federal da votação 
da regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, de 2000............................................................ 61042 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Necessida-
de de quorum de 308 votantes para encerramento 
da votação ............................................................. 61043 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Conveniência de encerramento da vota-
ção por inexistência de quorum ........................... 61043 

PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ – Pela ordem) 
– Realização no Rio de Janeiro de ato público em 
defesa da preservação dos direitos constitucionais 
dos Estados e Municípios produtores de petróleo. 
Necessidade de rejeição pela Casa do projeto de 
lei do Senado Federal sobre a distribuição de royal-
ties do petróleo. Protesto contra a exclusão, pela 
organização do ato público no Estado do Rio de 
Janeiro, da possibilidade de realização de discur-
sos por autoridades políticas ................................. 61043 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Solicitação à Presi-
dência de encerramento da votação ..................... 61044 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Protesto contra a ampliação do prazo para 
encerramento de votações de interesse do Governo 
Federal .................................................................. 61044 

AUDIFAX (Bloco/PSB – ES – Pela ordem) 
– Realização de ato público em Vitória, Estado do 
Espírito Santo, pela manutenção da sistemática de 
distribuição de royalties de petróleo oriundos de 
contratos já estabelecidos ..................................... 61044 

DR. PAULO CÉSAR (PSD – RJ – Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputados do PSD de compare-
cimento ao plenário ............................................... 61044 

JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB – SP – Pela 
ordem) – Aviso ao Plenário sobre a realização no 
Município de Campinas, Estado de São Paulo, de 
reunião destinada à discussão da escolha de sub-
sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014 ..... 61044 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerra-
mento da votação .................................................. 61045 

Rejeição do destaque .................................. 61045 
Usou da palavra pela ordem, para registro de 

voto, o Sr. Deputado GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/
PSB – AL) .............................................................. 61062 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Consulta à Presidência sobre os critérios 
adotados para encerramento de votação .............. 61062 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ODAIR CUNHA (PT – MG) .................................... 61062 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CÉSAR HALUM (PSD 
– TO), CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP) ............. 61062 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da expressão 
“contribuições sociais”, constante no art. 1º da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61, de 2011 ................. 61062 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado MARCUS PESTANA (PSDB 
– MG) ..................................................................... 61062 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SARAIVA FELIPE (PMDB 
– MG), LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP), JÂNIO 
NATAL (Bloco/PRP, BA), LEONARDO MONTEIRO 
(PT – MG), NILDA GONDIM (PMDB – PB) ............. 61063 
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ALCEU MOREIRA (PMDB – RS – Pela ordem) 
– Defesa da distribuição dos royalties de petróleo 
a todos os Estados e Municípios brasileiros ......... 61063 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados WILSON FILHO 
(PMDB – PB), DR. ROSINHA (PT – PR), PAULO 
PIAU (PMDB – MG) ............................................... 61063 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presença 
nas galerias do plenário de alunos do Colégio Frac-
tal, de Goiânia, Estado de Goiás ........................... 61064 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados PEPE VARGAS (PT – 
RS), CÉSAR COLNAGO (PSDB – ES) ................. 61064 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MÁRCIO MACÊDO 
(PT – SE), VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE), 
GERALDO RESENDE (PMDB – MS) ................... 61065 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado SIBÁ MACHADO (PT – AC) 61065 

Usaram a palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados MÁRCIO 
MACÊDO (PT – SE), HENRIQUE EDUARDO AL-
VES (PMDB – RN), JONAS DONIZETTE (Bloco/
PSB – SP), ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA), 
EDSON PIMENTA (PSD – BA), LINCOLN PORTELA 
(Bloco/PR – MG), SIMÃO SESSIM (PP – RJ), PAU-
DERNEY AVELINO (DEM – AM), PAULO RUBEM 
SANTIAGO (PDT – PE), CARMEN ZANOTTO (PPS 
– SC), TAKAYAMA (PSC – PR), OTONIEL LIMA 
(PRB, SP), IVAN VALENTE (PSOL, SP), AUREO 
(PRTB, RJ), CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP), 
PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG) ........................ 61065 

Usou da palavra o Sr. Deputado ODAIR 
CUNHA (PT – MG), Relator da matéria ................ 61067 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), STEPAN NERCESSIAN 
(Bloco/PPS – RJ) ................................................... 61067 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de encerramento da 
votação. Matéria publicada pela Agência Estado 
sobre a aprovação da proposta de prorrogação do 
prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU .................................................... 61067 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Ronaldo Caiado .................................... 61067 

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado STEPAN NERCESSIAN 
(Bloco/PPS – RJ) ................................................... 61068 

PEPE VARGAS (PT – RS – Pela ordem) – 
Contestação do discurso do Deputado Antonio Im-
bassahy a respeito da redução dos investimentos 
governamentais na saúde. Defesa de prorrogação 
do prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU. Pedido aos Deputados do PT de 
permanência no plenário ....................................... 61068 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora ............................................. 61068 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado SALVADOR ZIMBALDI 
(PDT – SP) ......................................................... 61068 

SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB, RS – Pela 
ordem) – Visita de empresários paraguaios ao Con-
gresso Nacional ..................................................... 61068 

SARNEY FILHO (Bloco/PV, MA – Como Lí-
der) – Apresentação pelo Senador Luiz Henrique 
de parecer ao projeto de lei sobre a reformulação 
do Código Florestal brasileiro. Apelo à Casa no 
sentido do aperfeiçoamento da matéria ................ 61068 

AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PP ao 
plenário ............................................................... 61069 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – 
RN – Pela ordem) – Solicitação aos Deputados do 
PMDB de comparecimento ao plenário ................. 61069 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM – GO) ......................... 61069 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Como Líder) 
– Apelo aos Deputados do PT de comparecimento 
ao plenário. Acerto da política econômica adotada 
pela Presidenta Dilma Rousseff. Enfrentamento da 
crise financeira mundial pelo Governo brasileiro. 
Defesa de prorrogação do prazo de vigência da 
Desvinculação de Receitas da União – DRU por 4 
anos. Críticas à atuação política do PSDB ............ 61069 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela or-
dem) – Contestação ao pronunciamento do Líder 
do PT – Deputado Paulo Teixeira .......................... 61070 

TONINHO PINHEIRO (PP – MG – Pela or-
dem) – Importância do engajamento do Congresso 
Nacional na luta empreendida pela Presidenta Dilma 
Rousseff contra a corrupção ................................. 61071 

ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA – Pela 
ordem) – Redução dos investimentos do Governo 
Federal na saúde pública ...................................... 61071 

AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB – Como 
Líder) – Apoio à prorrogação do prazo de vigência 
da Desvinculação de Receitas da União – DRU ... 61071 

TONINHO PINHEIRO (PP – MG – Pela ordem) 
– Congratulações ao Deputado Aguinaldo Ribeiro 
pelo discurso proferido .......................................... 61072 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Como 
Líder) – Apelo aos Deputados de comparecimento 
e permanência no plenário. Defesa de prorrogação 
do prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU .................................................... 61072 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação ............................................................. 61073 

Manutenção da expressão ........................... 61073 
Declaração de prejudicialidade de requeri-

mento de igual teor ................................................ 61094 
PRESIDENTE (Marco Maia) – Requerimento 

de destaque para votação em separado da expres-
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são “já instituídos”, constante no art. 1º da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61-C, de 2011 ........ 61094 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado RATINHO JUNIOR (PSC – PR) . 61094 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP) ....................................................... 61094 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA 
(PMDB – BA) ......................................................... 61095 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados PEPE VARGAS (PT – 
RS), ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 
– SP), SIBÁ MACHADO (PT – AC) ....................... 61095 

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODAIR 
CUNHA (PT – MG), SIBÁ MACHADO (PT – AC), 
EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ), FERNANDO 
COELHO FILHO (Bloco/PSB – PE), ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), GERALDO THADEU 
(PSD – MG), LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – 
MG), AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB), RONALDO 
CAIADO (DEM – GO), DR. JORGE SILVA (PDT – 
ES)l, 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) ......................... 61096 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre o encerramento da sessão e 
sobre a impossibilidade regimental de abertura de 
novo painel ............................................................ 61098 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Duarte Nogueira ................................... 61098 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Consulta à Presidência sobre a suspen-
são do painel ......................................................... 61098 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Manutenção 
do painel ................................................................ 61098 

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA – Pela ordem) 
– Apresentação, pelo Ministério Público Federal, 
de denúncia contra a Prefeita Municipal de Dário 
Meira, Estado da Bahia, por desvio de recursos de 
programas sociais e outras ilicitudes ..................... 61098 

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado MENDONÇA FILHO 
(DEM – PE) ....................................................... 61099 

PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG – Como 
Líder) – Insistência do Governo Federal na retira-
da de prerrogativas do Parlamento brasileiro. Posi-
cionamento do orador contrário à prorrogação do 
prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU por 4 anos................................... 61099 

EDSON PIMENTA (PSD – BA – Pela ordem) 
– Transcurso do 171º aniversário de emancipação 
político-administrativa do Município de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia .................................. 61100 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado CELSO MALDANER (PMDB-
-PR) ....................................................................... 61100 

IZALCI (Bloco/PR – DF – Pela ordem) – Po-
sicionamento da maioria da população de Brasília 
pelo afastamento do Governador Agnelo Queiroz, 
conforme pesquisa do Instituto O&P Brasil divulga-
da pelo site UOL .................................................... 61100 

EDSON SILVA (Bloco/PSB – CE – Pela ordem) 
– Contestação aos discursos contrários à prorro-
gação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU. Aplausos à Presidenta 
Dilma Rousseff pelo lançamento do Programa SOS 
Emergências e do Programa Melhor em Casa. Cons-
trução de hospitais regionais no Estado do Ceará. 
Realização pela Presidenta da República de inves-
timentos na saúde pública ..................................... 61100 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/
PSB – PE) ............................................................. 61100 

ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC – Pela ordem) – 
Declaração de voto pela aprovação da proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Desvinculação 
de Receitas da União. Defesa de aperfeiçoamento 
da DRU .................................................................. 61100 

NEWTON LIMA (PT – SP – Pela ordem) – In-
consistência de argumentos utilizados pelos partidos 
oposicionistas contra a proposta de prorrogação do 
prazo de vigência da Desvinculação de Receitas da 
União – DRU ......................................................... 61101 

CLÁUDIO PUTY (PT – PA – Pela ordem) – 
Transcurso do 7º aniversário de criação da Reser-
va Extrativista Verde para Sempre, no Município 
de Porto de Moz, Estado do Pará. Necessidade de 
ações conjunta dos governantes para o avanço na 
regularização fundiária .......................................... 61101 

ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS – Pela 
ordem) – Transcurso do 80º aniversário de criação 
da Loja Maçônica Fraternidade 3, no Município de 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul ........ 61101 

EMILIANO JOSÉ (PT – BA – Pela ordem) – 
Repúdio à matéria publicada pelo jornal Folha de 
S.Paulo a respeito do pedido, pelo Ministério Público 
Eleitoral do Estado de São Paulo, de cassação do 
mandato parlamentar do Deputado Cândido Vacca-
rezza por suposta arrecadação ilícita na campanha 
eleitoral passada ................................................... 61101 

OTAVIO LEITE (PSDB – RJ – Pela ordem) – 
Desnecessidade de prorrogação da Desvinculação 
de Receitas da União – DRU em face da atual con-
junta macroeconômica brasileira. Incompetência do 
Governo petista na execução de obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC ................... 61102 

PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE – Pela 
ordem) – Postura de Líderes da base governista 
no tocante à prorrogação do prazo de vigência da 
Desvinculação de Receitas da União – DRU ........ 61103 
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ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA – Pela 
ordem) – Obtenção de lucros exorbitantes pelas 
instituições bancárias no Governo petista ............. 61103 

ZÉ GERALDO (PT – PA – Pela ordem) – 
Competência político-administrativa da Presidenta 
Dilma Rousseff. Perda de rumo pela Oposição ..... 61103 

KEIKO OTA (Bloco/PSB – SP – Pela ordem) 
– Assassinato do cinegrafista Gelson Domingos 
da Silva, da TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. Contrabando de armas 
pesadas pelo crime organizado. Exílio do Deputado 
Estadual Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, em face 
de ameaças de morte desferidas por milicianos ... 61103 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC 
– Pela ordem) – Aprovação, pela Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
de requerimento de autoria da oradora destinado à 
realização, nos Estados brasileiros, de diligências 
para acompanhamento do cumprimento da Lei Maria 
da Penha, coibitiva da violência doméstica contra a 
mulher .................................................................... 61104 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Publicação, pela revista Carta Maior, de matéria 
acerca do engajamento dos países emergentes no 
combate à crise financeira mundial ....................... 61104 

ASSIS DO COUTO (PT – PR – Pela ordem) 
– Registro de voto. Congratulações à base gover-
nista, em especial ao PT – pelo empenho na pror-
rogação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU. Encontro de presidentes 
de consórcios intermunicipais do Estado do Paraná 
com Ministros de Estado, em busca da liberação de 
recursos para a aquisição de máquinas destinadas 
à conservação de estradas ................................... 61104 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da votação ............................................... 61104 

Manutenção da expressão ........................... 61104 
Usou da palavra pela ordem, para registro de 

voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES (PMDB – MG) 61117 
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 

ordem) – Apelo à Presidência de abertura de novo 
painel ..................................................................... 61117 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de abertura de 
novo painel ............................................................ 61117 

VI – Encerramento
3 – ATA DA 317ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª 
LEGISLATURA, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011

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

anterior
III – Leitura do expediente
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Solici-

tação à Presidência de determinação de leitura da 

ata da sessão anterior. Pedido ao Deputado Luciano 
Castro para leitura compassada da ata ................. 61126 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deter-
minação de leitura da ata da sessão anterior ........ 61126 

JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB – RS – Pela or-
dem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior ...................................................................... 61126 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM – Pela 
ordem) – Solicitação aos membros do DEM de 
abstenção do registro de presença até o alcance 
de quorum no plenário ......................................... 61126 

IV – Breves Comunicações
ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA) – Elogio 

ao Deputado Luciano Castro pela leitura compas-
sada da ata da sessão anterior ............................. 61127 

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG) – Con-
gratulações ao Deputado Luciano Castro pela lei-
tura da ata. Solicitação aos Parlamentares do PR 
de comparecimento ao plenário para a votação da 
proposta de emenda à Constituição sobre a pror-
rogação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU...................................... 61127 

RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR) – Na-
tureza caluniosa da atribuição à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo da responsabilidade pelo 
desaparecimento do diretor da União Nacional dos 
Estudantes – UNE Carlos Henrique Leite Silva .... 61127 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Deputados ao plenário ......................... 61127 

OTONIEL LIMA (PRB, SP) – Conveniência de 
retratação, por Deputado, do discurso proferido no 
plenário a respeito da responsabilidade da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo pelo desapareci-
mento de líder estudantil ....................................... 61127 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Repúdio 
às manifestações de Deputado do PT do Estado da 
Bahia contra a Polícia Militar e o Governo do Estado 
de São Paulo, especialmente quanto à denúncia de 
desaparecimento de líder estudantil ...................... 61127 

NEWTON CARDOSO (PMDB – MG) – Apre-
sentação à Mesa Diretora de requerimento de inves-
tigação das responsabilidades pelo desaparecimen-
to, no Porto de Santos, de automóvel importado de 
propriedade do orador. Apelo ao Governo Federal 
de destinação de recursos da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU para o pagamento de 
emendas orçamentárias ........................................ 61128 

LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – SP) – 
Conveniência de retratação, pelo Deputado Amauri 
Teixeira, de discurso proferido contra a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo ........................................ 61128 

JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG) – Registro 
de voto proferido em sessão anterior .................... 61128 

PAULO MALUF (PP – SP) – Excelência da 
Universidade de São Paulo – USP. Elogio à Polícia 
Militar do Estado de São Paulo ............................. 61128 
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ARACELY DE PAULA (Bloco/PR – MG) – Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior .......... 61128 

ROBERTO BRITTO (PP – BA) – Lançamento 
do Programa Melhor em Casa e do Programa SOS 
Emergências pela Presidenta Dilma Rousseff ...... 61128 

DR. CARLOS ALBERTO (PMN, RJ) – Apro-
vação, pelo Senado Federal, de projeto de lei sobre 
o recrudescimento de penas contra condutores de 
veículos automotores sob o efeito de álcool. Expec-
tativa de aprovação da matéria pela Casa ............ 61129 

JOÃO PAULO LIMA (PT – PE) – Apoio ao 
discurso proferido pelo Deputado Amauri Teixeira, 
a respeito da responsabilidade da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo pela investigação do desapa-
recimento de líder estudantil ................................. 61129 

IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Protesto con-
tra o arquivamento, pela Comissão de Ética da As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do 
processo de investigação de esquema de venda de 
emendas orçamentárias. Necessidade de apuração 
do caso Ministério Público ..................................... 61129 

MÁRCIO MACÊDO (PT – SE) – Registro de 
voto proferido em sessão anterior ......................... 61130 

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Repúdio 
às críticas do PSDB contra o Governo petista ...... 61130 

ARNON BEZERRA (Bloco/PTB, CE – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão 
anterior .................................................................. 61131 

JÚLIO CAMPOS (DEM – MT) – Apelo ao Rela-
tor do Orçamento Geral da União, Deputado Arlindo 
Chinaglia, de alocação de recursos para o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO. Apelo 
à Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, de contratação de funcionários 
para a Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO ...................................... 61131 

BRUNA FURLAN (PSDB – SP) – Avanços 
da legislação brasileira de amparo ao empregado 
doméstico. Informalidade da categoria no País. Ne-
cessidade de preservação dos direitos dos traba-
lhadores domésticos .............................................. 61132 

ARNALDO JORDY (Bloco/PPS – PA) – Apoio 
do Governo brasileiro e do PPS à admissão do Es-
tado da Palestina como membro da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura – UNESCO ............................................. 61132 

VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE) – Re-
alização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no 
País. Defesa da concessão a idosos e estudantes 
do direito ao pagamento de meia-entrada nos jogos 
da Copa ................................................................. 61133 

ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP) – As-
sassinato do repórter cinegrafista da TV Bandeiran-
tes Gelson Domingos da Silva durante a cobertura 
de operação policial realizada na favela Antares, no 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Necessi-
dade de combate às ações de traficantes de drogas 

no Estado. Importância da atuação governamental 
nas regiões de fronteira do País. Propósito da apre-
sentação de emendas orçamentárias destinadas ao 
fortalecimento de forças de segurança em regiões 
estratégicas  .......................................................... 61134 

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Con-

tinuação da votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61-C, de 2011, que 
altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias ..................................................... 61138 

PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Vo-
tação de requerimento de votação nominal do re-
querimento de retirada da matéria da pauta ......... 61138 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ONYX LORENZONI (DEM 
– RS) ..................................................................... 61138 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO MORAES (Blo-
co/PTB, RS), JOSÉ MENTOR (PT – SP), VANDER 
LOUBET (PT – MS) ............................................... 61139 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHA-
DO (PT – AC), LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS), ALCEU 
MOREIRA (PMDB – RS), DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP), FRANCISCO ARAÚJO (PSD – RR), 
LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA), AGUINALDO RIBEI-
RO (PP – PB), RONALDO CAIADO (DEM – GO), 
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), RUBENS BUENO 
(Bloco/PPS – PR), MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), 
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), NELSON PA-
DOVANI (PSC – PR), OTONIEL LIMA (PRB, SP), 
DR. CARLOS ALBERTO (PMN, RJ), IVAN VALENTE 
(PSOL, SP), RUI PALMEIRA (PSDB – AL), ODAIR 
CUNHA (PT – MG) ................................................ 61139 

PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Apro-
vação do requerimento .......................................... 61141 

Votação do requerimento de retirada da ma-
téria da pauta ........................................................ 61141 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP), SIBÁ MACHADO (PT – AC) ........... 61141 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHA-
DO (PT – AC), ALCEU MOREIRA (PMDB – RS), 
DOMINGOS NETO (Bloco/PSB – CE), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP), GUILHERME CAMPOS 
(PSD – SP), LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA), SIMÃO 
SESSIM (PP – RJ), PAUDERNEY AVELINO (DEM – 
AM), ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE), RUBENS 
BUENO (Bloco/PPS – PR), NELSON PADOVANI 
(PSC – PR), OTONIEL LIMA (PRB, SP), CHICO 
ALENCAR (PSOL, RJ), DR. CARLOS ALBERTO 
(PMN, RJ), AUREO (PRTB, RJ), RUI PALMEIRA 
(PSDB – AL) .......................................................... 61142 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Necessidade de bus-



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60813 

ca de consenso junto ao Presidente Marco Maia a 
respeito da votação de emendas aglutinativas ...... 61143 

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODAIR 
CUNHA (PT – MG), FÁBIO SOUTO (DEM – BA) .. 61144 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Solicitação aos Deputados da base governista de 
permanência no plenário ....................................... 61144 

DOMINGOS NETO (Bloco/PSB – CE – Pela 
ordem) – Apelo à bancada do PSB de compareci-
mento ao plenário. Registro de voto ...................... 61144 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados NILSON 
LEITÃO (PSDB – MT), ARNALDO JORDY (Bloco/
PPS – PA) .............................................................. 61144 

SIMÃO SESSIM (PP – RJ – Pela ordem) – Re-
alização de caminhada da Candelária à Cinelândia, 
no Rio de Janeiro, contra o projeto de lei aprovado 
pelo Senado Federal, protesto no Rio de Janeiro 
contra o substitutivo oferecido pelo Senador Vital do 
Rêgo a projeto de lei prejudicial às economias dos 
Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo ..... 61144 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Apelo aos membros do PT de comparecimento ao 
plenário. Solicitação à Presidência de prorrogação 
do prazo estabelecido para apresentação de emen-
das à Lei Orçamentária Anual – LOA .................... 61144 

CESAR COLNAGO (PSDB – ES – Pela or-
dem) – Realização em Vitória, Estado do Espírito 
Santo, de manifestação popular contra a distribuição 
de royalties de petróleo aos Estados e Municípios 
brasileiros .............................................................. 61144 

TONINHO PINHEIRO (PP – MG – Pela or-
dem) – Solicitação aos Deputados de participação 
em movimento pela regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, sobre a alocação 
de recursos para a saúde pública, no plenário do 
Senado Federal, no dia 22 de novembro de 2011 61145 

VALDIR COLATTO (PMDB – SC – Pela or-
dem) – Votação, por Comissões do Senado Federal, 
do parecer oferecido pelo Senador Luiz Henrique 
ao projeto de lei sobre a reformulação do Código 
Florestal brasileiro. Defesa de manutenção no texto 
de áreas consolidadas de pequenos agricultores . 61145 

LUCI CHOINACKI (PT – SC – Pela ordem) 
– Encontro de atletas participantes nos Jogos Pan-
-Americanos de Guadalajara 2011, no México, com a 
Presidenta Dilma Rousseff. Desempenho das atletas 
brasileiras no evento. Apresentação do Projeto de 
Lei nº 2.343, de 2011, sobre a instituição de 2013 
como o Ano Nacional do Esporte Feminino .......... 61145 

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado NELSON MARCHEZAN 
JUNIOR (PSDB – RS) ........................................... 61147 

PEDRO UCZAI (PT – SC – Pela ordem) – 
Convite aos Parlamentares para participação no 
Seminário Nacional Desenvolvimento e Ferrovias, 

em Brasília, Distrito Federal. Sugestão às bancadas 
estaduais para apresentação de emendas ao Pla-
no Plurianual de Investimentos – PPA destinadas à 
reestruturação do modal ferroviário de transporte 61147 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/
PSB – AL) .............................................................. 61147 

ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC – Pela ordem) 
– Acolhimento, pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU, do relatório apresentado pelo Ministro Marcos 
Bemquerer Costa a respeito da auditoria das obras 
das BRs 116 e 101, no Estado de Santa Catarina. 
Intensificação das ações da Casa sobre a fiscali-
zação de gastos públicos ...................................... 61147 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – Pe-
dido à Presidência para encerramento da votação 61147 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerra-
mento da votação .................................................. 61147 

Rejeição do requerimento ............................ 61147 
Declaração de prejudicialidade de requeri-

mento de igual teor ................................................ 61159 
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Requeri-

mento de destaque para votação em separado do § 
4º do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, alterado pelo art. 1º da Emenda nº 1, 
apresentada à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2011 ....................................................... 61159 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL, SP)  61159 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados RUBENS BUENO 
(Bloco/PPS – PR), ODAIR CUNHA (PT – MG) ..... 61159 

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado SIBÁ MACHADO (PT – AC) 61160 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado VICENTE CANDIDO (PT – SP) . 61160 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (PMDB – RJ), FERNANDO COELHO FI-
LHO (Bloco/PSB – PE), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA), EDSON PIMENTA (PSD – BA), JOSÉ 
ROCHA (Bloco/PR – BA), ARTHUR LIRA (PP – 
AL), MENDONÇA FILHO (DEM – PE), GIOVANI 
CHERINI (PDT – RS), RUBENS BUENO (Bloco/
PPS – PR), COSTA FERREIRA (PSC – MA), VI-
TOR PAULO (PRB, RJ), CHICO ALENCAR (PSOL, 
RJ), DR. CARLOS ALBERTO (PMN, RJ), AUREO 
(PRTB, RJ), ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP), ODAIR CUNHA (PT – MG) ............. 61160 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Solicitação aos Deputados da base governista de 
comparecimento ao plenário ................................. 61161 

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB – PE 
– Pela ordem) – Apelo aos Deputados do PSB – do 
PTB e do PCdoB de comparecimento ao plenário ... 61161 

CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem) 
– Defesa de cumprimento do interstício de cinco 
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sessões para a votação, em segundo turno, da 
proposta de emenda à Constituição sobre a Des-
vinculação de Receitas da União – DRU............... 61162 

ZÉ GERALDO (PT – PA – Pela ordem) – Con-
testação a discursos da Oposição contra o Governo 
Dilma Rousseff ...................................................... 61162 

DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG – Pela or-
dem) – Críticas ao Governo petista. Subserviência 
do Poder Legislativo ao Poder Executivo .............. 61162 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS 
(PMDB – RJ) ......................................................... 61162 

DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG – Pela or-
dem) – Defesa de cumprimento do interstício re-
gimental para a votação, em segundo turno, da 
proposta de emenda à Constituição sobre a Des-
vinculação de Receitas da União – DRU............... 61162 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Como Líder) – 
Razões da necessidade de prorrogação do prazo 
de vigência da Desvinculação de Receitas da União 
– DRU. Caráter democrático da votação da matéria 
pela Casa. Ações do Governo petista destinadas ao 
combate à corrupção e ao enfrentamento da crise 
financeira mundial. Elogio ao Presidente Marco Maia 
e à Vice-Presidenta Rose de Freitas pela condução 
dos trabalhos da Casa ........................................... 61163 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presen-
ça no plenário do Ministro de Estado de Assuntos 
Parlamentares da República de Angola, Norberto 
Fernandes dos Santos .......................................... 61164 

SILVIO COSTA (Bloco/PTB, PE) – Reclama-
ção sobre a busca de solução política para a pror-
rogação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU...................................... 61164 

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC – 
Pela ordem) – Consulta à Presidência sobre o en-
cerramento da votação .......................................... 61165 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Onofre Santo Agostini ...................... 61165 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre a votação do requerimento de 
quebra de interstício para a votação, em segundo 
turno, da proposta de emenda à Constituição acer-
ca da prorrogação do prazo de vigência da Desvin-
culação de Receitas da União – DRU. Ajuizamento 
junto ao Supremo Tribunal Federal, pelos partidos 
de Oposição, de mandado de segurança com pe-
dido de liminar contra a quebra de interstício para 
a votação da matéria ............................................. 61165 

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) 
– Não paralisação das votações da proposta de 
emenda à Constituição em face da tramitação, no 
Supremo Tribunal Federal, do mandado de segu-
rança com pedido de liminar contra a quebra de 
interstício para a votação da matéria .................... 61165 

JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA – Pela ordem) 
– Conveniência de encerramento da sessão, tendo 

em vista a exigência regimental de cumprimento de 
interstício para a votação da matéria em segundo 
turno ...................................................................... 61166 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM – GO) ......................... 61166 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Como 
Líder) – Agradecimento aos Líderes governistas 
pelo empenho na prorrogação do prazo de vigên-
cia da Desvinculação de Receitas da União – DRU. 
Solicitação à Presidência de aguardo da chegada 
do Presidente Marco Maia ao plenário para deci-
são sobre a votação do requerimento de quebra do 
interstício ............................................................... 61166 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conveniên-
cia de suspensão dos trabalhos por 10 minutos .... 61167 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerra-
mento da votação .................................................. 61167 

Rejeição do texto destacado ........................ 61167 
Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

putados ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA), RONALDO CAIADO (DEM – GO) .... 61181 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Como Líder) – Autoritarismo do Gover-
no Federal, demonstrado na votação da proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Desvinculação 
de Receitas da União – DRU. Inconstitucionalidade 
da quebra de interstício para a votação da matéria 
em segundo turno ................................................. 61181 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Suspensão 
da sessão por 10 minutos ..................................... 61181 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados RONALDO CAIADO (DEM – GO), PAULO 
ABI-ACKEL (PSDB – MG) ..................................... 61181 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Reabertura da 
sessão ................................................................... 61182 

Aviso ao Plenário sobre a celebração de acor-
do de Líderes para a votação da proposta de pror-
rogação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU em primeiro turno, com a 
retirada de emendas aglutinativas, e cumprimento 
do interstício de cinco sessões para a votação da 
matéria em segundo turno .................................... 61182 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado PADRE JOÃO (PT – MG) ..... 61182 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Pela 
ordem) – Congratulações ao Presidente Marco 
Maia pela condução dos trabalhos da Casa e pela 
construção de acordo com vistas à votação da 
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – 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 25 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB 
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 2

RONDÔNIA

Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Mauro Benevides PMDB 
Total de CEARÁ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
Reginaldo Lopes PT 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Otavio Leite PSDB 
Total de RIO DE JANEIRO 5

SÃO PAULO

Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Sampaio PSDB 
João Dado PDT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Vanderlei Macris PSDB 
Total de SÃO PAULO 9

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Total de DISTRITO FEDERAL 2

SEÇÃO I

Ata da 315ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 9 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.:Amauri Teixeira, Bohn Gass, Onofre Santo Agostini,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Eduardo Sciarra PSD 
Nelson Meurer PP 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 4

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Onofre Santo Agostini PSD 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 5

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 25 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – 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 (Amauri Teixeira) – Passa-
-se à leitura do expediente.

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

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 496, DE 2011 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 781/11 – C. Civil

Texto do Acordo Internacional de Madeiras Tro-
picais, 2006, concluído em Genebra, em 27 de janeiro 
de 2006.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores 
e da Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente, 
o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 
2006, concluído em Genebra, em 27 de janeiro de 2006.

Brasília, 7 de novembro de 2011.

EMI No 421 MRE/MMA

Brasília, 24 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacio-
nal, o anexo projeto de Mensagem que encaminha à 
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo 
Internacional de Madeiras Tropicais – AIMT, concluído 
em Genebra, em 27 de janeiro de 2006, por ocasião 
da IV Sessão da Conferência Diplomática para a ne-
gociação de um acordo sucessor ao Acordo Interna-
cional de Madeiras Tropicais de 26 de janeiro de 1994. 

2. Estabelecida em 1983, no âmbito da UNCTAD, 
a Organização Internacional de Madeiras Tropicais 
(OIMT) congrega países produtores e consumidores 
de madeiras tropicais, num total de 44 membros, além 
da União Européia. A Organização tem como objetivos 
(i) a promoção do comércio de madeiras tropicais e do 
manejo florestal sustentável; (ii) a busca do equilíbrio 
entre as demandas dos países produtores por melhor 
acesso aos mercados internacionais e o apoio a proje-
tos de conservação ambiental; e (iii) o aprimoramento 
dos padrões de exploração dos recursos florestais. 

3. O acordo constitutivo da OIMT, de 18 de no-
vembro 1983, foi objeto de renegociação, em 1994, 
tendo um acordo sucessor entrado em vigor interna-
cional em 1o de janeiro de 1997, e, no Brasil, em 28 
de novembro de 1997. Depois de um ano e meio de 
negociações, encerraram-se em janeiro de 2006 as ne-
gociações de novo Acordo Internacional de Madeiras 
Tropicais, o AIMT 2006, o qual sucederá o documento 
de 1994. A sucessão de Acordos tem como objetivo o 
acompanhamento da evolução do tratamento dos te-
mas ambientais e florestais em âmbito internacional. 

4. A entrada em vigor do AIMT 2006 constitui 
importante avanço para a Organização Internacional 
de Madeiras Tropicais, que poderá valer-se de novos 
instrumentos de fomento ao manejo florestal susten-
tável. Com efeito, o AIMT 2006 tem por objetivos cen-
trais a promoção do manejo sustentável das florestas 
tropicais e a expansão e diversificação do comércio 
internacional de madeiras tropicais. Tais objetivos são 
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de grande importância para o Brasil e estão em direta 
consonância com as políticas desenvolvidas pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente, com implementação pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes 
(ICMBio), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), e os de-
mais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente. 
Na visão do Brasil, o fomento às práticas do manejo 
florestal e as concessões florestais são formas susten-
táveis de abastecer o mercado madeireiro no Brasil e 
no mundo. Desse modo, espera-se que a OIMT passe 
a atuar mais fortemente na promoção do comércio de 
madeiras tropicais e da economia florestal, incentivando 
práticas de manejo florestal sustentável, combatendo 
barreiras comerciais e promovendo meios de melhorar 
o acesso a mercados. Espera-se ainda que a OIMT 
avance na prestação de assistência técnica com vistas 
à adoção de práticas de manejo florestal sustentável.

5. Entre os objetivos do AIMT 2006, destacam-se 
a promoção da inclusão social e a geração de renda 
aos povos da floresta, a partir do uso sustentável dos 
recursos florestais e do incentivo ao Manejo Florestal 
Comunitário. O desenvolvimento da indústria de base 
florestal; o fomento a Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D); a promoção de ações de reflorestamento e a 
recuperação de áreas degradadas são, entre outros, 
temas de grande importância para o setor florestal 
brasileiro que constam como objetivos do Acordo em 
apreço.

6. Do ponto de vista operacional, a aprovação 
do AIMT 2006 representará avanço significativo para 
a OIMT, na medida em que dotará a Organização de 
novos instrumentos para financiamento de projetos. De 
fato, com a criação dos “Fundos Temáticos”, previstos 
no AIMT 2006, espera-se que o financiamento de pro-
jetos pela Organização funcione de forma multilateral, 
mais transparente e democrática, com os doadores 
passando a contribuir para o financiamento de temas 
previamente acordados e não para projetos específi-
cos selecionados por critérios políticos.

7. Responsável por parcela substancial das ex-
portações mundiais de madeiras tropicais, o Brasil 
desempenha papel protagônico na OIMT, contando 
com percentual significativo de votos no Conselho da 
Organização. Dessa forma, o País logrou que reivindi-
cações conceituais importantes quanto ao uso susten-
tável e à conservação das florestas fossem incluídas 
no AIMT 2006. 

8. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacio-
nal, em conformidade com o art. 49, inciso I, combina-
do com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de 

Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do 
Acordo.

Respeitosamente, Ruy Nunes Pinto Nogueira, 
Izabella Monica Vieira Teixeira.

ACORDO INTERNACIONAL DE MADEIRAS 
TROPICAIS, 2006

PREÂMBULO

As Partes do presente Acordo,
a) Recordando a Declaração e o Programa de 

Ação sobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem 
Econômica Internacional, o Programa Integrado para 
os Produtos de Base, a Nova Parceria para o Desen-
volvimento, e o Espírito de São Paulo e o Consenso 
de São Paulo, adotados pela XI UNCTAD;

b) Recordando também o Acordo Internacional 
de Madeiras Tropicais de 1983 e o Acordo Internacio-
nal de Madeiras Tropicais de 1994, e reconhecendo o 
trabalho realizado pela Organização Internacional de 
Madeiras Tropicais e os êxitos alcançados desde sua 
criação, incluída uma estratégia para atingir o comér-
cio internacional de madeiras tropicais de fontes de 
manejo sustentável;

c) Recordando ainda a Declaração de Joanes-
burgo e o Plano de Implementação, adotados pela Cú-
pula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em 
setembro de 2002, o Foro das Nações Unidas sobre 
Florestas, estabelecido em outubro de 2000, e a cria-
ção associada da Aliança de Cooperação sobre Flores-
tas, da qual a Organização Internacional de Madeiras 
Tropicais é membro, assim como a Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declara-
ção de Princípios com Autoridade, Não-Juridicamente 
Obrigatória, para um Consenso Global sobre Manejo, 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos 
os Tipos de Florestas, e os capítulos pertinentes da 
Agenda 21, aprovada pela Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 
junho de 1992, a Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Diversidade Biológica e a Convenção 
das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação;

d) Reconhecendo que os Estados, de conformida-
de com a Carta das Nações Unidas e os princípios de 
direito internacional, tem o direito soberano de explorar 
seus próprios recursos de acordo com suas políticas 
ambientais e a responsabilidade de assegurar que as 
atividades realizadas em sua jurisdição ou sob seu 
controle não prejudiquem o meio ambiente de outros 
Estados ou de zonas situadas fora da jurisdição na-
cional, como enunciado no Princípio 1(a) da Declara-
ção de Princípios com Autoridade, Não-Juridicamente 
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Obrigatória, para um Consenso Global sobre Manejo, 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos 
os Tipos de Florestas;

e) Reconhecendo a importância do comércio de 
madeiras e de produtos associados para a economia 
dos países produtores de madeira;

f) Reconhecendo também a importância dos 
múltiplos benefícios econômicos, ambientais e sociais 
proporcionados pelas florestas, incluídos a madeira e 
os produtos florestais não madeireiros e os serviços 
ambientais, no contexto do manejo florestal sustentá-
vel, nos níveis local, nacional e global, e a contribuição 
do manejo florestal sustentável para o desenvolvimen-
to sustentável e a redução da pobreza, e o alcance 
dos objetivos de desenvolvimento internacionalmente 
acordados, inclusive aqueles contidos na Declaração 
do Milênio;

g) Reconhecendo ainda a necessidade de pro-
mover e aplicar critérios e indicadores comparáveis 
para o manejo florestal sustentável como ferramentas 
importantes para que todos os membros avaliem, mo-
nitorem e promovam avanços no manejo sustentável 
de suas florestas;

h) Considerando as relações existentes entre o 
comércio de madeiras tropicais e o mercado interna-
cional de madeiras, e a economia mundial em geral, 
assim como a necessidade de adotar uma perspecti-
va global para melhorar a transparência no comércio 
internacional de madeiras;

i) Reafirmando seu compromisso de alcançar, o 
mais rapidamente possível, o objetivo de conseguir que 
as exportações de madeiras tropicais e de produtos 
dessas madeiras provenham de fontes de manejo sus-
tentável (Objetivo 2000 da Organização Internacional 
de Madeiras Tropicais) e recordando o estabelecimento 
do Fundo de Cooperação de Bali;

j) Recordando o compromisso assumido pelos 
membros consumidores em janeiro de 1994 de manter 
ou alcançar o manejo sustentável de suas florestas;

k) Notando o papel da boa governança, de arran-
jos claros sobre propriedade de terras e da coordena-
ção intersetorial para lograr um manejo florestal sus-
tentável e a exportação de madeiras de fontes legais;

l) Reconhecendo a importância da colaboração 
entre os membros, as organizações internacionais, o 
setor privado e a sociedade civil, incluídas as comuni-
dades nativas e locais, assim como outros interessados 
em promover o manejo florestal sustentável;

m) Reconhecendo também a importância dessa 
colaboração para melhorar a aplicação da legislação 
florestal e promover o comércio de madeiras extraídas 
legalmente;

n) Observando que a melhora da capacidade 
das comunidades nativas e locais que dependem das 
florestas, inclusive os proprietários e gestores de flo-
restas, pode contribuir para alcanlçar os objetivos do 
presente Acordo;

o) Observando também a necessidade de me-
lhorar o nível de vida e as condições de trabalho no 
setor florestal, tendo em conta os princípios interna-
cionalmente reconhecidos sobre essas questões e as 
Convenções e instrumentos pertinentes da Organiza-
ção Internacional do Trabalho;

p) Notando que a madeira é uma matéria pri-
ma eficiente do ponto de vista energético, renovável 
e compatível com o meio ambiente, em comparação 
com produtos competidores;

q) Reconhecendo a necessidade de maiores in-
vestimentos no manejo florestal sustentável, inclusive 
mediante o re-investimento dos rendimentos gerados 
pelas florestas, inclusive pelo comércio relacionado 
com a madeira;

r) Reconhecendo também as vantagens de pre-
ços de mercado que reflitam os custos do manejo flo-
restal sustentável;

s) Reconhecendo ainda a necessidade de contar 
com mais recursos financeiros previsíveis, provenientes 
de uma ampla comunidade de doadores, a fim de con-
tribuir para o alcance dos objetivos do presente Acordo;

t) Notando as necessidades especiais dos paí-
ses menos desenvolvidos que são produtores de ma-
deiras tropicais.

Acordam o seguinte:

CAPÍTULO I 
Objetivos

ARTIGO 1O  
Objetivos

Os objetivos do Acordo Internacional de Madeiras 
Tropicais de 2006 (doravante denominado “o presente 
Acordo”) são promover a expansão e a diversificação 
do comércio internacional de madeiras tropicais de 
florestas manejadas de forma sustentável, legalmente 
extraídas, e promover o manejo sustentável das flores-
tas produtoras de madeiras tropicais:

a) proporcionando um marco eficaz para a con-
sulta, a cooperação internacional e a elaboração de 
políticas em todos os membros em relação a todos os 
aspectos pertinentes da economia mundial de madeira;

b) proporcionando um foro de consultas para 
promover o emprego de práticas não discriminatórias 
no comércio de madeiras;

c) contribuindo para o desenvolvimento susten-
tável e a redução da pobreza;
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d) reforçando a capacidade dos membros de 
aplicar estratégias para atingir as exportações de ma-
deiras e de produtos de madeiras tropicais de recursos 
florestais manejados sustentavelmente;

e) promovendo melhor entendimento das condi-
ções estruturais dos mercados internacionais, inclusive 
das tendências no longo prazo do consumo e da pro-
dução, dos fatores que afetam o acesso a mercado, 
das preferências do consumidor e dos preços, e das 
condições que resultam em preços que refletem os 
custos do manejo sustentável das florestas;

f) promovendo e apoiando a pesquisa e o desen-
volvimento com vistas a melhorar o manejo das flores-
tas e a utilização eficiente das madeiras, e a competi-
tividade dos produtos de madeira em relação a outros 
materiais, assim como aumentando a capacidade para 
conservar e reforçar outros valores das florestas nas 
florestas tropicais produtoras de madeira;

g) desenvolvendo e contribuindo para mecanis-
mos que proporcionem recursos financeiros novos 
e adicionais com vistas a promover a suficiência e a 
previsibilidade dos fundos, e os conhecimentos técni-
cos especializados necessários a fim de aumentar a 
capacidade dos membros produtores de alcançar os 
objetivos do presente Acordo;

h) melhorando os conhecimentos sobre o merca-
do e encorajando o intercâmbio de informações sobre 
o mercado internacional de madeiras, com vistas a as-
segurar maior transparência e melhor informação sobre 
os mercados e as tendências de mercado, inclusive a 
coleta, compilação e difusão dos dados sobre comér-
cio, inclusive dados sobre as espécies comercializadas;

i) promovendo a ampliação e a intensificação 
do processamento de madeiras tropicais extraídas de 
fontes sustentáveis nos países membros produtores, 
com objetivo de promover sua industrialização e de 
aumentar assim as oportunidades de emprego e os 
rendimentos das exportações;

j) encorajando os membros a apoiar e desenvolver 
o reflorestamento de madeiras tropicais, assim como 
a rehabilitação e regeneração das áreas florestais de-
gradadas, tendo presentes os interesses das comuni-
dades locais que dependem dos recursos florestais;

k) melhorando a comercialização e a distribuição 
das exportações de madeiras e de produtos de ma-
deira tropical de fontes manejadas sustentavelmente 
e extraídas legalmente, que sejam comercializadas 
legalmente, inclusive promovendo a conscientização 
dos consumidores;

l) fortalecendo a capacidade dos membros de 
coletar, processar e disseminar estatísticas sobre seu 
comércio de madeira, assim como de informar sobre o 
manejo sustentável de suas florestas tropicais;

m) encorajando os membros a elaborar políti-
cas nacionais voltadas para a utilização sustentável e 
a conservação das florestas produtoras de madeiras, 
mantendo o equilíbrio ecológico, no contexto do co-
mércio de madeiras tropicais;

n) fortalecendo a capacidade dos membros de 
melhorar a aplicação da legislação florestal e a gover-
nança, assim como fazer frente ao corte ilegal e ao 
comércio de madeiras tropicais relacionado;

o) encorajando o intercâmbio de informações para 
melhorar o conhecimento dos mecanismos voluntários 
como, entre outros, a certificação, a fim de promover o 
manejo sustentável das florestas tropicais, e ajudando 
os membros em seus esforços neste sentido;

p) promovendo o acesso e a transferência de 
tecnologias, e a cooperação técnica, para alcançar 
os objetivos do presente Acordo, inclusive em termos 
e condições concessionais e preferenciais, conforme 
acordado mutuamente;

q) promovendo melhor entendimento sobre a 
contribuição dos produtos florestais não madeireiros 
e dos serviços ambientais ao manejo sustentável das 
florestas tropicais, com o objetivo de reforçar a ca-
pacidade dos membros de elaborar estratégias que 
permitam fortalecer essa contribuição no contexto do 
manejo sustentável das florestas, e cooperando com 
instituições e processos pertinentes para esse fim;

r) encorajando os membros a reconhecer o papel 
das comunidades nativas e locais dependentes das 
florestas na consecução do manejo sustentável das 
florestas e a elaborar estratégias voltadas a reforçar a 
capacidade dessas comunidades para o manejo susten-
tável das florestas que produzem madeiras tropicais; e

s) identificando e tratando das questões novas e 
emergentes relevantes.

CAPÍTULO II  
Definições

ARTIGO 2O  
Definições

Para efeitos do presente Acordo:
1. Por “madeiras tropicais” entende-se a madeira 

tropical de utilização industrial que cresce ou é pro-
duzida em países situados entre o Trópico de Câncer 
e o Trópico de Capricórnio. A expressão aplica-se a 
troncos, serragem, folheados de madeira e madeira 
compensada;

2. Por “manejo florestal sustentável” entende-se 
o estabelecido nos documentos de política e diretrizes 
técnicas pertinentes da Organização;

3. Por “membro” entende-se todo governo, a Co-
munidade Européia ou qualquer organização intergo-
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vernamental conforme referido no Artigo 5o, que con-
sentiu em vincular-se ao presente Acordo de forma 
provisória ou definitiva.

4. Por “membro produtor” entende-se todo mem-
bro situado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de 
Capricórnio, com recursos florestais tropicais e/ou ex-
portador líquido de madeiras tropicais em termos de 
volume, que esteja listado no anexo A e que se torne 
Parte do presente Acordo, ou todo membro dotado de 
recursos florestais tropicais, e/ou exportador líquido de 
madeiras tropicais em termos de volume que não esteja 
listado no mencionado anexo, que se torne Parte do 
presente Acordo e que o Conselho, com o consenti-
mento desse membro, declare ser “membro produtor”.

5. Por “membro consumidor” entende-se todo 
membro importador de madeiras tropicais listado no 
anexo B, que se torne Parte do presente Acordo, ou todo 
membro importador de madeiras tropicais não listado 
no mencionado anexo que se torne Parte do presente 
Acordo e que o Conselho, com o consentimento desse 
membro, declare ser “membro consumidor”.

6. Por “Organização” entende-se a Organização 
Internacional de Madeiras Tropicais estabelecida de 
acordo com o Artigo 3o.

7. Por “Conselho” entende-se o Conselho Inter-
nacional de Madeiras Tropicais estabelecido de acordo 
com o Artigo 6o.

8. Por “votação especial” entende-se uma votação 
que exija ao menos dois terços dos votos depositados 
pelos membros produtores presentes e votantes, e ao 
menos 60% dos votos depositados pelos membros 
consumidores presentes e votantes, contados sepa-
radamente, com a condição de que tais votos sejam 
depositados pelo menos pela metade dos membros 
produtores presentes e votantes, e pelo menos meta-
de dos membros consumidores presentes e votantes.

9. Por “votação por maioria simples distribuída” 
entende-se uma votação que exija mais da metade dos 
votos depositados pelos membros produtores presentes 
e votantes e mais da metade dos votos depositados 
pelos membros consumidores presentes e votantes, 
contados separadamente.

10. Por “biênio fiscal” entende-se o período com-
preendido entre 1o de janeiro de um ano e 31 de de-
zembro do ano seguinte.

11. Por “moedas livremente conversíveis” enten-
de-se o euro, o ien japonês, a libra esterlina, o franco 
suíço e o dólar estadounidense, e qualquer outra mo-
eda que seja eventualmente designada por uma or-
ganização monetária internacional competente como 
sendo de ampla utilização nos pagamentos de tran-
sações internacionais e amplamente comercializada 
nos principais mercados de câmbio.

12. Para efeito de cálculo da distribuição dos vo-
tos estabelecida na alínea (b) do parágrafo 2 do Artigo 
10, por “recursos florestais tropicais” entendem-se as 
florestas densas naturais e as plantações florestais 
localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de 
Capricórnio.

CAPÍTULO III 
Organização e administração

ARTIGO 3O  
Sede e Estrutura da Organização 

 Internacional de Madeiras Tropicais

1. A Organização Internacional de Madeiras Tro-
picais, estabelecida pelo Acordo Internacional de Ma-
deiras Tropicais, de 1983, continuará a existir com o 
propósito de administrar as cláusulas e supervisionar 
o funcionamento do presente Acordo.

2. A Organização funcionará por meio do Conse-
lho, estabelecido de acordo com o Artigo 6o, dos comi-
tês e outros órgãos subsidiários mencionados no Arti-
go 26, bem como do Diretor-Executivo e funcionários.

3. A sede da Organização estará sempre locali-
zada no território de um membro.

4. A sede da Organização será em Yokoama, a 
menos que o Conselho, por votação especial de acordo 
com o Artigo 12, decida de outra maneira.

5. Poderão ser estabelecidos escritórios regionais 
da Organização caso o Conselho assim o decida, por 
votação especial, de acordo com o Artigo 12.

ARTIGO 4O  
Membros da Organização

Haverá duas categorias de membros na Organi-
zação, quais sejam:

a) Produtores; e
b) Consumidores.

ARTIGO 5O  
Organizações Intergovernamentais Membros

1. Qualquer referência no presente Acordo que 
se faça a “governos” será interpretada no sentido de 
incluir a Comunidade Européia e a outras organizações 
intergovernamentais que tenham responsabilidades 
no que diz respeito à negociação, conclusão e aplica-
ção de acordos internacionais, em particular acordos 
sobre produtos de base. Em consequência, qualquer 
referência no presente Acordo à assinatura, ratificação, 
aceitação ou aprovação, ou à notificação de aplicação 
provisória, ou à adesão, será interpretada, no caso 
dessas organizações, no sentido de incluir referência 
à assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação, ou 
à notificação de aplicação provisória, ou à adesão por 
essas organizações.
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2. No caso de votação sobre questões de sua 
competência, a Comunidade Européia e as demais or-
ganizações intergovernamentais mencionadas no pará-
grafo 1o terão o número de votos igual à soma dos votos 
atribuídos a seus Estados-membros que sejam Partes 
no presente Acordo, em conformidade com o Artigo 10. 
Nesses casos, os Estados-membros de tais organiza-
ções não poderão exercer seu direito de voto individual.

CAPÍTULO IV 
O Conselho Internacional de Madeiras Tropicais

ARTIGO 6º  
Composição do Conselho Internacional  

de Madeiras Tropicais

1. A autoridade mais importante da Organização 
será o Conselho Internacional de Madeiras Tropicais, 
que consistirá de todos os membros da Organização.

2. Cada membro estará representado no Conselho 
por um representante e poderá designar suplentes e as-
sessores para comparecerem às sessões do Conselho.

3. Um representante suplente terá poderes de 
atuar e votar em nome do representante durante a 
ausência deste ou em circunstâncias especiais.

ARTIGO 7º 

Poderes e Funções do Conselho
O Conselho exercerá todos os poderes e desem-

penhará, ou fará que desempenhem todas as funções 
necessárias ao cumprimento das cláusulas do presente 
Acordo. Em particular:

a) adotará, por votação especial de acordo com 
o Artigo 12, as normas e regulamentos necessários 
para a execução das cláusulas do presente Acordo, 
sempre em conformidade com o mesmo, inclusive suas 
próprias regras de procedimento e regras financeiras, 
e o regulamento que rege o pessoal da Organização. 
Tais regras financeiras e regulamentos deverão, inter 
alia, administrar as receitas e os gastos dos fundos das 
contas estabelecidas no Artigo 18. O Conselho pode-
rá, em suas regras de procedimento, estabelecer um 
procedimento pelo qual poderá, sem se reunir, decidir 
sobre questões específicas;

b) adotará as decisões necessárias para garan-
tir o funcionamento e a operação efetiva e eficaz da 
Organização; e

c) manterá os registros necessários para o desem-
penho das funções, nos termos do presente Acordo.

ARTIGO 8º 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho

1. O Conselho elegerá para cada ano civil um 
Presidente e um Vice-Presidente, cujos salários não 
serão pagos pela Organização.

2. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos, 
um dentre os representantes dos membros produto-
res e o outro dentre os representantes dos membros 
consumidores.

3. Esses cargos serão alternados a cada ano 
entre as duas categorias de membros, desde que tal 
procedimento não impeça a reeleição de qualquer um 
ou de ambos, em circunstâncias excepcionais.

4. Em caso de ausência temporária do Presiden-
te, o Vice-presidente assumirá suas funções. Em caso 
de ausência temporária simultânea do Presidente e do 
Vice-Presidente, ou em caso de ausência de um de-
les, ou de ambos, pelo resto do mandato, o Conselho 
poderá eleger novos titulares desses cargos dentre os 
representantes dos membros produtores e/ou dentre 
os representantes dos membros consumidores, con-
forme seja o caso, em caráter temporário ou para o 
resto do período para o qual foi eleito seu antecessor 
ou antecessores.

ARTIGO 9º  
Sessões do Conselho

1. Como norma geral, o Conselho celebrará pelo 
menos uma reunião ordinária a cada ano.

2. O Conselho celebrará reuniões extraordiná-
rias sempre que assim o decida ou por solicitação 
de qualquer membro ou do Diretor-Executivo, com a 
concordância do Presidente e do Vice-Presidente do 
Conselho, bem como:

a) da maioria dos membros produtores ou da 
maioria dos membros consumidores; ou

b) da maioria dos membros.
3. As sessões do Conselho serão realizadas na 

sede da Organização, a menos que o Conselho, por 
votação especial, de acordo com o Artigo 12, decida 
de outra maneira. A respeito, o Conselho procurará 
convocar as reuniões do Conselho alternadamente fora 
da sede, de preferência em um país produtor.

4. Antes de decidir a frequência e o lugar de suas 
reuniões, o Conselho procurará assegurar-se da exis-
tência de fundos suficientes.

5. A convocação das reuniões, assim como as 
agendas de tais reuniões, será notificada aos membros 
pelo Diretor-Executivo com pelo menos seis semanas 
de antecedência, exceto em casos de emergência, 
quando se fará a notificação com pelo menos sete 
dias de antecedência.

ARTIGO 10 
Distribuição dos Votos

1. Os membros produtores terão, ao todo, 1.000 
votos e os membros consumidores terão, ao todo, 
1.000 votos.
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2. Os votos dos membros produtores serão dis-
tribuídos da seguinte maneira:

a) quatrocentos votos serão distribuídos igual-
mente entre as três regiões produtoras, isto é, entre 
África, Ásia-Pacífico e América Latina e Caribe, então 
os votos alocados a cada uma dessas regiões serão 
igualmente distribuídos entre os membros produtores 
de cada região;

b) trezentos votos serão distribuídos entre os 
membros produtores de acordo com sua respectiva 
participação na totalidade dos recursos florestais tro-
picais de todos os membros produtores; e

c) trezentos votos serão distribuídos entre os 
membros produtores, proporcionalmente à média de 
suas respectivas exportações líquidas de madeiras 
tropicais durante o mais recente período de três anos, 
para o qual se disponha dos dados definitivos.

3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2o deste 
Artigo, o total dos votos alocados aos membros pro-
dutores da região da África, calculado nos termos do 
parágrafo 2o deste Artigo, será distribuído igualmente 
entre todos os membros produtores da região da Áfri-
ca. Caso haja votos remanescentes, cada um desses 
votos será alocado a um membro produtor da região 
da África da seguinte maneira: o primeiro será aloca-
do ao membro produtor ao qual tenha sido alocado 
o maior número de votos nos termos do parágrafo 2o 
deste Artigo, o segundo ao membro produtor ao qual 
tenha sido alocado o segundo maior número de vo-
tos nos termos do parágrafo 2o deste Artigo, e assim 
sucessivamente até que tenham sido alocados todos 
os votos restantes.

4. Conforme o disposto no parágrafo 5o do pre-
sente Artigo, os votos dos membros consumidores 
serão distribuídos da seguinte maneira: cada mem-
bro consumidor terá dez votos iniciais; o restante dos 
votos será distribuído entre os membros consumido-
res proporcionalmente à média de suas respectivas 
importações líquidas de madeiras tropicais durante o 
período de cinco anos a partir de seis anos antes da 
distribuição dos votos.

5. Os votos alocados a um membro consumidor 
para um determinado biênio não deverão superar um 
acréscimo de 5% dos votos alocados a tal membro para 
o biênio anterior. O excedente dos votos será distribuí-
do entre os membros consumidores proporcionalmente 
à média de suas respectivas importações líquidas de 
madeiras tropicais durante o período de cinco anos 
a partir de seis anos antes da distribuição dos votos.

6. O Conselho poderá, por votação especial de 
acordo com o Artigo 12, ajustar o percentual mínimo 
necessário para uma votação especial pelos membros 
consumidores, se considerar necessário.

7. O Conselho distribuirá os votos para cada biênio 
fiscal no começo de sua primeira sessão desse biênio, 
de acordo com o disposto neste Artigo. Tal distribuição 
permanecerá vigente durante o restante do biênio, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo 8o deste Artigo.

8. Sempre que a composição da Organização 
sofrer modificação ou quando qualquer membro tiver 
seu direito a voto suspenso ou restabelecido, de acordo 
com qualquer disposição do presente Acordo, o Con-
selho redistribuirá os votos dentro da categoria ou das 
categorias de membros relacionadas, segundo o dis-
posto neste Artigo. O Conselho decidirá, nesse caso, 
quando essa redistribuição de votos entrará em vigor.

9. Não haverá votos fracionados.

ARTIGO 11 
Procedimento de Votação do Conselho

1. Cada membro terá direito a depositar o núme-
ro de votos que possui e nenhum membro estará au-
torizado a dividir seus votos. Entretanto, um membro 
poderá votar diferentemente qualquer voto que este-
ja autorizado a depositar nos termos do parágrafo 2 
deste Artigo.

2. Mediante notificação escrita dirigida ao Pre-
sidente do Conselho, qualquer membro produtor po-
derá autorizar, sob sua própria responsabilidade, a 
qualquer outro membro produtor, e qualquer membro 
consumidor poderá autorizar, sob sua própria respon-
sabilidade, a qualquer outro membro consumidor para 
que represente seus interesses e deposite seus votos 
em qualquer sessão do Conselho.

3. Em caso de abstenção, será considerado que 
o membro não depositou seu voto.

ARTIGO 12 
Decisões e Recomendações do Conselho

1. O Conselho se empenhará para tomar todas 
as decisões e formular todas as recomendações por 
consenso.

2. Caso não haja consenso, o Conselho tomará 
todas as decisões e formulará todas as recomendações 
por votação de maioria simples distribuída, a menos que 
o presente Acordo determine uma votação especial.

3. Quando um membro se valer do disposto no 
parágrafo 2o do Artigo 11 e deposite seus votos em 
uma sessão do Conselho, esse membro será consi-
derado como presente e votante, para os efeitos do 
parágrafo 1o deste Artigo.

ARTIGO 13 
Quorum para o Conselho

1. Constituirá quorum para qualquer sessão do 
Conselho a presença da maioria dos membros de cada 
uma das categorias referidas no Artigo 4o, desde que 
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tais membros reúnam pelo menos dois terços do total 
de votos de suas respectivas categorias.

2. Caso não haja quorum, conforme estabeleci-
do no parágrafo 1o deste Artigo, no dia marcado para 
a sessão ou no dia seguinte, constituirá quorum nos 
dias seguintes da reunião a presença da maioria dos 
membros de cada uma das categorias referidas no Ar-
tigo 4o, desde que tais membros reúnam a maioria do 
total de votos de suas respectivas categorias.

3. A representação autorizada de acordo com o 
parágrafo 2o do Artigo 11 será considerada presença.

ARTIGO 14 
Diretor-Executivo e Funcionários

1. O Conselho nomeará o Diretor-Executivo por 
votação especial, de acordo com o Artigo 12.

2. O Conselho determinará os termos e as con-
dições de nomeação do Diretor-Executivo.

3. O Diretor-Executivo será o chefe administrativo 
da Organização e responderá ao Conselho pela admi-
nistração e execução do presente Acordo, de acordo 
com as decisões do Conselho.

4. O Diretor-Executivo nomeará os funcionários 
segundo as normas estabelecidas pelo Conselho. Os 
funcionários responderão ao Diretor-Executivo.

5. Nem o Diretor-Executivo nem qualquer membro 
da equipe de funcionários poderá ter qualquer interes-
se financeiro na indústria ou no comércio de madeiras, 
ou em atividades comerciais relacionadas.

6. No exercício de suas funções, o Diretor-Execu-
tivo e os funcionários não poderão solicitar nem rece-
berão instruções de nenhum membro nem de qualquer 
autoridade externa à Organização e se absterão de 
qualquer ação que possa desacreditar sua condição 
de funcionários internacionais responsáveis, em última 
instância, perante o Conselho. Todo membro respeita-
rá o caráter exclusivamente internacional das funções 
do Diretor-Executivo e dos funcionários, e não buscará 
influenciá-los no exercício de suas funções.

ARTIGO 15 
Cooperação e Coordenação  
com Outras Organizações

1. A fim de alcançar os objetivos do presente 
Acordo, o Conselho fará os arranjos apropriados para 
consultar ou cooperar com as Nações Unidas e seus 
órgãos e agências especializadas, inclusive a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi-
mento (UNCTAD) e outras organizações e instituições 
internacionais e regionais relevantes, assim como o 
setor privado, as organizações não governamentais 
e a sociedade civil.

2. A Organização utilizará, no limite de suas pos-
sibilidades, instalações, serviços e conhecimentos 
técnicos das organizações intergovernamentais, go-
vernamentais e não governamentais, da sociedade 
civil e do setor privado, a fim de evitar a duplicação de 
esforços no alcance dos objetivos do presente Acor-
do, e aumentar a complementariedade e a eficiência 
de suas atividades.

3. A Organização aproveitará plenamente os 
serviços oferecidos pelo Fundo Comum para os Pro-
dutos de Base.

ARTIGO 16 
Admissão de Observadores

O Conselho poderá convidar qualquer Estado 
Membro ou observador das Nações Unidas que não 
seja Parte no presente Acordo, ou qualquer organização 
mencionada no Artigo 15, interessados nas atividades 
da Organização, para assistir, como observadores, as 
reuniões do Conselho.

CAPÍTULO V 
Privilégios e Imunidades

ARTIGO 17 
Privilégios e Imunidades

1. A Organização terá personalidade jurídica. 
Terá em especial a capacidade de contratar, adquirir 
e dispor de bens móveis e imóveis, e de instituir pro-
cedimentos legais.

2. O status, os privilégios e as imunidades da Or-
ganização, de seu Diretor-Executivo, de seus funcio-
nários e especialistas, e os representantes dos mem-
bros enquanto no território do Japão, continuarão a ser 
regulamentados pelo Acordo de Sede, assinado entre 
o Governo do Japão e a Organização Internacional de 
Madeiras Tropicais, em Tóquio, em 27 de fevereiro de 
1988, com as emendas necessárias para o adequado 
funcionamento do presente Acordo.

3. A Organização poderá concluir acordos, com 
um ou mais países, que deverão ser aprovados pelo 
Conselho, relativos à capacidade, aos privilégios e às 
imunidades necessários para o adequado funciona-
mento do presente Acordo.

4. Caso a sede da Organização seja transferida 
para outro país, o membro em questão deverá, tão 
logo seja possível, concluir com a Organização acor-
do de sede, que deverá ser aprovado pelo Conselho. 
Enquanto se negocia esse acordo, a Organização pe-
dirá ao novo governo anfitrião que, dentro dos limites 
de sua legislação nacional, isenção do pagamento de 
taxas sobre a remuneração paga pela Organização a 
seus funcionários, assim como sobre o patrimônio, a 
renda e outros bens da Organização.
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5. O acordo de sede será independente do pre-
sente Acordo, porém será denunciado em caso de:

a) concordância entre o governo hóspede e a 
Organização;

b) transferência da sede da Organização do país 
do governo hóspede; ou

c) extinção da Organização.

CAPÍTULO VI 
Finanças

ARTIGO 18 
Contas Financeiras

1. Serão estabelecidas as seguintes contas:
a) Conta Administrativa, que será uma conta de 

contribuições obrigatórias;
b) Conta Especial e Fundo de Parceria de Bali, 

que são contas de contribuições voluntárias; e
c) outras contas que o Conselho considere con-

venientes e necessárias.
2. O Conselho estabelecerá, de acordo com o 

Artigo 7o, normas financeiras que permitam a gestão 
e a administração transparentes das contas, inclusive 
regras sobre a liquidação de contas ao terminar ou 
expirar o presente Acordo.

3. O Diretor-Executivo responderá pela adminis-
tração das contas financeiras e informará ao Conselho 
a esse respeito.

ARTIGO 19 
Conta Administrativa

1. As despesas necessárias para a administra-
ção do presente Acordo serão efetuadas pela Conta 
Administrativa e serão atendidas por contribuições 
anuais dos membros, pagas de acordo com seus res-
pectivos procedimentos constitucionais ou institucio-
nais e alocadas de acordo com os parágrafos 4o, 5o e 
6o deste Artigo.

2. Na Conta Administrativa serão incluídos:
a) os gastos administrativos básicos, tais como 

salários e benefícios, gastos com instalação e viagens 
oficiais; e

b) os gastos operativos básicos, tais como os 
relacionados com comunicação e extensão, com reu-
niões de especialistas convocadas pelo Conselho e 
com preparação e publicação de estudos e avalia-
ções, conforme estabelecido nos Artigos 24, 27 e 28 
do presente Acordo.

3. Os gastos das delegações para participação 
no Conselho, nos comitês e nos demais órgãos subsi-
diários do Conselho mencionados no Artigo 26 serão 
cobertos pelos membros interessados. Nos casos em 
que um membro solicite serviços especiais da Organi-

zação, o Conselho solicitará a tal membro que pague 
o custo desses serviços.

4. Antes do final de cada biênio fiscal, o Conse-
lho aprovará o orçamento da Conta Administrativa da 
Organização para o biênio seguinte e fixará a contri-
buição de cada membro para o referido orçamento.

5. As contribuições para a Conta Administrativa, 
para cada biênio fiscal serão calculadas da seguinte 
maneira:

a) os gastos mencionados na alínea (b) do pará-
grafo 2o deste Artigo serão divididos em partes iguais 
entre os membros produtores e consumidores, e se-
rão calculados proporcionalmente ao número de vo-
tos que tenha cada membro no total de votos de seu 
respectivo grupo;

b) os gastos mencionados na alínea (b) do pará-
grafo 2o deste Artigo serão divididos entre os membros 
na proporção de 20% para os produtores e 80% para 
os consumidores, e serão calculados proporcional-
mente ao número de votos de seu respectivo grupo;

c) os gastos mencionados na alínea (b) do pará-
grafo 2o deste Artigo não superarão um terço dos gas-
tos mencionados na alínea (a) do parágrafo 2o deste 
Artigo. O Conselho poderá decidir por consenso a mo-
dificação desse limite para um biênio fiscal específico;

d) o Conselho poderá examinar o modo em que 
a Conta Administrativa e as contas voluntárias contri-
buem para o funcionamento eficiente e efetivo da Or-
ganização no contexto da avaliação a que se refere 
o Artigo 33; e

e) ao determinar as contribuições, os votos de 
cada membro serão calculados sem considerar a sus-
pensão do direito de voto de qualquer membro nem a 
re-distribuição de votos dela resultante.

6. A contribuição inicial de cada membro que 
ingresse na Organização após a entrada em vigor do 
presente Acordo será fixada pelo Conselho com base 
no número de votos atribuído a esse novo membro e 
no período restante do biênio fiscal corrente, porém o 
cálculo para os outros membros no ano fiscal corrente 
permanecerá inalterado.

7. As contribuições para a Conta Administrativa 
terão vencimento no primeiro dia de cada ano fiscal. As 
contribuições dos membros correspondentes ao biênio 
fiscal em que se tornarem membros da Organização 
terão vencimento na data da adesão.

8. Caso um membro não tenha pagado integral-
mente sua contribuição para a Conta Administrativa no 
prazo de quatro meses a contar da data de vencimen-
to, em conformidade com o parágrafo 7o deste Artigo, 
o Diretor-Executivo solicitará que o membro efetue o 
pagamento o mais breve possível. Caso esse mem-
bro não pague no prazo de dois meses a contar dessa 
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solicitação, será instado a declarar as razões que im-
pediram o pagamento. Se, ao final de sete meses de 
atraso a contar da data de vencimento esse membro 
ainda não tiver pagado sua contribuição, seu direito 
de voto será suspenso até que tenha pagado integral-
mente sua contribuição, a menos que o Conselho, por 
votação especial, em conformidade com o Artigo 12, 
venha a decidir de outra forma. Se um membro não tiver 
pagado integralmente sua contribuição por dois anos 
consecutivos, considerando as disposições previstas 
no Artigo 30, esse membro não poderá apresentar pro-
postas de projetos ou anteprojetos, para financiamento, 
de acordo com o parágrafo 1o do Artigo 25.

9. Se o membro pagar integralmente sua con-
tribuição à Conta Administrativa no prazo de quatro 
meses contados a partir da data de vencimento, nos 
termos do parágrafo 7o deste Artigo, terá desconto a 
ser determinado pelo Conselho nas regras financeiras 
da Organização.

10. O membro cujos direitos tenham sido suspen-
sos nos termos do parágrafo 8o deste Artigo continuará 
obrigado a pagar sua contribuição.

ARTIGO 20 
Conta Especial

1. A Conta Especial compreenderá duas sub-
-contas:

a) a Sub-Conta de Programas Temáticos; e
b) a Sub-Conta de Projetos.
2. As fontes de financiamento da Conta Espe-

cial serão:
a) o Fundo Comum para os Produtos de Base;
b) as instituições financeiras regionais e inter-

nacionais;
c) as contribuições voluntárias dos membros; e
d) outras fontes.
3. O Conselho estabelecerá critérios e procedi-

mentos para a operação transparente da Conta Espe-
cial. Esses procedimentos levarão em consideração a 
necessidade de uma representação equilibrada dos 
membros, inclusive dos membros contribuintes, na 
operação da Sub-Conta de Programas Temáticos e 
na Sub-Conta de Projetos.

4. A finalidade da Sub-Conta de Programas Te-
máticos será facilitar a arrecadação de contribuições 
que não estejam previamente alocadas para o finan-
ciamento de anteprojetos, projetos e atividades, que 
se ajustem aos Programas Temáticos estabelecidos 
pelo Conselho, com base nas prioridades de política 
e de projetos estabelecidas de acordo com os Artigos 
24 e 25.

5. Os doadores poderão destinar suas contribui-
ções a Programas Temáticos específicos ou poderão 

solicitar ao Diretor-Executivo que formule propostas 
para a alocação dessas contribuições.

6. O Diretor-Executivo informará periodicamente 
ao Conselho sobre a alocação e o uso dos recursos da 
Sub-Conta de Programas Temáticos e sobre a execu-
ção, a supervisão e a avaliação de anteprojetos, projetos 
e atividades, bem como sobre os recursos necessários 
para a execução satisfatória dos Programas Temáticos.

7. A finalidade da Sub-Conta de Projetos será 
facilitar a arrecadação de contribuições para o finan-
ciamento específico de anteprojetos, projetos e ativi-
dades aprovados de acordo com os Artigos 24 e 25.

8. As contribuições alocadas à Sub-Conta de 
Projetos somente poderão ser utilizadas para financiar 
anteprojetos, projetos e atividades aos quais estavam 
originalmente destinadas, a menos que o doador deci-
da outra coisa, em consulta com o Diretor-Executivo. 
Após a conclusão ou a suspensão definitivade um an-
teprojeto, projeto ou atividade, o doador decidirá sobre 
como serão utilizados os saldos não utilizados.

9. A fim de garantir a previsibilidade necessária 
de fundos para a Conta Especial, tendo em conta o 
caráter voluntário das contribuições, os membros se 
esforçarão por reconstituir os fundos da conta com 
vistas a manter um nível adequado de recursos que 
permita executar plenamente anteprojetos, projetos e 
atividades aprovados pelo Conselho.

10. Todas as contribuições relativas a antepro-
jetos, projetos e atividades específicos da Sub-Conta 
de Projetos ou da Sub-Conta de Projetos Temáticos 
serão creditadas na respectiva Sub-Conta. Todos os 
gastos efetuados com anteprojetos, projetos ou ativi-
dades, inclusive remunerações e gastos de viagem 
de consultores e especialistas, serão debitados da 
respectiva Sub-Conta.

11. Nenhum membro será responsabilizado civil-
mente, somente em razão de fazer parte da Organiza-
ção, por ações de outro membro ou entidade relacio-
nadas a anteprojetos, projetos e atividades.

12. O Diretor-Executivo prestará assistência na 
formulação de propostas de anteprojetos, projetos e 
atividades, de acordo com os Artigos 24 e 25, e buscará 
obter, nos termos e condições definidos pelo Conselho, 
recursos suficientes e seguros para o financiamento de 
anteprojetos, projetos e atividades aprovados.

ARTIGO 21 
Fundo de Parceria de Bali

1. Fica estabelecido um Fundo para o manejo 
sustentável das florestas produtoras de madeiras tro-
picais, com o fim de auxiliar os membros produtores 
a fazer investimentos necessários à consecução do 
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objetivo estabelecido na alínea (d) do Artigo 1o do 
presente Acordo.

2. O Fundo será constituído de:
a) contribuições dos membros doadores;
b) cinquenta por cento dos recursos obtidos com o 

resultado de atividades relacionadas à Conta Especial;
c) recursos de outras fontes, privadas e públicas, 

que a Organização aceite, desde que estejam de acor-
do com suas regras financeiras; e

d) outras fontes aprovadas pelo Conselho.
3. O Conselho alocará os recursos do Fundo so-

mente em anteprojetos e projetos que estejam rela-
cionados com o objetivo estabelecido no parágrafo 1º 
deste Artigo e que tenham sido aprovados segundo o 
disposto nos Artigos 24 e 25.

4. Ao alocar recursos do Fundo, o Conselho es-
tabelecerá critérios e prioridades para o uso do Fundo, 
tendo em conta:

a) as necessidades de assistência dos membros 
para conseguir que as exportações de madeiras tropi-
cais e de seus produtos provenham de fontes susten-
tavelmente manejadas;

b) as necessidades dos membros para estabe-
lecer e administrar programas importantes de conser-
vação de florestas produtoras de madeiras tropicais; e

c) as necessidades dos membros para imple-
mentar programas de manejo sustentável de florestas.

5. O Diretor-Executivo prestará assistência na ela-
boração de propostas de projeto, de conformidade com 
o Artigo 25, e procurará obter, nos termos e condições 
decididos pelo Conselho, financiamento adequado e 
garantido para os projetos aprovados pelo Conselho.

6. Os membros se empenharão na reconstituição 
do Fundo de Parceria de Bali em nível adequado ao 
alcance dos objetivos do Fundo.

7. O Conselho examinará periodicamente a ade-
quação dos recursos disponíveis ao Fundo e se em-
penhará para obter recursos adicionais necessários 
para que os membros produtores alcancem os obje-
tivos do Fundo.

ARTIGO 22 
Formas de Pagamento

1. As contribuições financeiras às contas esta-
belecidas sob o Artigo 18 serão pagas em moedas 
de uso livre e corrente e estarão isentas de quaisquer 
restrições de câmbio.

2. O Conselho poderá também decidir aceitar ou-
tras formas de contribuições às contas estabelecidas 
sob o Artigo 18, exceto para Conta Administrativa, in-
clusive equipamentos científicos e técnicos ou pessoal, 
para atender às necessidades dos projetos aprovados.

ARTIGO 23 
Auditoria e Publicação de Contas

1. O Conselho nomeará auditores independen-
tes para fazer a auditoria nas contas da Organização.

2. Relatórios independentemente auditados das 
contas estabelecidas em virtude do Artigo 18 serão 
colocados à disposição dos membros o mais cedo pos-
sível após o encerramento de cada ano fiscal, antes de 
passados seis meses dessa data, e serão submetidos 
à aprovação do Conselho, em sua reunião seguinte, 
conforme apropriado. Um resumo das contas audita-
das e os balancetes serão publicados depois disso.

CAPÍTULO VII 
Atividades Operacionais

ARTIGO 24 
Desenvolvimento de Políticas da Organização

1. Com o propósito de alcançar os objetivos es-
tabelecidos no Artigo 1o, a Organização realizará, de 
modo integrado, trabalhos de desenvolvimento de po-
líticas e atividades de projeto.

2. As atividades da Organização em matéria de 
políticas deverão contribuir para o alcance dos objetivos 
do presente Acordo pelos membros da OIMT em geral.

3. O Conselho estabelecerá periodicamente um 
Plano de Ação que orientará a formulação de políti-
cas e identificará as prioridades e os Programas Te-
máticos aos quais se refere o parágrafo 4o do Artigo 
20 do presente Acordo. As prioridades identificadas 
no Plano de Ação serão refletidas nos Programas de 
Trabalho aprovados pelo Conselho. As atividades de 
política poderão incluir a elaboração e a preparação 
de diretrizes, manuais, estudos, relatórios, ferramen-
tas básicas de comunicação e extensão, bem como 
outros trabalhos similares identificados no Plano de 
Ação da Organização.

ARTIGO 25

Atividades de Projeto da Organização
1. Os membros e o Diretor-Executivo poderão 

submeter ao Conselho propostas de anteprojetos e 
de projetos que contribuam para a consecussão dos 
objetivos do presente Acordo e de uma ou mais áreas 
de trabalho prioritárias ou dos Programas Temáticos 
identificados no Plano de Ação aprovado pelo Conse-
lho, de acordo com o Artigo 24.

2. O Conselho estabelecerá critérios para a apro-
vação de anteprojetos e projetos, tendo em conta, en-
tre outras coisas, sua relevância para os objetivos do 
presente Acordo e as áreas de trabalho prioritárias ou 
os Programas Temáticos, seus efeitos ambientais e 
sociais, sua relação com programas e estratégias flo-



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60829 

restais nacionais, seu custo-benefício, bem como as 
necessidades técnicas e regionais, as necessidades 
de evitar duplicação de esforços e a necessidade de 
incorporar as lições aprendidas.

3. O Conselho estabelecerá um cronograma e 
procedimentos para apresentação, avaliação, apro-
vação e priorização de anteprojetos e projetos que 
busquem financiamento da Organização, bem como 
para sua implementação, monitoramento e avaliação.

4. O Diretor-Executivo poderá suspender o de-
sembolso de fundos da Organização para um antepro-
jeto ou projeto caso estejam sendo utilizados de forma 
contrária ao documento de projeto ou em casos de 
fraude, desperdício, negligência ou má administração. 
Na reunião seguinte, o Diretor-Executivo submeterá um 
relatório para consideração do Conselho. O Conselho 
adotará as medidas apropriadas.

5. O Conselho poderá estabelecer limites, com 
base em critérios acordados, para o número de projetos 
e anteprojetos que um membro ou o Diretor-Executivo 
podem apresentar em um determinado ciclo de pro-
jetos. O Conselho poderá também adotar as medidas 
apropriadas, inclusive suspensão temporária ou defi-
nitiva de patrocínio a qualquer anteprojeto ou projeto, 
de acordo com o relatório do Diretor-Executivo.

ARTIGO 26 
Comitês e Órgãos Subsidiários

1. Ficam estabelecidos como comitês da Organi-
zação, abertos à participação de todos os membros, 
os seguintes:

a) Comitê de Indústria Florestal;
b) Comitê de Economia, Estatísticas e Mercados;
c) Comitê de Reflorestamento e Manejo Flores-

tal; e
d) Comitê de Finanças e Administração.
2. O Conselho poderá, por votação especial, de 

acordo com o Artigo 12, estabelecer ou dissolver os 
comitês e órgãos subsidiários, caso apropriado.

3. O Conselho determinará o funcionamento e o 
âmbito de competência dos comitês e de outros órgãos 
subsidiários. Os comitês e outros órgãos subsidiários 
prestarão contas ao Conselho e trabalharão sob sua 
direção geral.

CAPÍTULO VIII 
Estatísticas, Estudos e Informação

ARTIGO 27 
Estatísticas, Estudos e Informações

1. O Conselho autorizará o Diretor-Executivo a 
estabelecer e manter relações estreitas com as orga-
nizações intergovernamentais, governamentais e não 
governamentais relevantes, com o objetivo de ajudar 

a assegurar a disponibilidade de dados e informações 
recentes e confiáveis, inclusive sobre produção e comér-
cio de madeiras tropicais, tendências e discrepâncias 
entre os dados, bem como de informações relevantes 
sobre madeiras não tropicais e sobre manejo das flo-
restas produtoras de madeiras. Na medida em que se 
considere necessário para a execução do presente 
Acordo, a Organização, em colaboração com essas 
organizações, compilará, sistematizará, analizará e 
publicará essas informações.

2. A Organização colaborará com os esforços 
para uniformizar e harmonizar relatórios internacionais 
sobre questões relacionadas a florestas, com vistas a 
evitar duplicidades na compilação de dados por dife-
rentes organizações.

3. Os membros fornecerão, no limite de suas ca-
pacidades compatível com sua legislação nacional, e 
dentro do prazo fixado pelo Diretor-Executivo, estatísti-
cas e informações sobre madeiras, seu comércio e as 
atividades que visem ao alcance do manejo sustentável 
das florestas produtoras de madeira e quaisquer outras 
informações relevantes solicitadas pelo Conselho. O 
Conselho decidirá sobre o tipo de informações que de-
verão ser fornecidas de acordo com este parágrafo e o 
formato em que essas informações serão apresentadas.

4. Quando solicitado ou necessário, o Conselho 
se empenhará para fortalecer a capacidade técnica 
dos países membros e, em particular, aquela dos pa-
íses membros em desenvolvimento, para atenderem 
às solicitações de fornecimento de estatísticas e rela-
tórios nos termos deste Acordo.

5. Caso um membro não tenha fornecido as esta-
tísticas e informações solicitadas em virtude do parágra-
fo 3o por dois anos consecutivos e não tenha solicitado 
assistência do Diretor-Executivo, o Diretor-Executivo, 
em um primeiro momento, solicitará a esse membro 
que apresente explicação, em prazo determinado. Caso 
não seja recebida explicação satisfatória, o Conselho 
adotará medidas consideradas apropriadas.

6. O Conselho adotará medidas necessárias para 
a realização dos estudos relevantes sobre tendências 
e problemas, no curto e no longo prazo, relativas aos 
mercados internacionais de madeiras e aos avanços 
alcançados em matéria de manejo sustentável das 
florestas produtoras de madeira.

ARTIGO 28 
Relatório Anual e Revisão Bienal

1. O Conselho publicará relatório anual sobre 
suas atividades e qualquer outra informação adicional 
considerada adequada.

2. O Conselho examinará e revisará, a cada dois 
anos:



60830 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

a) a situação internacional das madeiras;
b) outros fatores, questões e desenvolvimentos 

considerados relevantes para alcançar os objetivos do 
presente Acordo.

3. A revisão será realizada tendo em conta:
a) informações fornecidas pelos membros sobre 

produção nacional, comércio, oferta, estoques, consu-
mo e preços das madeiras;

b) outros dados estatísticos e indicadores espe-
cíficos fornecidos pelos membros por solicitação do 
Conselho;

c) informações fornecidas pelos membros sobre 
seu progresso no manejo sustentável de suas florestas 
produtoras de madeira;

d) qualquer outra informação relevante que possa 
ser disponibilizada ao Conselho, diretamente ou por 
meio das organizações do Sistema das Nações Uni-
das e das organizações intergovernamentais, gover-
namentais ou não governamentais; e

e) informações fornecidas pelos membros sobre 
seu progresso no estabelecimento de mecanismos 
de controle e informações sobre extração e comércio 
ilegais de madeiras e de produtos florestais tropicais 
não madeireiros.

4. O Conselho promoverá o intercâmbio de pontos 
de vista entre os países membros sobre:

a) a situação do manejo sustentável de florestas 
produtoras de madeira e questões correlatas nos pa-
íses membros; e

b) fluxos e necessidades de recursos em relação 
a objetivos, critérios e diretrizes estabelecidos pela 
Organização.

5. Mediante solicitação, o Conselho se empe-
nhará na ampliação da capacidade técnica dos países 
membros, em particular dos países membros em de-
senvolvimento, para obter os dados necessários para 
um intercâmbio adequado de informações, incluindo 
a provisão para os membros de recursos para treina-
mento e instalações.

6. Os resultados da revisão serão incluídos nos 
relatórios das correspondentes reuniões do Conselho.

CAPÍTULO IX 
Disposições Diversas

ARTIGO 29 
Obrigações Gerais dos Membros

1. Durante a vigência do presente Acordo, os 
membros envidarão seus melhores esforços e coo-
perarão para lograr os objetivos deste Acordo e para 
evitar qualquer ação que lhe seja contrária.

2. Os membros se comprometem a aceitar e a 
aplicar as decisões do Conselho, de acordo com as 

disposições do presente Acordo, e se absterão de im-
plementar medidas que tenham efeito de limitá-las ou 
contrariá-las.

ARTIGO 30 
Isenção de Obrigações

1. Quando necessário, devido a circunstâncias 
excepcionais, situações de emergência ou casos de 
força maior não previstos expressamente no presen-
te Acordo, o Conselho poderá, por votação especial, 
de acordo com o Artigo 12, dispensar um membro de 
qualquer obrigação imposta pelo presente Acordo, 
caso considere satisfatórias as explicações dadas por 
esse membro sobre as razões pelas quais não pode 
cumprir a obrigação.

2. Ao conceder a um membro uma isenção, de 
acordo com o parágrafo 1o deste Artigo, o Conselho 
indicará expressamente em que condições e modali-
dades e por quanto tempo o membro está dispensado 
dessa obrigação, assim como as razões pelas quais a 
isenção foi concedida.

ARTIGO 31 
Reclamações e Controvérsias

Qualquer membro poderá submeter ao Conselho 
uma reclamação contra um membro por descumpri-
mento das obrigações nos termos do presente Acordo 
e qualquer controvérsia relativa à interpretação ou apli-
cação do presente Acordo. As decisões do Conselho 
a respeito serão tomadas por consenso, sem prejuízo 
de outras disposições do presente Acordo, e serão 
definitivas e vinculantes.

ARTIGO 32 
Medidas Diferenciais e Corretivas  

e Medidas Especiais

1. Membros consumidores que sejam países em 
desenvolvimento cujos interesses forem adversamente 
afetados por medidas adotadas nos termos do presen-
te Acordo poderão solicitar ao Conselho a adoção de 
medidas diferenciais e corretivas apropriadas. O Con-
selho considerará a adoção de medidas apropriadas, 
de acordo com o disposto na seção III, parágrafos 3o 
e 4o, da Resolução 93 (IV) da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

2. Os membros da categoria de países de menor 
desenvolvimento relativo, definida pelas Nações Unidas, 
poderão solicitar ao Conselho a adoção de medidas 
especiais, de acordo com o disposto na seção III, pa-
rágrafo 4o, da Resolução 93 (IV) e com os parágrafos 
56 e 57 da Declaração de Paris, e com o Programa 
de Ação para os Países de Menor Desenvolvimento 
Relativo para o Decênio 1990.
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ARTIGO 33 
Revisão

O Conselho poderá avaliar a implementação do 
presente Acordo, inclusive seus objetivos e mecanis-
mos financeiros, cinco anos após sua entrada em vigor.

ARTIGO 34 
Não Discriminação

Nada no presente Acordo autoriza o uso de me-
didas para restringir ou proibir o comércio internacional 
de madeiras e produtos de madeira e, em particular, 
daquelas que afetem suas importações e sua utilização.

CAPÍTULO X 
Disposições Finais

ARTIGO 35 
Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas é desig-
nado depositário do presente Acordo.

ARTIGO 36 
Assinatura, Ratificação, Aceitação e Aprovação

1. O presente Acordo estará aberto para assina-
tura, de 3 de abril de 2006 até um mês depois de sua 
entrada em vigor, na Sede das Nações Unidas, pelos 
governos convidados para a Conferência das Nações 
Unidas para a Negociação do Acordo Sucessor do 
Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 1994.

2. Todo governo mencionado no parágrafo 1o 
deste Artigo poderá:

a) no momento de assinar o presente Acordo, 
declarar que sua assinatura expressa seu consenti-
mento em contrair as obrigações do presente Acordo 
(assinatura definitiva); ou

b) após assinar o presente Acordo, ratificá-lo, 
aceitá-lo ou aprová-lo mediante depósito de instru-
mento para esse fim, junto ao depositário.

3. No momento de assinatura e ratificação, ou no 
de aceitação ou aprovação, ou no de adesão, ou no de 
aplicação provisória, a Comunidade Européia ou qual-
quer organização intergovernamental mencionada no 
parágrafo 1o do Artigo 5o depositará declaração, emitida 
pela autoridade competente dessa organização, que 
especifique a natureza e o alcance de sua competência 
nas questões regidas pelo presente Acordo, e infor-
mará ao depositário de qualquer mudança substantiva 
nessa competência. Caso essa organização declare 
ter competência exclusiva sobre todas as questões 
regidas pelo presente Acordo, os Estados membros 
dessa organização se absterão de adotar as medidas 
previstas no parágrafo 2o do Artigo 36 e nos Artigos 
37 e 38, nem adotarão as medidas previstas no Artigo 

41 ou retirarão a notificação da aplicação provisória a 
que se refere o Artigo 38.

ARTIGO 37 
Adesão

1. O presente Acordo estará aberto à adesão 
de qualquer governo, nas condições determinadas 
pelo Conselho, as quais incluirão prazo para depósito 
dos instrumentos de adesão. Essas condições serão 
transmitidas pelo Conselho ao depositário. Não obs-
tante, o Conselho poderá conceder prorrogações aos 
governos que não possam aderir no prazo fixado nas 
condições de adesão.

2. A adesão efetivar-se-á mediante o depósito do 
instrumento de adesão, junto ao depositário.

ARTIGO 38 
Notificação de Aplicação Provisória

Os governos signatários que tenham intenção de 
ratificar, aceitar ou aprovar o presente Acordo, ou os 
governos para os quais o Conselho tenha estabeleci-
do condições de adesão, mas que ainda não tenham 
podido depositar seu instrumento, poderão, em qual-
quer momento, notificar ao depositário que irão aplicar 
o presente Acordo provisoriamente, de acordo com 
suas leis e regulamentos, quando este Acordo entrar 
em vigor de acordo com o disposto no Artigo 39 ou, 
caso já esteja em vigor, em data especificada.

ARTIGO 39 
Entrada em Vigor

1. O presente Acordo entrará definitivamente em 
vigor em 1o de fevereiro de 2008, ou em data posterior, 
se 12 governos dos membros produtores, que repre-
sentem pelo menos 60% do total dos votos indicado no 
anexo A, e 10 governos dos membros consumidores 
indicados no anexo B, que representem pelo menos 
60% do volume total das importações de madeiras 
tropicais no ano de referência de 2005, tenham assi-
nado o presente Acordo definitivamente ou o tenham 
ratificado, aceitado ou aprovado, de acordo com o es-
tabelecido no parágrafo 2o do Artigo 36 ou no Artigo 37.

2. Caso o presente Acordo não tenha entrado 
definitivamente em vigor até 1o de fevereiro de 2008, 
ele entrará em vigor provisoriamente nessa data ou em 
qualquer outra data dentro dos seis meses seguintes, 
se 10 governos de membros produtores, que reúnam 
pelo menos 50% do total dos votos indicados no ane-
xo A do presente Acordo, e 7 governos dos membros 
consumidores incluídos na lista do anexo B, que re-
presentem 50% do volume total das importações de 
madeiras tropicais no ano de referência de 2005, te-
nham assinado o presente Acordo definitivamente ou 
o tenham ratificado, aceitado ou aprovado, de acordo 
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com o estabelecido no parágrafo 2o do Artigo 36 ou te-
nham notificado o depositário, de acordo com o Artigo 
38, que aplicará provisoriamente o presente Acordo.

3. Se os requisitos para a entrada em vigor es-
tabelecidos no parágrafo 1o ou no parágrafo 2o deste 
Artigo não tiverem sido satisfeitos até 1o de setembro 
de 2008, o Secretário-Geral das Nações Unidas con-
vidará os governos que tenham assinado o presente 
Acordo definitivamente ou o tenham ratificado, aceitado 
ou aprovado, de acordo com o parágrafo 2o do Artigo 
36, ou tenham notificado o depositário que aplicarão 
provisoriamente o presente Acordo, a se reunirem o 
mais cedo possível para decidir se o presente Acordo 
entrará em vigor provisória ou definitivamente entre 
eles, no todo ou em parte. Os governos que decidirem 
que o presente Acordo entre provisoriamente em vigor 
entre eles poderão reunir-se periodicamente para exa-
minar a situação e decidir se o presente Acordo deverá 
entrar definitivamente em vigor entre eles.

4. Caso um governo não tenha notificado o de-
positário, de conformidade com o Artigo 38, sua de-
cisão de aplicar provisoriamente o presente Acordo 
e deposite seu instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão depois da entrada em vigor do 
presente Acordo, o mesmo entrará em vigor para tal 
governo na data desse depósito.

5. O Diretor-Executivo da Organização convocará 
reunião do Conselho o mais cedo possível depois da 
entrada em vigor do presente Acordo.

ARTIGO 40 
Emendas

1. O Conselho poderá, por votação especial, de 
conformidade com o Artigo 12, recomendar aos mem-
bros emendas ao presente Acordo.

2. O Conselho fixará o prazo dentro do qual os 
membros deverão notificar ao depositário sua aceita-
ção das emendas.

3. Toda emenda entrará em vigor 90 dias após 
o depositário ter recebido número de notificações de 
aceitação que representem pelo menos dois terços do 
número de membros produtores e 75% de seus vo-
tos, bem como número de notificações de membros 
consumidores que representem pelo menos dois ter-
ços do número de membros consumidores e 75% de 
seus votos.

4. Depois que o depositário informar ao Conselho 
que os requisitos para a entrada em vigor da emenda 
foram cumpridos, e sem prejuízo do disposto no pa-
rágrafo 2 deste Artigo, relativo ao prazo de aceitação 
estabelecido pelo Conselho, um membro poderá noti-
ficar ao depositário sua aceitação da emenda, desde 
que antes da entrada em vigor da emenda.

5. O membro que não tiver notificado sua aceita-
ção da emenda na data em que essa entre em vigor 
deixará de ser Parte do presente Acordo a partir dessa 
data, a menos que demonstre perante o Conselho que 
não pode obter sua aceitação a tempo, por dificuldades 
relacionadas com a conclusão de seus procedimentos 
constitucionais ou institucionais, e que o Conselho de-
cida prorrogar para esse membro o prazo fixado para a 
aceitação da emenda. Tal membro não estará obrigado 
pela emenda até que tenha notificado sua aceitação.

6. Se não forem preenchidos os requisitos re-
queridos para a entrada em vigor de uma emenda até 
o prazo estabelecido pelo Conselho, de acordo com 
o parágrafo 2 deste Artigo, essa emenda será consi-
derada retirada.

ARTIGO 41 
Retirada

1. Um membro poderá retirar-se do presente 
Acordo a qualquer momento depois de sua entrada em 
vigor, mediante notificação por escrito ao depositário 
sobre sua retirada. Esse membro deverá informar si-
multaneamente ao Conselho sobre sua decisão.

2. A retirada se tornará efetiva 90 dias depois do 
recebimento da notificação pelo depositário.

3. As obrigações financeiras com a Organização, 
contraídas por um membro nos termos deste Acordo, 
não se extinguem com sua retirada.

ARTIGO 42 
Exclusão

Se o Conselho decidir que um membro está em 
falta com suas obrigações, segundo o presente Acor-
do, e decidir que esta falta prejudique seriamente a 
operacionalização do Acordo, ele poderá, por vota-
ção especial, de acordo com o Artigo 12, excluir esse 
membro do Acordo. O Conselho notificará, então, ime-
diatamente o depositário. Seis meses depois da data 
da decisão do Conselho, esse membro deixará de ser 
Parte no presente Acordo.

ARTIGO 43 
Acerto de Contas em Caso de Retirada  

ou Exclusão de um Membro oude Incapacidade 
de um Membro de Aceitar uma Emenda

1. O Conselho procederá ao acerto de contas 
com o membro que deixe de ser parte no presente 
Acordo devido a:

a) não aceitação de uma emenda introduzida no 
presente Acordo, conforme o Artigo 40;

b) retirada do presente Acordo, conforme o Ar-
tigo 41; ou

c) exclusão do presente Acordo, conforme o Ar-
tigo 42.
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2. O Conselho reterá as cotas ou contribuições 
pagas às contas financeiras, estabelecidas em virtude 
de Artigo 18, pelo membro que deixe de ser parte no 
presente Acordo.

3. Todo membro que tenha deixado de ser par-
te no presente Acordo não terá direito a compartilhar 
qualquer receita proveniente da liquidação ou de ou-
tros ativos da Organização. Tampouco terá a obrigação 
de pagar parcela de eventual déficit da Organização, 
quando da denúncia do presente Acordo.

ARTIGO 44 
Duração, Prorrogação e Denúncia

1. O presente Acordo permanecerá em vigor du-
rante um período de dez anos a partir de sua entrada 
em vigor, a menos que o Conselho decida, por vota-
ção especial de acordo com o Artigo 12, prorrogá-lo, 
renegociá-lo ou declará-lo denunciado de acordo com 
o disposto neste Artigo.

2. O Conselho poderá, por votação especial de 
conformidade com o Artigo 12, prorrogar o presente 
Acordo por dois períodos: um período inicial de cinco 
anos e outro adicional de três anos.

3. Se, antes de expirar o período de dez anos, 
mencionado no parágrafo 1o deste Artigo, ou antes de 
expirar um dos períodos de prorrogação mencionados 
no parágrafo 2o de este Artigo, conforme o caso, seja 
negociado um novo Acordo que substitua o atual, mas, 
caso esse novo Acordo ainda não tenha entrado em 
vigor provisória ou definitivamente, o Conselho pode-
rá, por votação especial, de acordo com o Artigo 12, 
prorrogar o presente Acordo até que o novo Acordo 
entre em vigor, provisória ou definitivamente.

4. Caso se negocie e entre em vigor um novo 
Acordo durante a prorrogação do presente Acordo, 
de conformidade com o parágrafo 2o ou o parágrafo 
3o deste Artigo, o presente Acordo, conforme prorro-
gado, expirará quando entre em vigor o novo Acordo.

5. O Conselho poderá, a qualquer momento, por 
votação especial, de acordo com o Artigo 12, denun-
ciar o presente Acordo, com efeito a partir da data es-
tabelecida pelo próprio Conselho.

6. Apesar da denúncia do presente Acordo, o Con-
selho continuará encarregado de realizar a liquidação 
da Organização, durante um período não superior a 
18 meses, incluindo o acerto de contas e, dependendo 
das decisões pertinentes adotadas por votação espe-
cial, de acordo com o Artigo 12, conservará durante 
esse período todos os poderes e todas as funções 
necessários para tal fim.

7. O Conselho notificará o depositário sobre qual-
quer decisão tomada de acordo com este Artigo.

ARTIGO 45 
Reservas

Não poderão ser feitas reservas a qualquer dis-
posição do presente Acordo.

ARTIGO 46

Disposições Adicionais e Transitórias
1. O presente Acordo será o sucessor do Acordo 

Internacional de Madeiras Tropicais, 1994.
2. Todas as medidas adotadas pela Organização, 

ou em seu nome, ou por qualquer de seus órgãos, em 
virtude do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais 
de 1983 e/ou do Acordo Internacional de Madeiras Tropi-
cais de 1994, que estejam em vigor na data de entrada 
em vigor do presente Acordo e em cujos termos não 
se tenha estipulado sua expiração nessa data, perma-
necerão em vigor, a menos que tenham sido alteradas 
em virtude das disposições do presente Acordo.

Feito em Genebra, em 27 de janeiro de 2006, 
sendo os textos do presente Acordo em árabe, chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo igualmente autênticos.
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Relação dos Governos Participantes da Confe-
rência das Nações Unidas para a Negociação de Um 
Acordo Sucessor ao Acordo Internacional das Madeiras 
Tropicais, 1994, Possíveis Membros Consumidores, Tal 
como Definido no Artigo 2º (Definições)

Albânia
Argélia
Austrália*
Canadá*
China*
Comunidade Européia*
Alemanha*
Áustria*
Bélgica*
Eslováquia
Espanha*
Estônia
Finlândia*
França*
Grécia*
Irlanda*
Itália*
Lituânia
Luxemburgo*

Países Baixos*
Polônia
Portugal*
Reino Unido de Grã Bretanha e Irlanda do Norte*
República Tcheca
Suécia*
Egito*
Estados Unidos de América*
Irã (República Islâmica do)
Iraque
Lesoto
Líbia
Japão*
Marrocos
Nepal*
Noruega*
Nova Zelândia*
República da Coréia*
Suíça*

Membros do Acordo Internacional de Madeiras 
Tropicais, 1994.
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Defiro. Publique-se.
Em 9-11-11. – Marco Maia, Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 328- PP/2011 – CCJC 

Brasília, em 25 de outubro de 2011

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nºs 
6.824/2006 e 2.326/1996, 1.186/2003, 2.046/2003, 
2.379/2003, 3.171/2004, 3.704/2004, 4.687/2004, 
1.616/2007, 551/2007, 5.414/2005, 1.865/1996, 
2.303/2007, 7.346/2010, apensados, apreciados por 
este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 9-11-11. – Marco Maia, Presidente.

Of.Pres. nº 292/2011 – 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 provi-

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 4.872/2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 9-11-11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 368/2011-P

Brasília, 19 de outubro 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 2.682/07 e dos Projetos de Lei nºs 3.884/2008, 

4.264/2008 e 7.092/2010, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 

dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputado Saraiva Felipe, 

Presidente.

Publique-se.

Em 9-11-11. – Marco Maia, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.675, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 56/2008 
OFÍCIO Nº 2.005/2011 (SF)

Altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para possibilitar a sus-
pensão da aposentadoria por invalidez em 
virtude de retorno voluntário à atividade 
profissional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar 

voluntariamente à atividade profissional terá o benefício 
suspenso a partir da data da contratação.

§ 1º A Previdência Social deverá ser imediatamen-
te comunicada pelo aposentado por invalidez quanto 
ao retorno à atividade profissional.

§ 2º A volta à condição de aposentado por in-
validez dependerá da verificação da condição de in-
capacidade mediante exame médico-pericial a cargo 
da Previdência Social, podendo o segurado, às suas 
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 
confiança.

§ 3º O aposentado por invalidez poderá exercer 
atividades de assessoria intelectual remunerada, no 
serviço público ou na iniciativa privada, desde que 
compatível com a incapacidade que o levou à apo-
sentadoria.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 9 de novembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 2.681, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 163/2010 
OFÍCIO Nº 2006/2011 (SF)

Altera o § 2º do art. 195 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a perícia judicial 
em caso de arguição de insalubridade ou 
periculosidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 195 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 195.  ..............................................
 ..............................................................

§ 2º Arguida em juízo insalubridade ou periculosi-
dade, seja por empregado, seja por sindicato em favor 
de grupo de trabalhadores, o juiz designará perito habi-
litado na forma deste artigo, podendo ser considerado 
o agente constatado pelo perito, ainda que diverso do 
fator de risco apontado pelo autor.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 9 de novembro de 2011. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

REQUERIMENTO Nº 3.751 , DE 2011 
(Do Sr. Saraiva Felipe)

Requer a desapensação do PL nº 
7.551/2010 do PL 5.694/2009.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso III do Artigo 57 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a desapensação do PL 7.551/2010 
do PL 5.694/2009.

Justificação

Além dos acima citados motivos de direito, justi-
fica-se o presente requerimento no fato de as propo-
sições tratarem de matérias diferentes: enquanto o PL 
5.694/2009 cuida da imunização de mulheres por meio 
da vacina contra o papilomavírus humano (HPV), na 
rede pública do Sistema Único de Saúde de todos os 
Estados e Municípios brasileiros, o PL 7.551/2010 dis-
põe sobre a realização de testes para detecção do HPV.

Em que pese o controle do HPV ser o pano de 
fundo das proposições, entende-se que a tramitação 
em separado do PL 7.551/2010 trará maior agilidade 
na deliberação de assunto tão relevante, vez que há 
comprovada correlação entre a infecção pelo vírus HPV 
e a incidência de câncer de colo do útero. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011. – De-
putado Federal Saraiva Felipe, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides, por 
permuta com o Deputado Amauri Teixeira.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, dirigentes das 
maiores economias voltaram suas atenções para uma 
mobilização que objetivava, primordialmente, solucionar 
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problemas ligados à área do euro, sobretudo o des-
controle que envolveu a Grécia, país que ainda viven-
cia quadra dramática, capaz de desatrelar do poder, 
como efetivamente ocorreu, seu Primeiro Ministro, que 
chegou a sugerir um referendo de seus compatrícios 
para chancelar o acordo com as maiores nações, que 
implicava um desembolso, a título de empréstimo, de 
valor inestimável.

O assunto, pela sua complexidade, não contou 
com o esperado assentimento para sua efetivação, 
conforme decisão tornada pública, frustrante para o 
Presidente da França, Nicolas Sarkozy, que tanto se 
empenhou para efetivar a questionada deliberação.

A Presidente Dilma Rousseff, durante o conclave, 
promoveu contatos isolados, inclusive com o Presiden-
te da China, com quem discutiu temas de interesse de 
ambas as Nações, particularmente na área do comér-
cio internacional.

Ao retornar de Cannes, e depois de falar com as 
Lideranças partidárias, na segunda-feira, a primeira 
mandatária do País tornou públicas as discussões ali 
travadas, deixando patenteado seu hábil desempe-
nho no rumo do não comprometimento do Brasil com 
proposições que possam representar maiores ônus 
para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as aten-
ções dos círculos financeiros mundiais estiveram vol-
tadas para a recente reunião do chamado G-20, a que 
compareceram os dirigentes das maiores economias, 
numa mobilização que objetivava, primordialmente, 
solucionar problemas ligados à área do euro, sobre-
tudo o descontrole que envolveu a Grécia, país que 
ainda vivencia quadra dramática, capaz de desatrelar 
do poder o Primeiro Ministro, que chegou a sugerir 
um referendo de seus compatrícios para chancelar o 
acordo com as maiores nações, que implicava um de-
sembolso, a título de empréstimo, de valor inestimável.

O assunto, pela sua complexidade, não contou 
com o esperado assentimento para a sua efetivação, 
conforme decisão tornada pública, frustrante para o 
Presidente da França, Nicolas Sarkozy, que tanto se 
empenhou para efetivar a questionada deliberação.

A recapitalização do Fundo Monetário Internacio-
nal, por seu turno, igualmente, não transitou em julgado, 
pelo descompasso entre os líderes que se debruça-
ram sobre a postulação, transferido o seu exame para 
o próximo encontro, em data a ser ainda aprazada.

A Presidente Dilma Rousseff, durante o con-
clave, promoveu contatos isolados, inclusive com o 

Presidente da China, discutindo temas de interesse 
de ambas as nações, particularmente na área do co-
mércio internacional.

Ao retornar de Cannes, a Primeira Mandatária do 
País tornou públicas as discussões ali travadas, dei-
xando patenteado o seu hábil desempenho no rumo 
do não comprometimento do Brasil com proposições 
que possam representar maiores ônus para o Brasil.

Entre nós, a Primeira Mandatária reintegra-se 
à agenda de interesse vital para a Nação brasileira, 
particularmente as votações previstas para este mês, 
envolvendo a proposta de emenda à Constituição re-
ferente à DRU, nos termos de convocação efetuada 
pelo Presidente Marco Maia, com assentimento das 
Lideranças partidárias.

Até o final do período legislativo, seremos instados 
a decidir sobre outras matérias relevantes, inclusive o 
Orçamento para o exercício de 2012. 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, peço que seja divulgado nos nossos meios de 
comunicação pronunciamento em que faço um apelo 
para que esta Casa efetivamente implante Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a vio-
lência contra a mulher. 

Nós precisamos dessa Comissão, Sr. Presiden-
te, para fortalecer as políticas públicas de proteção 
ao conjunto das mulheres brasileiras. A cada dia que 
abrimos os jornais, independentemente do porte da 
cidade, vemos que a violência contra a mulher está 
crescendo, como mostra o que aconteceu no meu Es-
tado, na minha cidade, na última semana. 

É fundamental, Sr. Presidente, que consigamos 
instalar essa Comissão, para efetivamente darmos à 
sociedade uma resposta, com políticas públicas de 
defesa das mulheres que são brutalmente violentadas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
pedir a instalação da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito para investigar a violência contra a mulher 
e propor políticas públicas de assistência às vítimas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Líderes 
partidários presentes, o que me traz a esta tribuna é 
um tema que não deveria ser tão presente no cotidiano 
de um País civilizado. Falo da violência contra a mulher. 

Tenho constatado nos últimos meses o aumen-
to no números de casos de violência desmedida, e a 
crueldade dos crimes tem atingido níveis dignos dos 
mais sangrentos e bárbaros filmes de terror. 

Sr. Presidente, apesar da Lei Maria da Penha, cuja 
vigência completou recentemente 5 anos, a violência 
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contra as mulheres brasileiras vem crescendo, tanto 
em números quanto em crueldade. Principalmente, Sr. 
Presidente e colegas Deputados, entre as classes mais 
humildes, carentes e vulneráveis, em que geralmente a 
mulher não só é mais oprimida como também parece 
estar ainda mais distante do olhar protetor do Estado.

Recentemente foram noticiados na imprensa 
casos terrivelmente trágicos, de mulheres assassina-
das a pauladas ou degoladas na frente de suas crian-
ças, casos em que a brutal crueldade nos remete aos 
tempos da selvageria, tempos em que o mais forte se 
sobrepunha ao mais fraco pela coação, pela violência 
e pela barbárie. 

Por isso, Sr. Presidente, quero fazer um pedido a 
todos os colegas aqui presentes, sem distinção parti-
dária, no sentido de que instalemos definitivamente a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para inves-
tigar a violência contra a mulher, uma iniciativa que é 
aguardada desde o último dia 13 de julho, quando foi 
lido o requerimento, neste plenário, durante sessão do 
Congresso Nacional.

Precisamos dar essa resposta à sociedade, sobre-
tudo às mulheres brasileiras, porque se nós legisladores 
não nos mobilizarmos por tais respostas, quem o fará?

Nosso papel como Deputados Federais vai além 
de votar contra ou em favor de medidas provisórias. 
Nós somos os representantes da sociedade em cuja 
conta se debita principalmente o dever de elaborar e 
aperfeiçoar as nossas leis. Portanto, Sr. Presidente, é 
nosso papel compreender o porquê dessa escalada 
em barbárie desses crimes. E o instrumento legal que 
dispomos para isso é a CPMI.

Por isso, reitero: precisamos instalar com urgên-
cia a Comissão Parlamentar Mista para investigar a 
violência contra a mulher, Sr. Presidente. Os dados 
levantados por essa CPMI nos fornecerão os subsí-
dios para que trabalhemos pelo mais que necessário 
fortalecimento das políticas públicas que possibilitem 
não somente a elaboração de ações preventivas, mas 
também políticas de assistência às mulheres vítimas 
da violência.

Violência não deve ser tolerada, Sr. Presidente 
e Sras. e Srs. Deputados. E é ainda mais grave quan-
do acontece dentro de uma relação que deveria ser 
pautada no amor, no afeto, na proteção recíproca e 
na lealdade. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, eu quero neste pronunciamen-
to parabenizar o aniversariante do dia, o Governador 
Agnelo Queiroz. E já quero antecipar o meu presente. 
Daqui a pouco, vamos votar, na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle, convite ao Governador 

para que venha a esta Casa explicar tudo sobre o Se-
gundo Tempo. E agora também sobre a União Química. 

Aproveito para solicitar aos Deputados que deem 
ao Governador a oportunidade de vir a esta Casa. 

Sr. Presidente, hoje haverá um churrasco em 
homenagem ao Governador na churrascaria Pampa. 
Está próximo o Natal. Àquelas pessoas que estão 
precisando de recursos eu informo que o Governa-
dor está emprestando dinheiro. Emprestou 5 mil reais 
a um desconhecido, sem juro, sem documento, sem 
cheque pré-datado. Basta irem à churrascaria pedir o 
empréstimo. Com certeza vão conquistar os mesmos 
5 mil reais. 

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, as pequenas e microempre-
sas são importantíssimas para a economia brasileira. 
São vitais. Cerca de 10 milhões de brasileiros estão 
empregados graças à existência desses pequenos 
empresários, que lutam para sobreviver e se expandir, 
enfim, graças à liberdade de iniciativa. 

No entanto, a tributação sobre eles é cada vez 
mais radical, mais grave. 

Para combater esse excesso tributário, vimos 
lutando, desde o mandato anterior, ao lado de vários 
colegas, pela diminuição dos tributos, basicamente 
pela atualização da tabela do SIMPLES. 

O SIMPLES é um imposto que comporta vários 
outros num só, a fim de facilitar e permitir a melhor 
gestão administrativa das pequenas e microempresas. 

Nós aprovamos essa tabela, e amanhã vai ser 
sancionada pela Presidenta essa importante vitória dos 
pequenos e microempresários, uma vitória também 
deste Parlamento, em uma construção política em prol 
do desenvolvimento econômico brasileiro. 

É indispensável que cada vez mais fortaleçamos 
as pequenas e microempresas, o microempreendedor 
individual.

Aqui nesta Casa Parlamentares de vários parti-
dos, de vários Estados, uniram-se a fim de que essa 
proposta venha a ser aprovada. Ela oxigena um pouco 
o peso tributário que afeta muito o bolso da pequena 
e microempresa. Fui convidado e amanhã estarei lá, 
por achar que esse é um importante passo para o de-
senvolvimento econômico brasileiro.

Registro nosso total e absoluto apoio ao pequeno 
e ao microempresário brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (PSD-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
eu gostaria de convidar a população do meu Estado 
do Rio de Janeiro para a caminhada que vai aconte-
cer amanhã, às 15 horas, na Candelária, em direção 
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à Cinelândia, em defesa dos direitos garantidos pela 
Constituição Federal. 

Queremos mostrar ao Brasil que estamos diante 
de uma injustiça, da maior agressão que o Estado do 
Rio de Janeiro já recebeu. Convido quem ama o Rio 
de Janeiro para participar desse ato conosco. 

O projeto vai trazer consequências imensuráveis 
para o nosso Estado. Não podemos quebrar o pacto 
federativo. Queremos, sim, dividir o futuro, mas não 
podemos aceitar que mudem o que já foi decidido. 

Foi um grande erro trazer esse debate para o 
Congresso Nacional. 

Queremos alertar a Presidenta da República Dil-
ma Rousseff. S.Exa. não pode excluir-se desse deba-
te, que está sendo exagerado. Estão querendo jogar o 
Rio de Janeiro e o Espírito Santo contra o Brasil. Não 
vamos aceitar isso. 

O que queremos de fato é, junto com a Comissão 
Especial desta Casa, dialogar e mostrar os números 
reais, que estão sendo divulgados de forma inadequada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã 
vai acontecer a manifestação em defesa do Rio. Quinze 
milhões de brasileiros estão inconformados. Por isso, 
estamos convocando a população para o ato de ama-
nhã, em defesa dos royalties de petróleo dos Estados 
e Municípios produtores. 

Não ficaremos calados. Há muita informação 
errada. O Governo precisa entender que petróleo é 
uma coisa e os royalties são outra. Vamos defender 
o futuro do Rio de Janeiro e, consequentemente, dos 
nossos filhos.

Essa é a maior agressão que o Estado do Rio de 
Janeiro já recebeu, e quem ama o Rio tem a obriga-
ção de participar do ato. A ideia é reunir dezenas de 
milhares de pessoas para protestar contra a tentativa 
de se retirar a compensação financeira pelos danos 
causados pela exploração do petróleo. 

O grande erro do Governo Dilma foi jogar esse 
assunto para o Congresso Nacional. Infelizmente, ago-
ra está no Congresso, e queremos o mesmo compro-
misso da Presidenta: honre o acordo do ex-Presidente 
Lula. Esse absurdo trará consequências imensuráveis, 
não só para o Rio mas também para o Brasil. Serão 
necessários 10 anos para o Estado recuperar-se e 
readequar-se.

Na última segunda-feira, pela manhã, no Palácio 
da Guanabara, estivemos reunidos com o Governador 
Sérgio Cabral. A reunião, preparatória do evento, teve 
a participação dos Presidentes do Tribunal de Justiça 
e da Assembleia Legislativa, de Parlamentares Esta-

duais e Federais, de Prefeitos do interior e de repre-
sentantes de entidades da sociedade civil. Para ama-
nhã, o Governador e o Prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
decretaram ponto facultativo, a partir das 14 horas. A 
concentração será a partir das 15 horas, na Candelá-
ria. Depois os manifestantes seguirão pela Avenida Rio 
Branco até a Cinelândia, onde artistas vão apresentar-
-se e convocar a população para defender os direitos 
garantidos pela Constituição Federal ao Rio de Janeiro 
de recebimento dos royalties. 

Aposentados e pensionistas do Estado, catego-
ria que poderá ser muito prejudicada caso a redivisão 
dos royalties entre em vigor, também já confirmaram 
presença no ato. Assim, eles terão um espaço especial 
para se manifestarem: 5 mil aposentados e pensionis-
tas ficarão bem em frente ao palco.

O que pedimos é o respeito às leis federais e à 
própria Constituição Federal. Vamos juntos, de forma 
ordeira e democrática, sensibilizar o Brasil, demonstran-
do o tamanho da injustiça, e principalmente os nobres 
colegas Parlamentares e a nossa Presidenta Dilma.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Paulo Foletto e passo a 
Presidência ao Deputado Bohn Gass, uma vez que 
serei o próximo orador. 

O Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Bohn Gass, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Bohn Gass) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO (PT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, vou ver se consigo em 
1 minuto, com alguma tolerância da Mesa, fazer dois 
pronunciamentos. 

O primeiro deles é em favor da Faculdade da 
Região Serrana – FARESE, do Espírito Santo, que 
emplacou o quinto lugar no ENADE, exame que avalia 
a nota do aluno. Essa pequena faculdade da cidade 
de Santa Maria de Jetibá, interior do Espírito Santo, 
destaca-se pela segunda vez numa avaliação nacional.

Quero também parabenizar meu colega de par-
tido, o Deputado Glauber Braga, que faz um grande 
favor ao Brasil quando traz à discussão o Estatuto de 
Proteção Civil, substituindo a Defesa Civil. O avanço 
dessa matéria, que será debatida na Câmara a partir 
de amanhã, em seminário, vai garantir muitos benefí-
cios para a maioria das cidades brasileiras. Parabéns 
ao companheiro de bancada, que faz um belíssimo 
trabalho. 
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Por fim, Sr. Presidente, quero convocar os capi-
xabas para a nossa caminhada, para o nosso ato em 
defesa do Espírito e do Rio de Janeiro, e não contra 
os outros Estados brasileiros. Nós somos favoráveis 
a que a nova fronteira do petróleo, a ser explorada a 
partir do fim desta década, seja distribuída igualmente 
entre todos os irmãos brasileiros, do Acre ao Rio Gran-
de do Sul, mas os contratos já firmados precisam ser 
respeitados, porque nós cariocas e capixabas assumi-
mos compromissos orçamentários nos nossos Estados.

Estejam todos na Praça dos Namorados, ama-
nhã, a partir das 14 horas, no ato pela igualdade da 
distribuição dos royalties na fronteira do pré-sal, mas 
pela manutenção dos contratos firmados até então.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente Bohn Gass, primeiramente 
eu quero saudar e parabenizar um jacobinense que 
está sendo laureado. Trata-se de Antônio Cedraz, “ar-
tista e caricaturista, criador e produtor de A Turma do 
Xaxado, responsável pela campanha de educação 
ambiental lançada pelo Governo da Bahia, intitulada 
Chapada Sem Fogo”. O trecho que acabo de ler foi 
retirado do site Pinico de Ouro, da minha terra. Como 
um dos grandes problemas da Chapada Diamantina 
são os incêndios anuais, que devastam a reserva, meu 
contemporâneo Antônio Cedraz está de parabéns pelo 
desenho animado que fez sobre esse tema. 

Também quero, Sr. Presidente, registrar mais uma 
vez a minha preocupação com a situação de saúde 
de Salvador. As Obras Sociais Irmã Dulce acabam de 
entregar o posto de Pernambués e os serviços que 
realizavam sob contrato. A instituição Obras Sociais 
Irmã Dulce, uma instituição séria, é parceira do SUS, 
e atende 100% dos estabelecimentos do SUS, mas 
por causa dos sucessivos atrasos da Prefeitura está 
entregando o serviço. 

Se essa instituição sem fins lucrativos está en-
tregando o serviço, a próxima contratada também vai 
entregar. 

A Prefeitura de Salvador vive hoje em uma situa-
ção precária na área da saúde, o que causa sofrimento 
à população. E aproveito para registrar, Sr. Presidente, 
artigo do Secretário Jorge Solla intitulado O SUS em 
Salvador, que trata dos investimentos feitos pelo Go-
verno do Estado e mostra inclusive que foram criados 
1.218 leitos em 4 anos, um hospital em Juazeiro, um 
em Salvador e outro em Feira de Santana.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero in-
formar sobre matéria publicada no site Pinico de Ouro, 
lá de minha terra, em Jacobina. Trata-se do texto “Ar-
tista jacobinense é tomado como modelo de educação 
ambiental”. A matéria fala sobre o jacobinense Antônio 
Cedraz, artista e caricaturista criador e produtor de 
A Turma do Xaxado. Ele foi o responsável pela cam-
panha de educação ambiental lançada pelo Governo 
da Bahia intitulada Chapada sem Fogo. É uma cam-
panha permanente da Secretaria de Meio Ambiente 
– SEMA, juntamente com a Diretoria de Unidades de 
Conservação e Biodiversidade, hoje tendo à sua fren-
te Jeane Sofia.

O artista Cedraz, pela sua experiência, conse-
guiu trazer o lúdico à educação ambiental, produzindo 
uma revista em quadrinhos para tratar dos incêndios 
florestais que tanto vêm degradando a Chapada e em 
especial as nossas serras.

Para os mais jovens, que não conhecem Cedraz, 
ele é tio de Isa, esposa de Corino Alvarenga. Quiçá se 
a Prefeitura pudesse conseguir certa quantidade da 
revista A Turma do Xaxado e pudéssemos trazer Luiz 
a Jacobina em uma forte campanha contra os suces-
sivos incêndios em nossas serras.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O SUS em Salvador 

(Jorge Solla)

Notória a concentração de serviços médicos nas 
Capitais. Salvador não foge à regra. Contudo, investi-
mentos realizados nos últimos 4 anos diminuíram esse 
quadro, apesar de que ainda há muito a ser feito. Até 
2006, neurocirurgia só em Salvador e Itabuna. Hoje, 
equipes neurocirúrgicas atuam em Teixeira de Frei-
tas, Vitória da Conquista, Jequié, Barreiras e Feira de 
Santana. Cirurgia cardíaca e hemodinâmica era só na 
Capital. Atualmente em Teixeira, Conquista, Itabuna, 
Feira e Juazeiro. Foram 1.218 novos leitos hospitala-
res. Abertos leitos de UTI em Teixeira, Juazeiro, Irecê, 
Santo Antônio de Jesus, Conquista, Feira e Guanambi.

Na Bahia, no primeiro semestre de 2011, ocorre-
ram 437.760 internações pelo SUS, 22% (97.549) em 
Salvador, que concentra mais de 19% da população. 
Das 27 Unidades da Federação, em 20 a proporção 
de internações SUS é maior nas Capitais do que em 
Salvador. A média nacional é de 30% nas Capitais. Em 
São Paulo é 27%, Recife 43%. Na capital baiana 100% 
das internações de urgência/emergência são em hos-
pitais estaduais, não existe nenhum hospital municipal 
e os hospitais contratados não têm emergência SUS; 
50% dos internamentos SUS são em hospitais esta-



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60853 

duais, sendo 81% para internações obstétricas, 73% 
psiquiátricas, 72% ortopédicas, 63% pediátricas, 58% 
neurocirúrgicas e 53% em clínica médica.

A rede estadual é que garante os internamentos 
pelo SUS: 53,5% dos residentes em Salvador que fo-
ram internados o foram em hospitais estaduais. Para 
todo o Estado o percentual foi de 23%. Essa proporção 
na Capital é maior que nos grandes Municípios do in-
terior: Feira e Barreiras (40%), Jequié (39%), Juazeiro 
(36%), Vitória da Conquista (18%) e Ilhéus (17,8%).

Como menos de 23% do custo dos hospitais es-
taduais é pago com recursos federais (77% com re-
cursos estaduais e nada vem dos cofres municipais), o 
investimento do Governo estadual nos internamentos 
de residentes em Salvador é superior ao que ocorre 
com os dos demais Municípios. Como todos os polos 
recebem pacientes de outros Municípios, a programa-
ção de recursos federais do SUS aloca uma parte em 
função da população residente e outra (maior) para 
atender os pacientes de fora.

Não é “favor” atender pacientes de outros Municí-
pios, até porque a Prefeitura não gasta nada do Tesouro 
Municipal com internamentos pelo SUS. Aplica apenas 
recursos federais repassados. Dividindo o número de 
internações SUS em um Município pelo número de 
habitantes pode-se estimar a invasão de pacientes. 
Salvador e Feira têm 3,6 internamentos por 100 ha-
bitantes, muito abaixo de Teixeira (4,1), Ilhéus (4,7), 
Jequié (4,8), Conquista (5,2), Juazeiro (5,9), Itabuna 
(6,5) e Barreiras (6,8). Proporcionalmente à população 
residente o atendimento de pacientes de outros Muni-
cípios é maior nos polos do interior do que na Capital.

Na atenção ambulatorial de média e alta com-
plexidade, o peso da oferta da rede estadual também 
é evidente: 61,4% de todos os procedimentos (diag-
nóstico e tratamento) realizados em Salvador são em 
unidades estaduais – 100% dos medicamentos de alto 
custo, 91% das órteses e próteses não cirúrgicas, 75% 
na hemoterapia, 63% das tomografias (83% de crânio), 
43% de todos os exames radiológicos, 41% das consul-
tas, 36% das biópsias percutâneas e 35% dos exames 
de laboratório. As tomografias são 60% na Capital e 
40% no interior, bastante diferente do divulgado recen-
temente (94%). Em Salvador 63% das tomografias são 
em hospitais estaduais, 13% federais e apenas 24% 
contratadas pela Prefeitura no setor privado.

No tratamento de alta complexidade em nefrologia 
(hemodiálise e outros), 67% já é realizado no interior, 
apenas 33% na Capital. Na oncologia (tratamento de 
câncer) 66% da oferta ambulatorial SUS são em Sal-
vador (quimioterapia, 67%, e radioterapia, 66%) e 34% 
já são realizadas no interior.

Ainda temos longo caminho a percorrer para 
fortalecer os polos regionais no interior, diminuindo a 
concentração de serviços médicos na Capital; contudo, 
felizmente, estamos em situação bem melhor do que a 
divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Sal-
vador para tentar justificar suas dificuldade.

Muito obrigado.

O Sr. Bohn Gass, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Glauber Braga.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
agradeço as palavras ao amigo, Deputado Paulo Foletto.

Quero dizer que, amanhã, teremos a missão de 
apresentar o Estatuto de Proteção Civil ao Brasil, no 
momento em que Municípios da região serrana do Rio 
de Janeiro sofrem com uma tragédia administrativa, em 
que administradores públicos e agentes estão sendo 
afastados de suas funções e tarefas. 

A Comissão Especial, através do relatório que 
apresentarei amanhã, terá oportunidade de trazer a 
público uma proposta apresentada pelo Governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos, quando nós ti-
vemos a oportunidade de visitar aquele Estado que 
também muito sofreu com as chuvas, as inundações 
e os deslizamentos.

Qual é a ideia proposta? Que os órgãos de contro-
le, decretada e reconhecida a situação de emergência 
e calamidade pública, possam acompanhar, em tempo 
real, as decisões que serão tomadas pelos gestores. 
Em primeiro lugar, isso inviabiliza que o administrador 
aja de forma mal-intencionada, com a intenção de des-
viar dinheiro público, mas, em segundo, também nos 
dá a oportunidade de garantir que o bom administra-
dor não seja penalizado por uma avaliação futura, que 
não leve em conta o momento em que determinada 
decisão foi tomada. 

Nós temos que garantir a boa aplicação dos re-
cursos públicos, mas não podemos inviabilizar a sus-
tentação e a vida desses Municípios, fazendo com que 
tais recursos não cheguem. Essa é uma das preocu-
pações da Comissão Especial. 

Amanhã o relatório será apresentado publica-
mente, num seminário no Auditório Nereu Ramos, 
para o qual todos os Parlamentares e todo o Brasil 
estão convidados. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Eu quero 
me somar ao Deputado Paulo Foletto e também para-
benizar o Deputado Glauber Braga pelo trabalho im-
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portantíssimo que vem realizando, que certamente vai 
alterar, de forma substancial, a Defesa Civil no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, às 18 horas, 
a bancada federal do meu Estado vai se reunir para 
tratar exatamente das propostas de emenda ao Orça-
mento Geral da União.

Também registro que estamos aguardando quo-
rum do colegiado na Comissão de Educação e Cultura, 
a fim de que ele possa se reunir para apreciar e votar 
as propostas de emenda ao Plano Plurianual.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, da nossa ex-
pectativa no que diz respeito à reunião da Comissão 
Mista de Orçamento. Esperamos que o Deputado 
Arlindo Chinaglia tenha o apoio dos seus pares para 
aprovar as emendas de iniciativa popular; o aumento 
real do salário mínimo; o reajuste para os funcionários 
públicos e para os aposentados que ganham mais que 
salário mínimo; os recursos para o PAC, para a saúde 
e para o novo Plano Nacional de Educação.

Por fim, Presidente Amauri Teixeira, venho, mais 
uma vez, fazer um apelo. É inaceitável que esta Casa 
fique contra a emenda de iniciativa popular. Pelo amor 
de Deus, esta Casa não pode adotar a postura con-
servadora de dar as costas para a sociedade. Essa 
emenda vai lá para o Município e permitirá que a so-
ciedade participe desse processo.

Então, deixo registrado o nosso apelo, mais uma 
vez, no sentido de que esta Casa não envergonhe o 
Congresso Nacional e a Comissão Mista de Orçamen-
to, aprove a emenda de iniciativa popular.

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, aproveito este momento 
para fazer um registro sobre os eventos que ocorrerão 
hoje no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

O Deputado Paulo Foletto já usou da palavra, as-
sim como outros Deputados do nosso Estado e do Rio 
de Janeiro, manifestando a nossa posição. Nós acha-
mos que a riqueza do petróleo deve ser distribuída para 
o conjunto do Brasil, mas precisa preservar as carac-
terísticas daquilo que foi fruto do acordo constitucional 
que permitiu que, enquanto o ICMS do combustível 
fosse cobrado no destino, fossem preservados, sob a 
forma de royalties, os direitos dos Estados produtores.

Então, mesmo desejando e defendendo – nós 
fazemos isso no Espírito Santo – a distribuição de 
parte dessa riqueza, não podemos abrir mão de que 
aquilo que cabe aos produtores seja preservado ou 
seja dado em volume suficiente para que os Estados 
possam cumprir o seu papel.

Os atos de hoje serão importantes tanto para 
Espírito Santo quanto para o Rio de Janeiro.

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acre-
dito que o dia de hoje poderá ser marcado como um 
dos mais importantes do Congresso Nacional. Estará 
em votação daqui a pouco, na Comissão Mista de Or-
çamento, o parecer apresentado pelo nosso querido 
Relator, o Deputado Arlindo Chinaglia, que incluiu um 
elemento que considero fundamental.

Presidente Amauri Teixeira, os nossos pequenos 
Municípios, com menos de 50 mil habitantes, represen-
tam 91% dos Municípios do País; dos mais de 5.400 
Municípios que temos, 4.953, ou seja, 91%, têm menos 
de 50 mil habitantes. É lá nessa ponta – onde, muitas 
vezes, não há um Deputado para defender o Município, 
não há ninguém para buscar recursos – que precisa-
mos alocar recursos do Orçamento federal.

A conhecida emenda popular apresentada pelo 
Deputado Arlindo Chinaglia traz dois sentidos. Primei-
ramente, cada Município com até 50 mil habitantes 
receberá, no futuro Orçamento, entre 300 mil reais 
a 600 mil reais. Um segundo elemento importante: a 
exigência para que Município apresente essa emenda 
e receba os recursos a ela correspondentes é fazer 
uma audiência pública, ouvir a comunidade. O Prefeito 
chama a comunidade para identificar qual é a principal 
demanda a ser apresentada por aquele Município, e 
estará garantida no Orçamento.

Portanto, faço um apelo aqui, como vários outros 
Deputados já o fizeram, para que a Comissão Mista 
de Orçamento aprecie ainda hoje o relatório apresen-
tado pelo Deputado Arlindo Chinaglia e aprove essa 
importante matéria. O povo merece isso. Os Municí-
pios têm esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Vanderlei Siraque. 
Depois, falará o Deputado Edinho Bez.

Vanderlei Siraque, novo colega, seja bem-vindo!
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cidadãos e cidadãs do nosso País. 

Vou falar exatamente sobre Orçamento. Na região 
do ABC Paulista, especificamente em Santo André, há 
um consórcio de Municípios. Audiências já são realiza-
das e há um planejamento estratégico feito pelos sete 
Prefeitos da região do ABC. 

Temos de pensar na nossa região, uma das maio-
res contribuidoras de impostos para o País, especial-
mente no setor automobilístico, no setor químico, no 
setor petroquímico, no setor de plásticos, entre outros. 
Portanto, é necessário que retornem para o ABC, espe-
cificamente para Santo André, recursos do Orçamen-
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to da União. E desejamos mais recursos para a área 
da saúde. Muitos dizem que região do Grande ABC é 
rica. É rica, sim, mas também há muitos problemas, 
especialmente na área da saúde. 

Sr. Presidente, espero que os colegas tratem a 
matéria com muito carinho na hora da votação do Or-
çamento da União.

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

orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamenta-
res, apresentei ontem o Projeto de Lei nº 2.643, que 
trata de instituições não gratuitas, mas que são públi-
cas, mencionadas no art. 242 da Constituição Federal, 
criadas por lei estadual ou municipal antes da data da 
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 superior. 
Esse projeto consta da proposta inicial do novo PNE, 
encaminhada ao Executivo, o PL nº 8.035/10, que prevê:

“Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% e a taxa líqui-
da para 33% da população de 18 a 24 anos, 
assegurando a qualidade da oferta.”

O projeto de lei também visa garantir que estu-
dantes tenham condições de estudar ou de dar conti-
nuidade através dessa inclusão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a 
palavra nesta oportunidade para falar sobre o Proje-
to de Lei nº 2.643, de 2011, de minha autoria, o qual 
dei entrada na Mesa Diretora, no dia 08 de novembro, 
ontem, de forma a assegurar a participação das ins-
tituições educacionais referidas no art. 242 da Cons-
tituição Federal.

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 – o 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. Essas 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 pró-
prias instituições procederão à análise da conveniência 
de sua participação no PROUNI.

O projeto de lei, desta forma, visa garantir direi-
to aos estudantes e contribuir para a manutenção de 
instituições de natureza pública.

Vamos retomar este assunto em outro momento 
para ampliarmos esta discussão como forma de au-
mentar a possibilidade de um maior número de estu-
dantes concluírem seus estudos.

Encerro dizendo aos caros colegas que este pro-
jeto de lei foi amplamente discutido, inclusive com o 
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, por 
intermédio do Professor Maurício Fernandes Pereira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
recebendo a visita na Câmara dos Deputados do De-
putado Estadual Glauber Coelho, do Estado do Espírito 
Santo, morador do Município de Cachoeira, que veio 
aqui em busca de recursos principalmente para a área 
da saúde, para o Hospital Evangélico. Nós temos dis-
cutido esse assunto, visto que S.Exa. é um Deputado 
muito preocupado com o nosso Estado, especialmen-
te com a saúde naquele Município. Quero deixar um 
abraço para Glauber.

Sr. Presidente, quero informar que amanhã, às 14 
horas, a população capixaba estará mobilizada em um 
grande ato pela não divisão dos royalties do petróleo. 
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Nosso Estado vai ser atingido brutalmente em mais 
de 50% de seus investimentos. Sua capacidade será 
afetada. Por isso, o mundo político, a classe política, 
os Prefeitos e a população em geral vão reunir-se na 
Praça dos Namorados para essa manifestação contra 
a divisão dos royalties. 

O petróleo é de todos, mas os royalties são do 
Estado produtor.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Que-
remos anunciar que será realizada sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional em comemoração 
dos 70 anos do Ministério da Aeronáutica e da Força 
Aérea Brasileira. 

Daqui a instantes será iniciada essa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 

palavra o Deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio 
Grande do Sul.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, colegas, soubemos 
da existência de alguns requerimentos de convocação 
do Ministro do Trabalho Carlos Lupi, e quero dizer aos 
colegas que subscreveram esses requerimentos que 
o Ministro está à disposição para comparecer espon-
taneamente a esta Casa a qualquer hora. 

Nós reiteramos: rechaçamos com veemência e 
indignação esse fantasioso esquema de corrupção que 
haveria no Ministério do Trabalho para irrigar os cofres 
partidários com desvios de dinheiro público. Isso ab-
solutamente não existe. Se há qualquer irregularidade, 
ela deve ser punida exemplarmente. Somos favoráveis 
a uma profunda investigação. Mas o que nós não po-
demos admitir são reportagens jornalísticas que, sob 
o manto protetor da liberdade de imprensa, fazem 
acusações levianas e irresponsáveis. 

O Ministro do Trabalho Carlos Lupi é um homem 
honrado, e o meu partido, o Partido Democrático Traba-
lhista, é um partido limpo. Somos da escola brizolista. 
Nós formamo-nos nessa escola com princípios éticos, 
com programa definido, com identidade ideológica. 

Brizola teve a sua vida vasculhada pela ditadura e 
nada conseguiram achar que pudesse sequer arranhar 
uma história de dignidade e de honradez a serviço da 
boa política no Brasil.

Essa é a nossa formação, essa é a nossa escola. 
Repito, para concluir: o Ministro do Trabalho Car-

los Lupi é um homem honrado e o PDT é um partido 
limpo, e assim permanecerá.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 

palavra o último orador inscrito, por 1 minuto, o Depu-
tado Valmir Assunção, do PT da Bahia.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o Ilê, bloco afro de Salva-

dor, da Bahia do Brasil, completou 38 anos, e quero 
fazer este registro até pelo trabalho de afirmação de 
uma cultura que o Ilê desenvolve em Salvador e no 
Estado da Bahia. 

Neste ano tão importante para toda a população 
negra, devemos reafirmar a questão cultural. Portanto, 
parabenizo o Ilê pelo trabalho que vem desenvolvendo.

Sr. Presidente Deputado Amauri Teixeira, que é 
do Estado da Bahia, nós, juntamente com os demais 
Deputados do Estado, independentemente de partidos 
políticos, e o Governador Jaques Wagner, temos de 
fazer uma discussão séria com o Tribunal de Justiça da 
Bahia, a fim de sensibilizarmos aquela Corte, para que 
não sejam fechadas 50 comarcas no Estado, conforme 
a programação anunciada. Isso é um absurdo! Isso vai 
dificultar ainda mais o acesso à justiça para as pesso-
as mais necessitadas, as pessoas trabalhadoras, as 
pessoas mais pobres que vivem nesses 50 Municípios 
menores do Estado. Portanto, é preciso que o Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia reveja esse processo. 

O discurso que está sendo feito, Deputado Amau-
ri, é o de que o Tribunal de Justiça está fechando 50 
comarcas por causa dos gastos, que são muito altos. 
No entanto, quase 50% do que se gasta nessas comar-
cas são recursos oriundos dos Municípios. Então, os 
Prefeitos têm uma parceria com o Tribunal de Justiça.

O Governador e a bancada federal devem procu-
rar sensibilizar o Tribunal de Justiça para que não feche 
as 50 comarcas. O Presidente da UPB, Luiz Caetano, 
tem feito um trabalho importante nesse aspecto, mas 
é preciso que todos nós, juntos, trabalhemos para que 
isso não aconteça.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputado 

Valmir Assunção, na semana passada fiz um pronun-
ciamento a esse respeito, e V.Exa. tem minha parceria 
nessa luta, porque no Estado como a Bahia o acesso 
ao Judiciário já é deficiente, e fechar comarca agrava 
mais ainda esse quadro.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE O SR. PRESIDENTE:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no últi-
mo dia 1º de novembro comemoramos na Bahia os 
38 anos de história do Ilê Aiyê, um dos mais tradicio-
nais blocos afros de Salvador, tradição não apenas do 
carnaval da Bahia, mas da própria história de luta dos 
movimentos negros.

O 38º aniversário do Ilê Aiyê é um marco na tra-
jetória da instituição, que se consolidou como o pri-
meiro bloco afro da Bahia e que é um espaço cultural 
e social, um referencial não só para a população do 
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Curuzu, onde está localizado, mas para toda a popu-
lação negra de Salvador. 

O Ilê Aiyê iniciou sua história no bairro do Curu-
zu, considerado o bairro de maior população negra do 
País, bem ali ao lado de Liberdade, com cerca de 600 
mil habitantes. O bloco nasceu no espaço sagrado do 
terreiro de candomblé da nação gêge-nagô Ilê Axé Ji-
tolu, comandado por Mãe Hilda dos Santos.

O Ilê Aiyê herdou os fundamentos e princípios 
do candomblé, como a compreensão da convivência 
social, o respeito aos mais velhos e o aproveitamento 
da simbologia para suas canções, toques, adereços e 
figurinos, sem ferir os fundamentos religiosos. Como 
uma agremiação da comunidade negra, firmou-se como 
um dos principais agentes no resgate da autoestima 
e na elevação da consciência da população negra da 
Capital da Bahia.

O bloco ainda trabalha com cursos profissionali-
zantes, contribuindo para a formação educacional da 
juventude de Salvador. Quando fui Secretário de De-
senvolvimento Social e Combate à Pobreza, estabele-
cemos convênios com o Ilê justamente para fortalecer 
a identidade negra pela educação. O Projeto Jovens 
Baianos, que realiza um conjunto de ações voltadas 
para o desenvolvimento da população juvenil, tem 
foco em segurança alimentar, escola, família e comu-
nidade, e no caso do Ilê os jovens são capacitados 
nas áreas de vendas, corte e costura, eletricidade e 
instalador predial.

Na sua primeira turma, além dos cursos acima, 
o Ilê ofereceu profissionalização nas áreas de percus-
são, dança e cozinha industrial. Foram beneficiados 
400 jovens, mais de 50% dos quais já se encontram 
inseridos no mercado de trabalho.

Cheguei a ser homenageado pelo bloco no car-
naval em 2006, quando o tema abordado foi “Negros 
no Poder”. Posso garantir que é emocionante ouvir 
cada tambor do Ilê, a dança e toda a “africanidade” 
recuperada nas ruas de Salvador.

Parabéns ao Ilê, o mais belo dos belos!
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun-

ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil 
e nos demais meios da Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Tribu-

nal de Justiça da Bahia anunciou o fechamento de 50 
comarcas localizadas no interior do Estado. A decisão, 
aprovada pela maioria dos desembargadores, tem 
como objetivo a redução dos custos operacionais. Para 
tanto, as comarcas desativadas deverão ser agrega-
das àquelas de mais fácil acesso da população, e os 
processos serão transferidos para o Município mais 
próximo, segundo o TJ-BA. 

A Bahia dispõe hoje de 277 comarcas para aten-
der a 417 Municípios e uma população que ultrapassa 
os 14 milhões de habitantes. É um número insuficiente, 
ante o universo de ações que demandam o Judiciário 
em todo o Estado. Com a extinção de 50 delas, res-
tarão 227 comarcas para o mesmo número de habi-
tantes, o que deverá acarretar mais sobrecarga para 
juízes, principalmente nas localidades que agregarão 
processos vindos de outros Municípios, como deter-
mina a resolução do Tribunal de Justiça.

Mais ainda: isso vai ser um fator limitador do 
acesso à justiça, principalmente para aquele que mora 
em local longe dos centros urbanos. A população mais 
pobre já sofre com a distância, com a falta de acesso 
à justiça; com o fechamento a situação tende a piorar.

Não podemos esquecer, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, que grande parte da população poderá 
deixar de buscar na Justiça a reparação de danos 
sofridos por causa da distância territorial que terá de 
percorrer para buscar os órgãos judiciários, pela falta 
de recursos financeiros para arcar com despesas de 
viagens até os Municípios vizinhos, e isso pode favo-
recer a impunidade e o aumento da violência.

O Tribunal, na sua argumentação, alega que al-
gumas comarcas vivem sobrecarregadas, enquanto 
outras ficam com pouco trabalho, o que por si só justifi-
caria o fechamento dessas unidades, repassando seus 
processos para outras. Acredito que os argumentos 
técnicos sejam viáveis; contudo, o que me preocupa é 
a situação dos pequenos Municípios, do cidadão que 
não tem como se deslocar para acompanhar seus pro-
cessos e agora terá de fazê-lo, porque na sua região 
não haverá mais a representação do Poder Judiciário. 
Temo pelo cidadão que reside nos pequenos Municí-
pios, que por absoluta impossibilidade física, diante 
do custo do deslocamento para outras regiões, pode 
deixar de lutar pelos seus direitos na Justiça, ficando 
à mercê das imposições abusivas dos poderosos.

Numa situação como essa, de desativação de um 
dos ramos do Poder Público, no caso o Judiciário, não 
se pode levar em conta apenas o aspecto econômico/
operacional. Deve-se considerar principalmente o as-
pecto social. Corre-se o risco de a Justiça se afastar 
ainda mais do cidadão. E são inúmeros os casos em 
que a população pobre tem no Poder Judiciário a úni-
ca esperança de manter os seus direitos, que agora 
ficam ameaçados pelo fechamento dessas comarcas.

O problema afeta também as Prefeituras. Há ca-
sos como o de Maraú, na região do baixo sul da Bahia, 
onde o cidadão que quiser discutir seus direitos terá 
de se deslocar até a vizinha cidade de Ubaitaba, dis-
tante mais de 70 quilômetros; só que em Ubaitaba já 
há acúmulo de processos, e isso só retardará ainda 
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mais as decisões desses mesmos processos. Em ou-
tros casos – só para citar exemplos -, como o do Mu-
nicípio de Morpará, na região oeste, o deslocamento 
será de 87 quilômetros, até Ibotirama.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, a Justiça em todo 
o País vive assoberbada de processos, com poucos 
juízes e falta de infraestrutura para atendimento. Di-
minuir essa estrutura fechando 50 das 277 comarcas 
na Bahia não parece ser a solução mais adequada, 
se o que se quer é uma Justiça de qualidade e mais 
próxima do cidadão.

Acredito, portanto, que essa decisão deve ser 
analisada sob a ótica do social, para que milhares de 
pessoas não sejam prejudicadas e tenham de abrir 
mão dos seus direitos por falta de condições de lutar 
por eles.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado no Programa A Voz do Brasil 
e nos demais meios da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O último 

a falar, antes de suspendermos a sessão, é o Deputa-
do Jair Bolsonaro, do PP do Rio Janeiro.

S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nesta Casa, elogia-se 
muito os militares, como vai acontecer daqui a pou-
co, mas, na verdade, trabalha-se, e muito, aqui contra 
nós, ou então esta Casa se omite muito e assim nos 
desfavorece.

A questão agora é que o Ministro da Defesa, 
Celso Amorim, estará presente na Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional e eu irei lá para 
questioná-lo sobre a política salarial para as Forças 
Armadas, porque estamos vendo aqui que quem tem 
força sempre consegue alguma coisa. Qual é a nossa 
política salarial?

Quero que o Ministro explique também as eva-
sões das Forças Armadas. Mais de 200 capitães e te-
nentes e mais de 500 segundos e terceiros sargentos 
das Forças Armadas vão embora todo ano.

Queremos também explicação dele sobre outro 
assunto – não é de V.Exa., que está em exercício aqui, 
mas também é Parlamentar, prezado Deputado Amauri 
Teixeira. Pode uma Casa ficar 11 anos sem votar uma 
medida provisória? Há 11 anos uma medida provisória 
que trata da nossa lei de remuneração está nesta Casa 
sem, ser votada, e nós temos o direito de vê-la votada.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Neste 
momento, suspendo esta sessão para a realização de 
sessão solene conjunta do Congresso Nacional desti-
nada a comemorar os 70 anos do Ministério da Aero-
náutica e da Força Aérea Brasileira – FAB, a realizar-se 

hoje, dia 9 do corrente mês, às 10 horas, no plenário 
da Câmara dos Deputados.

Logo após a referida sessão, retomaremos os 
trabalhos da sessão extraordinária.

(A reunião é suspensa.)

O Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Onofre Santo 
Agostini, § 2° do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Está reaberta a sessão.

Segundo ordem da Presidência, vou encerrar 
os trabalhos.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 2

 PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de PARÁ 4

 RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 5

 ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 2

 TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Total de TOCANTINS 2

 MARANHÃO

Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Weverton Rocha PDT 
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Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 3

 CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 9

 PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Total de PIAUÍ 5

 RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

 PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Total de PARAÍBA 3

 PERNAMBUCO

João Paulo Lima PT 
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 2

 SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Total de SERGIPE 2

 BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Imbassahy PSDB 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 

Paulo Magalhães PSD 
Valmir Assunção PT 
Total de BAHIA 10

 MINAS GERAIS

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
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 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 18

 ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de ESPÍRITO SANTO 4

 RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
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 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Bethlem PMDB 
Vitor Paulo PRB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 19
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 SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Otoniel Lima PRB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 36

 
MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Roberto Dorner PSD 
Total de MATO GROSSO 2

 DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 6

 GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Rubens Otoni PT 
Total de GOIÁS 6

 MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

 PARANÁ

Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Edmar Arruda PSC 
Hermes Parcianello PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de PARANÁ 11

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 9

 RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Eliseu Padilha PMDB 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Paulo Pimenta PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 10
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 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 6

 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

André Dias PSDB 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

 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

 RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Total de RONDÔNIA 3

 ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 6

 TOCANTINS

César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 6

 
 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 
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 15

 
 CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 13
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 PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 5

 RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

 PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 9

 PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 23

 ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 9

 SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 6

 
 BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 29
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 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 Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 35

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 

Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Brizola Neto PDT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Filipe Pereira PSC 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 27

 SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Jefferson Campos PSD 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Newton Lima PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
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Ricardo Berzoini PT 
Roberto Freire PPS PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 34

 MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 6

 DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 2

 GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 11

 
 MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

 PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 

Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 19

 
 SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Pedro Uczai PT 
Romanna Remor PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 7

 
 RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 21

 O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Encerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 9 de novembro, às 13h30min, sessão extraordinária 
da Câmara dos Deputados, com a seguinte:
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ÀS 13 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Eduardo da Fonte
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Sérgio Moraes

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 5

 AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de AMAPÁ 4

 PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 

Cláudio Puty PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10

 AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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

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 
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.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 27 
minutos.)

Ata da 316ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 9 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente; Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário; Geraldo Resende, 1º Suplente de Secretário;  

Izalci, Miro Teixeira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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 ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 4

 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
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 13

 CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 14

 PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 

Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB 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 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 6

 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 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 9

 PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 15

 ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 3

 SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 5

 BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
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 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 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Rui Costa PT 
Valmir Assunção PT 
Total de BAHIA 27

 MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
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 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 37

 ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de ESPÍRITO SANTO 7

 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 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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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 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Bethlem PMDB 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 37

 SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
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 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 

Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
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 Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 53

 MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 6

 DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 7

 GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
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Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 13

 MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

 PARANÁ

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 
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 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 23

 SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 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 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob 
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 23

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 376 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. MARÇAL FILHO, servindo como 2º Secre-
tário, 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 (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Por analogia com as sessões ordinárias, a primei-
ra meia hora é destinada aos pronunciamentos dados 
por lidos ou pronunciamentos de 1 minuto.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Lael Va-
rella.
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O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu queria que V.Exa. con-
siderasse como lido e autorizasse a divulgação nos 
órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados de 
dois pronunciamentos que encaminho à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a 
esta tribuna para falar sobre uma grave situação que 
continua pendente de solução nesta Casa. Justamente 
aqui, onde são feitas as leis, onde são assegurados 
direitos aos trabalhadores deste País, os nossos se-
cretários parlamentares, servidores de confiança de 
todos nós, Deputados e Deputadas, continuam tendo 
direitos constitucionais ignorados nesta Casa das leis.

A situação arrasta-se há mais de 20 anos, desde 
a promulgação da Constituição Federal, em 1988, e 
da implantação do Regime Jurídico Único, em 1990. 
Nossos secretários e secretárias parlamentares se 
encontram ainda hoje em situação absolutamente 
esdrúxula e em angustiante inquietação, pois não são 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho nem 
pertencem ao Regime Jurídico Único dos servidores 
públicos. Trabalham sem direito ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, sem seguro-desemprego, sem 
plano de saúde corporativo, sem direito ao gozo da 
licença-maternidade, sem direito ao aviso prévio e a 
outros direitos sociais e trabalhistas. Alguns deles, Sr. 
Presidente, aguardam até hoje o seu enquadramento 
nesta Casa, porque aqui já trabalhavam nos anos que 
antecederam à promulgação da nossa Constituição 
Federal, conforme já ocorreu nos Poderes Executivo 
e Judiciário.

Sr. Presidente, sequer os nossos secretários 
parlamentares, que são lotados em nossos gabinetes, 
em Brasília, onde contribuem de maneira devotada, 
indiscutível e comprovada, trabalhando diuturnamen-
te conosco na sustentação de nosso mandato parla-
mentar, atuando diretamente no assessoramento de 
nossas múltiplas, complexas e exaustivas atribuições 
e, efetivamente, atestando presença através do ponto 
eletrônico foram considerados por esta Casa como uma 
categoria no Plano de Cargos e Salários da Câmara 
dos Deputados, numa afronta à nossa compreensão.

Chamo a atenção dos nobres colegas Deputados 
e Deputadas porque este é um debate que não pode 
mais ser adiado. Fazer isso seria continuar praticando 
a injustiça para com tantos dedicados e zelosos pro-
fissionais, alguns já com mais de 25 anos de trabalho 
ininterrupto conosco.

Na condição de Deputado Federal Constituinte 
com sete mandatos consecutivos nesta Casa, faço 
um apelo ao Sr. Presidente, representante máximo do 
Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, 
para que definitivamente procure, com urgência máxi-
ma, eliminar esta contradição que macula a Câmara 
dos Deputados, pois estamos perdendo para a inicia-
tiva privada nossos assessores qualificados.

Sr. Presidente, procure solucionar a questão, por 
mais que ela se apresente complexa, seja através do 
exame das diversas propostas de emenda à Constitui-
ção em tramitação que tratam do assunto, seja através 
da instalação de um Grupo de Trabalho para debruçar-
-se sobre esta questão, ainda sob a sua elevada Pre-
sidência, caro Deputado Marco Maia, homem público 
honrado, justo e sensível.

Esta é a forma de garantir, em definitivo, os di-
reitos constitucionais aos nossos secretários e secre-
tárias parlamentares, sob pena de perdermos a sua 
assessoria qualificada, experiente e imprescindível 
pela ausência de benefícios trabalhistas, pelos salá-
rios defasados e sem expectativa de reajuste ou de 
garantia de correção ou também, Sr. Presidente, pela 
ausência de vantagens à carreira, como as oferecidas 
por outras Casas legislativas, como as de Minas Ge-
rais e da Bahia.

A desesperança deles se reforça pela falta de 
perspectiva de ascensão funcional, pois esse estímulo 
é dado à verba e não à pessoa, ficando ao arbítrio de 
cada Deputado e Deputada a distribuição do incenti-
vo com quem lhe for conveniente. Muitos secretários 
parlamentares estão estacionados no mesmo nível 
desde a sua posse, há muitas legislaturas passadas.

Defender os secretários parlamentares é reafir-
mar nosso compromisso com os trabalhadores, que 
tanto defendemos nesta Casa por consecutivas legis-
laturas; é, em última instância, fazer valer nosso desejo 
de reconhecimento a estes assessores na Câmara dos 
Deputados e podermos nela transitar de cabeças ergui-
das e livres com a nossa consciência, Sr. Presidente.

Tenho dito.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as ONGs 

começaram com prestígio. Associações ou fundações 
constituídas por pessoas de bem, tinham por objetivo 
melhorar a sociedade e a vida do próximo. Como nos-
so povo costuma sentir o problema dos outros, talvez 
encontremos aí a razão de o Brasil ter-se tornado um 
paraíso das ONGs, entidades privadas sem interferên-
cia governamental.

Recente levantamento feito pela organização 
Contas Abertas mostra que quase 99% delas não re-
cebem dinheiro do Governo Federal.
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Além de empregarem cerca de 2 milhões de pes-
soas, elas vêm prestando serviços sociais importantes, 
sobretudo nas áreas de saúde, educação e fiscaliza-
ção dos gastos públicos. São consideradas ONGs, por 
exemplo, todas as Santas Casas de Misericórdia do 
País, assim como a rede das Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAEs).

Entretanto, essa finalidade vem sendo desvirtu-
ada por alguns malfeitores que encontraram nelas o 
caminho da mina, pois ONGs começaram a surgir para 
desviar dinheiro público, com enorme prejuízo para a 
reputação das que trabalham seriamente, fazendo jus à 
máxima de que a moeda ruim tira a boa de circulação.

Nesse sentido, a jornalista Laura Diniz, da revista 
Veja, escreveu matéria com o sugestivo título Quem 
paga o pato são as boas...

As falcatruas já descobertas foram responsáveis 
por um abalo que atingiu as sedes das 340 mil organi-
zações não go vernamentais existentes no País. A co-
lunista explica que “ONGs, quando do bem – e essas 
compõem a maioria – são associações ou fundações 
formadas por pessoas de boa vontade cujo objetivo é 
melhorar a vida de outras.(...) E, embora uma entidade 
desse tipo esteja a léguas de distância das falcatruas 
de Brasília, nem por isso deixa de ser prejudicada por 
elas. É o caso da Fundação Pio XII, mantenedora do 
Hospital do Câncer de Barretos, um centro de exce-
lência que atende 3.000 pessoas por dia. Conta seu 
presidente, Henrique Prata: ‘Acabamos de investir 3 
milhões de reais para mon tar um centro de tratamento 
de câncer em Rondônia, mas depois desses episó dios 
tivemos negado um documento que nos permitiria atuar 
no Estado. Es tão desconfiando de todo mundo’, diz.”

E Laura Diniz prossegue: “As entidades sem 
fins lucrativos criadas para trabalhar em prol dos ne-
cessitados e desassistidos nasceram vinculadas à 
Igreja. Os embriões do que hoje se conhece por ONG 
foram os gru pos de fiéis que saíam das igrejas para 
cuidar de pacientes em asilos e hospi tais. Com o tem-
po, a área de atuação desses voluntários se estendeu 
– assim como cresceu o número de gente dis posta a 
faturar em cima da boa-fé alheia. A primeira tentativa 
do Governo brasileiro de frear o apetite de entidades 
de sonestas pelo dinheiro público ocorreu em 1935, 
no Governo de Getúlio Vargas. Por meio de uma lei 
federal, criou-se a ‘declaração de utilidade pública’, 
título que seria concedido a associações e fundações 
constituídas ‘com o fim ex clusivo de servir desinteres-
sadamente à coletividade’.”

Sr. Presidente, a área da saúde ganhou bastante 
destaque nos últimos dias a propósito do tratamento 
do câncer que atingiu o ex-Presidente Lula. As defici-
ências, as filas, o descaso e, para dizer tudo, a verda-

deira tragédia do SUS virou tema de debate na Internet 
e nas redes sociais.

Aproveitando a ocasião, volto a insistir na impor-
tância da rede privada de saúde, especialmente dos 
hospitais filantrópicos, em razão de sua abrangência, 
qualidade e relativo baixo custo.

De fato, as longas filas de espera e as reclama-
ções vêm demonstrando que a rede pública de saúde 
está muito distante das necessidades básicas de nossa 
população. Não podemos ficar indiferentes diante de 
um trabalhador ou de uma mãe que, ao assistir a um 
ente querido morrer na fila de um hospital, se sente 
impossibilitado de fazer algo para salvá-lo.

Nas cidades onde há hospitais particulares filan-
trópicos, a situação acaba sendo um tanto atenuada. 
Mas para quem depende tão só de hospital público, a 
situação se torna aflitiva. A nossa atual rede pública vem 
jogando simplesmente no lixo 45% dos medicamentos 
que adquire. Isso ocorre devido à incúria na estocagem 
dos remédios, por falta de competente fiscalização e 
mesmo em virtude de compras inadequadas.

Sr. Presidente, resumindo o meu pronunciamento, 
posso afirmar que o Governo precisa separar o joio do 
trigo no que se refere à saúde, concedendo tratamen-
to preferencial à rede privada filantrópica. Só acaba-
remos com as filas dos hospitais na medida em que 
aumentarmos e facilitarmos os contratos com a rede 
privada, pagando correta e dignamente os médicos e 
pelos procedimentos hospitalares, e, inclusive, auto-
rizarmos a criação de novas faculdades de medicina, 
especialmente no interior.

Se adotarmos tal política, Sr. Presidente, estou 
seguro de que com orçamento muito menor daremos 
muito mais conforto e dignidade ao povo brasileiro, 
colaborando não pouco para que ele deixe o quanto 
antes as faixas de pobreza acentuada. Nosso povo 
merece mais, Sr. Presidente.

Tenho dito.
O SR. SILAS CÂMARA (PSD-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna para um 
registro importante.

Acabo de fazer uma viagem por toda a calha do 
Rio Madeira, no Estado do Amazonas. Visitei os Mu-
nicípios de Humaitá, Novo Aripuanã, Apuí, Manicoré, 
Nova Olinda, Borba. O clamor da gente da região sul 
do Amazonas é veemente contra a falta de competên-
cia do Projeto Terra Legal para fazer o seu trabalho.

Esta Casa aprovou essa iniciativa, sem dúvida 
nenhuma, importantíssima para a produção do setor 
primário. No entanto, o projeto não tem tido sucesso, 
não tem conseguido prosperar naquela região.
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Fica aqui o meu pedido ao Governo Federal para 
que, por favor, imprima maior celeridade na regulari-
zação fundiária na região sul do Estado do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, ontem nós saímos daqui 
quase às 3 horas da manhã, mas, diante do fato que 
eu denunciei, isto é, o desaparecimento do diretor da 
UNICARLOS do campus da USP após a invasão da 
polícia, cheguei em casa e ainda fui pesquisar sobre 
esse episódio.

Quero deixar transcrito nos Anais artigo de Tico 
Santa Cruz, lançado em seu blog e intitulado O outro 
lado da USP:

“A invasão à reitoria não está relacionada 
apenas com a prisão de três jovens que esta-
riam fazendo uso de maconha no campus. Com 
um pouco de boa vontade, torna-se possível 
entender que a presença da PM no local não 
tem por intenção a mera e importante razão 
da segurança. Para entender, é preciso que 
você perceba que existem motivações de or-
dem política nessa decisão.

Durante a gestão do Governador José 
Serra”...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Hoje 
há muitos inscritos, nobre Deputado. É quarta-feira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
ro dar como lido o artigo O outro lado da USP, escrito 
pelo cantor Tico Santa Cruz.

Assim está o texto:

“Primeiro quero deixar claro que antes de 
escrever este texto pesquisei sobre a questão 
da ocupação da Reitoria da USP, por entender 
que as notícias que estavam sendo passadas, 
assim como as mensagens enviadas nas redes 
sociais não faziam qualquer sentido.

Acreditar que alunos de uma das faculda-
des mais importantes do País se mobilizaram, 
numa ação que ganhou tamanha proporção, 
por desejarem usufruir do direito ainda ilegal 
de fazer uso de maconha dentro do campus 
me parecia inconcebível.

Perdi minha ingenuidade há tempos e 
sou muito curioso, de modo que entendo o 
papel da imprensa, sou totalmente a favor da 
sua liberdade de atuação, mas reconheço que 
existe por trás de grande parte dos veículos de 

comunicação de massa interesses políticos e 
variáveis que me fazem sempre questionar ‘a 
quem interessa determinada notícia’.

Sendo assim, baseei minha pesquisa 
em blogs, textos de docentes da universida-
de, alunos (contra e a favor) e jornalistas que 
buscaram uma visão imparcial, para que real-
mente não cometesse o equívoco da preguiça 
e julgasse de forma superficial uma questão 
tão discutida nos últimos dias.

Não entrarei no mérito infantil, relacio-
nado a qual classe social pertencem os alu-
nos que invadiram a reitoria, tendo em vista 
que, na busca por não ser injusto, precisaria 
pesquisar se as mensagens contra os ‘filhi-
nhos de papais e playboys rebeldes’ estariam 
sendo enviadas de computadores populares 
ou máquinas de alto valor no mercado, e isso 
me desviaria do foco.

Então, vamos aos fatos.
A invasão à reitoria não está relacionada 

apenas com a prisão de três jovens que esta-
riam fazendo uso de maconha no campus. Com 
um pouco de boa vontade, torna-se possível 
entender que a presença da PM no local não 
tem por intenção a mera e importante razão 
da segurança. Para entender, é preciso que 
você perceba que existem motivações de or-
dem política nessa decisão.

Durante a gestão do Governador José 
Serra (2006-2010), o nome do atual Reitor – 
João Grandino Rodas – foi escolhido através de 
um decreto publicado no dia 13 de novembro 
de 2009. Seu nome era o segundo colocado 
numa lista de 3 indicações. O que quer dizer 
que Rodas não foi eleito pela comunidade 
acadêmica. Pelo histórico deste homem, que 
já fora diretor da Faculdade de Direito, pode-
-se perceber que sua relação com a demo-
cracia no campus não é das mais amistosas. 
Recomendo a leitura completa deste artigo 
(http://altamiroborges.blogspot.com/2011/11/
quem-sao-os-vandalos-da-usp.html?spref=tw), 
onde se encontra o título ‘A Face autoritária do 
Reitor da USP’. Trechos como este, poderão 
lhe ajudar a entender melhor:

‘Na gestão de Rodas, estudantes têm 
sido processados administrativamente pela 
universidade com base em dispositivos insti-
tuídos no período militar. Num dos processos, 
consta que uma aluna – cujo nome ficará em 
sigilo – agiu contra a moral e os bons costu-
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mes. Dispositivos como estes foram resgata-
dos pela USP.’

‘O reitor também recebeu o título de per-
sona non grata por unanimidade na Faculdade 
de Direito, que apresenta uma série de denún-
cias contra a gestão do ex-diretor, acusando-o 
de improbidade administrativa, entre outros 
crimes.’ (Autora: Ana Paula Salviatti, publicado 
no sítio Outras Palavras.)

Nesse mesmo blog, encontra-se a Nota 
da Congregação da FFLCH, responsável pelo 
questionamento da presença da PM da forma 
como está sendo feita.

Uma outra leitura importante, para en-
tender o que se passa, é a do texto de Raquel 
Rolnik – Muito além da presença ou não da 
PM no campus da USP (http://raquelrolnik.
wordpress.com/2011/11/04/muito-alem-da-
-polemica-sobre-a-presenca-ou-nao-da-pm-
-no-campus-da-usp/).

Raquel é Professora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo. Alguém que, em tese, tem condi-
ções de abordar o assunto com propriedade.

‘Para além da polêmica em torno da ocu-
pação da reitoria, me parece que estão em 
jogo nessa questão três aspectos que têm sido 
muito pouco abordados. O primeiro refere-se à 
estrutura de gestão dos processos decisórios 
dentro da USP: quem e em que circunstâncias 
decide os rumos da universidade? Não ape-
nas com relação à presença da Polícia Militar 
ou não, mas com relação à existência de uma 
estação de metrô dentro do campus ou não, 
ou da própria política de ensino e pesquisa da 
universidade e sua relação com a sociedade. 
A gestão da USP e de seus processos deci-
sórios é absolutamente estruturada em torno 
da hierarquia da carreira acadêmica.

Há muito tempo está claro que esse mo-
delo não tem capacidade de expressar e repre-
sentar os distintos segmentos que compõem 
a universidade, nem de lidar com os conflitos, 
movimentos e experiências sociopolíticas que 
dela emergem. O fato é que a direção da USP 
não se contaminou positivamente pelas expe-
riências de gestão democrática compartilhada 
e participativa vividas em vários âmbitos e ní-
veis da gestão pública no Brasil. Enfim, a Uni-
versidade de São Paulo não se democratizou.’

Estas e outras partes contidas no texto 
são fundamentais para uma avaliação da crise.

No site do DCE livre da USP (http://www.
dceusp.org.br/2011/10/souto-maior-ninguem-
-esta-acima-da-lei-mas-quem-e-ninguem-o-
-que-e-a-lei/#.TrHaGdvbJas.facebook) há uma 
abordagem interessante, escrita pelo Profes-
sor da Faculdade de Direito da USP – Jorge 
Luiz Souto Maior – a respeito da declaração 
do atual Governador de SP, Geraldo Alckmim, 
‘Ninguém está acima da lei’. Levando o ques-
tionamento às questões republicanas, pelas 
quais são baseados nosso regime democrático.

‘Ninguém está acima da lei’ traduz um 
preceito republicano pelo qual, historicamente, 
se fixou a conquista de que o poder pertence 
ao povo e que, portanto, o governante não 
detém o poder por si, mas em nome do povo, 
exercendo-o nos limites por leis, democrati-
camente, estatuídas. O ‘Ninguém está acima 
da lei’ é uma conquista do povo em face dos 
governos autoritários. O ‘ninguém’ da expres-
são, por conseguinte, é o governante, jamais 
o povo. Claro que nenhum do povo está aci-
ma da lei, mas a expressão não se destina a 
essa obviedade e sim a consignar algo mais 
relevante, advindo da luta republicana, isto é, 
do povo, para evitar a deturpação do poder.’

E continua, mostrando que há algo além 
da maconha.

‘E, ademais, qual é a verdade da situ-
ação? A grande verdade é que os alunos da 
USP não estão querendo um tratamento es-
pecial diante da lei. Não estão pretendendo 
uma espécie da vácuo legal, para benefício 
pessoal. Para ser completamente claro, não 
estão querendo fumar maconha no campus 
sem serem incomodados pela lei. Querem, 
isto sim, manifestar, democraticamente, sua 
contrariedade à presença da PM no campus 
universitário, não pelo fato de que a presença 
da polícia lhes obsta a prática de atos ilícitos, 
mas porque o ambiente escolar não é, por si, 
um caso de polícia.’

A presença da PM no ambiente acadêmi-
co inibe manifestações políticas e cria constran-
gimentos aos movimentos reivindicatórios, que 
são naturais num local onde existem centenas 
de pessoas convivendo democraticamente.

Se não é da natureza do cidadão, em 
geral, se envolver em questões relacionadas 
à política e ao que é público no Brasil, o erro 
esta no desinteresse do povo, e não nas ações 
de quem decide exercer o livre direito de con-
testação de alguma lei ou regra vigente.
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Nessa parte, usarei como referência o óti-
mo texto do Jornalista André Forastieri (http://
bubot.com/a4504) – ‘O choque na USP e a 
militarização de São Paulo’ – onde o jornalista 
faz uma excelente analogia a quem acha que 
pelo simples fato de algo ser lei, não possa vir 
a ser questionado e até mesmo não cumprido.

‘Os argumentos contra os ocupantes da 
reitoria da USP são pífios. Eles quebraram a 
lei? Primeiro, se quebram, não importa; leis não 
existem para serem obedecidas cegamente: 
a lei é para ser desobedecida e questionada 
abertamente quando injusta. Não é possível 
aplaudir as rebeliões contra Mubarak e Kaddafi, 
ou a ocupação de Wall Street e recriminar os 
uspianos por não seguir a lei.’

Colocação perfeita, a meu ver.
O brasileiro esta tão condicionado a vi-

ver como um gado, com alguém lhe dizendo 
o que fazer e como se comportar, que não se 
identifica com aqueles que se voltam contra 
determinadas injustiças. É por isso também 
que aplaudimos o que se faz lá fora e recrimi-
namos quando é feito por gente nossa.

Marcelo Rubens Paiva faz um excelente artigo 
para o Estadão quando aborda os resquícios da dita-
dura envolvidos na cortina de fumaça da maconha no 
campus da USP – http://blogs.estadao.com.br/mar-
celo-rubens-paiva/posse-de-maconha-nao-e-crime/. 
Aborda a questão do abuso de autoridade por parte 
dos policiais e da insistência em abordagens direcio-
nais em busca de entorpecentes e, de quebra, ainda 
nos brinda com um pouco de conhecimento constitu-
cional – com o artigo 11.343/06 – que trata da posse 
de entorpecentes.

O blogueiro Pablo Ortellado (http://www.gpopai.
org/ortellado/), no texto ‘A cortina de fumaça na segu-
rança da USP’, menciona alguns equívocos praticados 
pela força policial no campus e levanta mais uma vez 
a questão do verdadeiro objetivo do convênio assina-
do entre a Reitoria e a PM (Governo do Estado) no 
intuito de reprimir os movimentos estudantis e movi-
mentos sindicais.

Ou seja, amigos, como apostava, a questão da 
invasão não esta ligada apenas aos ‘maconheiros’ e 
‘playboys’ e ‘Filhinhos de papai’ que estudam na USP. 
Se o acesso a universidades no Brasil está ligado ao 
fator financeiro, isso é mais um ponto critico que de-
veríamos questionar em nosso sistema.

Apenas 4% da população deste País chega numa 
universidade, isso é uma vergonha nacional. Desses 
4%, transforme em 100% e descubra que apenas 
uma minoria consegue concluir o ensino. Ainda com 

um diploma na mão, existe um índice altíssimo de de-
semprego e, pior, de analfabetos funcionais vagando 
pelo nosso território.

Não usarei este espaço para defender a desor-
dem e nem a depredação do patrimônio público, mas 
é engraçado ver gente que é indiferente à corrupção 
e ao vandalismo político praticado por políticos que 
assaltam há séculos nossos cofres públicos e a con-
denação imediata e instantânea dos alunos por conta 
de um episódio nublado e mal noticiado.

No mais, como pessoa pública e artista que se 
sente no direito de observar e decupar os aconteci-
mentos deste País, em meio a tantos julgamentos e 
tanta besteira escrita em redes sociais, me senti no 
dever de pesquisar e buscar entender o que está de 
fato acontecendo na USP.

Não sou paulista e nem estudante universitá-
rio, mas também não sou idiota e nem ingênuo para 
acreditar nessa demonização do movimento praticado 
pelos alunos.

O objetivo é claro, amigos: intimidar e associar 
qualquer mobilização que contenha um pouco mais de 
energia e força a rótulos que inibam outras frentes de 
atuação e enfrentamento do Estado. É o jogo fácil de 
vender as ideias sem que os consumidores se deem 
conta do que estão consumindo.

De fato, foi trabalhoso fazer a pesquisa e escre-
ver este texto.

Mas me sinto menos estúpido ao não repetir o 
paradigma da preguiça que tanto nos corrói.

Mais uma vez estamos sendo jogados uns con-
tra os outros, enquanto os verdadeiros bandidos se 
mantêm inatingíveis.

Por fim, não se pode mandar nenhum dos es-
tudantes para a penitenciária, como foi noticiado por 
alguns jornais, porque para chegar a uma penitenciá-
ria é preciso ser julgado e condenado. Mais uma inti-
midação patética que vários engoliram sem perceber.

Se você chegou até aqui e leu os artigos, tire 
suas conclusões, só não me espere alguém lhe expli-
car essa questão em 140 caracteres.

Deixo outras fontes de pesquisa:
http://www.twitlonger.com/show/e1ihbm
http://br.noticias.yahoo.com/blogs/on-the-rocks/

ordem-%C3%BCber-alles-154621229.html
http://www.twitlonger.com/show/e1iemf
Boa leitura.”
Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, na manhã de hoje, a Comissão 
de Seguridade Social e Família aprovou duas matérias 
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importantes para os agentes de combate às endemias 
e os agentes comunitários de saúde.

A primeira proposta é de autoria do Deputado 
Geraldo Resende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, 
e teve como Relator o Deputado Amauri Teixeira. Visa 
garantir isenção de IPI e alíquota zero de PIS, PASEP 
e COFINS para bicicletas e motocicletas adquiridas 
pelos agentes de saúde e pelos agentes de combate 
às endemias no Norte do Brasil. Nós apresentamos 
uma emenda, que foi acolhida, para garantir que essa 
aquisição possa ser feita também pelas federações 
estaduais de agentes comunitários de saúde e de 
agentes de combate às endemias.

Também foi apresentada pelos Deputados João 
Ananias e Amauri Teixeira, e subscrita por este Parla-
mentar, emenda para garantir já no PPA recursos neces-
sários a que possamos implementar a pactuação feita 
em torno de matéria aprovada nesta Casa no tocante 
à Emenda Constitucional 63, a fim de garantir um pla-
no de carreira e um piso salarial a esses profissionais.

As duas matérias foram aprovadas hoje na Co-
missão de Seguridade Social e vão, com certeza, me-
lhorar o SUS.

O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, assim como o Estado do 
Rio de Janeiro, o Espírito Santo está em luta a favor 
do Brasil. Queremos, sim, que os royalties do petróleo 
sejam distribuídos para todos os Municípios e todos os 
Estados, mas não podemos cometer uma injustiça com 
o Estado do Espírito Santo e os nossos Municípios.

Diante disso, estamos chamando a população 
do nosso Estado, as nossas lideranças políticas, as 
nossas lideranças empresariais, as nossas lideranças 
eclesiásticas, para um ato público amanhã, quinta-feira, 
às 14h, no centro de Vitória, na Praça dos Namorados.

Estará presente o nosso Governador, que está 
puxando esse ato. Ali vamos mostrar ao Brasil que o 
Espírito Santo está lutando. Precisamos fazer justiça, 
e fazer justiça é manter os contratos, fazer justiça é 
manter a situação atual.

Entendemos, sim, que temos de abrir mão de 
algumas coisas para fazer avançar esse processo, e 
estamos dispostos a avançar, juntamente com o nosso 
Governador e os Deputados Federais do Espírito Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro com satisfação a presença de comitivas de di-
ferentes regiões do País, que para aqui se deslocaram 
a fim de fazer a defesa da tramitação do projeto de lei 
complementar que irá regulamentar os requisitos para 
se efetivar a emancipação e instalação de novos Mu-

nicípios no Brasil. Está prevista a apresentação dessa 
lei na Emenda Constitucional nº 15, de 1996.

Para cá se deslocaram vereadores, lideranças 
de diferentes Municípios do País. Quero parabenizar 
os participantes dessa mobilização e cumprimentar o 
Vereador Arnaldo Ferraz, de Cândido Sales, sudoeste 
da Bahia, e o ex-Vereador Elias, do Distrito de Vila do 
Café, Município de Encruzilhada.

Presto minha solidariedade e meu apoio ao mo-
vimento.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar a pre-
ocupação que estamos vivendo em Pernambuco com 
o processo de sucessão. Há múltiplas candidaturas, 
e isso pode levar ao enfraquecimento das nossas for-
ças políticas. Entendo que os Municípios não podem, 
separadamente, prejudicar a unidade que temos em 
torno da Presidente Dilma e do Governador Eduardo 
Campos.

O momento é de muita atenção. Não podemos 
trocar o essencial pelo acessório. Ainda vamos ter 
muito tempo para amadurecer este processo de efer-
vescência política que se deu até o término do prazo 
para transferência de partido político.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho fazer um registro importante sobre dados 
recentes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior que mostram o aumento da im-
portação de alimentos no Brasil.

Quando criticamos o agronegócio, porque ele só 
investe na monocultura e não produz alimentos para 
sustentar o nosso povo, muita gente não gosta. Mas 
quando apresentamos dados que mostram que, cada 
vez mais, aumenta a importação do feijão, do arroz, da 
banana, demonstramos que o agronegócio só produz 
para a exportação.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
costumam nos criticar quando denunciamos aqui nes-
ta Casa o agronegócio. O modelo estabelecido pelo 
agronegócio privilegia a exportação de commodities, 
na maioria das vezes produzidas em um sistema mo-
nocultor. É esse modelo que concentra o latifúndio, 
que está na grande maioria das áreas de produção 
do nosso País.

Enquanto isso, a nossa produção de alimentos 
vai, a cada ano, caindo, precisando que o nosso País 
tenha que importar alimentos básicos como feijão, 
arroz e até mesmo – pasmem – bananas! Os dados 



60876 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

foram, inclusive, motivo de matéria do jornal O Globo 
deste dia 7 de novembro.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Brasil 
aumentou a importação desses alimentos que com-
põem a cesta básica em mais de 380% só neste ano. 
Os dados mostram que a importação de feijão subiu 
56% neste ano e já havia crescido 24% em 2010. Do 
total do valor importado de feijão, 31% vem da China.

A importação de banana avançou 383% em se-
tembro. Só a Tailândia respondeu por 50% dessas 
compras.

A matéria do jornal O Globo mostra que até mesmo 
as redes de supermercado vêm comprando alimentos 
de origem estrangeira: cebolas, ameixas e maçãs da 
Espanha, peras provenientes de Portugal, limão uru-
guaio e espanhol, dentre outras frutas. Só a laranja teve 
um aumento de importação de 143% durante este ano.

Especialistas culpam o câmbio favorável, os cus-
tos de produção de alimentos, mas creio que a razão 
é muito mais estruturante: o Brasil tem a capacidade 
de produzir alimentos, mas não estamos dando prio-
ridade a isso. A produção familiar, que corresponde a 
70% do que é produzido de alimentos no nosso País, 
precisa de mais incentivos para que ganhe mais esca-
la, ou seja, políticas voltadas a esse setor. Mais ainda: 
agregar valor a essa produção, de forma que também 
possamos produzir o produto refinado.

Isso significa também democratização da terra 
e a adoção de um modelo de desenvolvimento para 
o campo que garanta a nossa soberania alimentar, o 
emprego, a cidadania.

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. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar a nomeação, pela Presidenta 
Dilma, como Ministra Substituta do Tribunal Superior 
Eleitoral, da Dra. Luciana Christina Guimarães Lóssio, 
jovem advogada de 37 anos de idade, mas competente 
e com uma experiência muito grande.

Tenho certeza de que a nova Ministra irá abrilhan-
tar o TSE, que toma decisões importantes. Ela milita 
nessa área há muitos anos, tem posições firmes, é 
estudiosa e preparada. Portanto, eu vejo com muita 
satisfação essa nomeação.

O Ministro Lewandowski também acertou ao in-
dicar para o TSE, para o julgamento dos processos 
eleitorais no Brasil, uma pessoa que irá, sem dúvida 
alguma, ser motivo de orgulho para aquele órgão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero re-
gistrar a nomeação, feita pela Presidenta Dilma Rous-
seff, da Dra. Luciana Christina Guimarães Lóssio ao 
cargo de Ministra Substituta no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), uma jovem advogada de 37 anos de ida-
de, mas com uma vasta experiência na área eleitoral.

Tenho certeza de que essa nova Ministra irá 
abrilhantar o Tribunal, que tem decisões importantes. 
Militante nessa área há muitos anos, tem posições 
firmes, é estudiosa, preparada, e eu vejo com muita 
satisfação essa nomeação.

O Ministro Lewandowski, que também fez a indi-
cação, acertou, porque está colocando no Tribunal, a 
serviço do Brasil, uma pessoa que, sem dúvida algu-
ma, será um orgulho para aquele Tribunal.

Luciana Lóssio é a primeira mulher a ocupar a 
cadeira em uma das vagas destinadas a advogados 
na Corte Eleitoral. Ela foi nomeada no dia 11 de outu-
bro, para substituir o Ministro Joelson Dias, nomeado 
em março de 2009 pelo então Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Natural de Brasília, Luciana Lóssio é bacharel em 
Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). 
Advogada inscrita na OAB/DF, desde 1999, é pós-gra-
duada em Direito Processual Civil (IBDP), em Direito 
Público (MP/DFT) e em Direito do Estado (FCJ/UEP).

Foi Assessora Jurídica da Procuradoria-Geral da 
República, no gabinete dos Procuradores-Gerais Ge-
raldo Brindeiro e Claudio Fonteles e no gabinete da 
Subprocuradora-Geral da República Sandra Cureau, 
sempre com atuação e processos de competência do 
Plenário do STF e do TSE.

Sem dúvida, é uma mulher extremamente profis-
sional e dedicada à área eleitoral, com uma personali-
dade forte, merecendo o meu, o nosso reconhecimento.

Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
gostaria de falar sobre um projeto de minha autoria que 
foi aprovado na Comissão de Justiça, conclusivamente, 
e está sendo encaminhado ao Senado para também 
ser apreciado.

O projeto não teve grande destaque na imprensa, 
inclusive nem nos órgãos de comunicação da Câmara, 
mas acredito que seja de suma importância. Ele contou 
com o apoio de todas as Deputadas da Casa e visa à 
igualdade salarial entre homens e mulheres, punindo 
os empregadores que, às vezes, fazem diferenciação, 
mesmo que a mulher exerça a mesma função ou o 
mesmo cargo que o homem.
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Ainda há essa diferença gritante no nosso País. 
Apesar de a mulher ter ganhado muito mercado de 
trabalho, financeiramente ela continua sendo discri-
minada. Acho que a competência é que tem de valer 
em primeiro lugar.

Como a aprovação na Comissão de Justiça é de 
caráter conclusivo, a matéria não passa pelo Plenário 
e vai direto para o Senado, onde espero que tenha a 
mesma celeridade.

O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que, 
ontem, a bancada do PDT na Câmara e no Senado 
esteve reunida por 3 horas com o Ministro Carlos Lupi.

Na oportunidade, S.Exa. pôde nos dar todas as 
explicações dos fatos ocorridos e da apuração que o 
Ministério já estava fazendo. O Ministro mostrou toda 
a documentação e o pedido que ele antecipadamen-
te havia feito ao Procurador-Geral, acompanhado da 
resposta do Procurador inocentando-o, dizendo que 
não havia nada contra ele. Então, a bancada do PDT 
está firme e coesa com o nosso Ministro.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para convo-
car toda a população do meu Estado, o Espírito Santo, 
a estar amanhã, às 14 horas, na Praça dos Namorados, 
em Vitória, para um grande ato público em defesa dos 
royalties do petróleo.

Concordamos que o petróleo é para todos, para 
o Brasil inteiro, mas os royalties do petróleo são para 
o Estado produtor.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
são louváveis os programas sociais que estão sen-
do implementados pela Presidente Dilma, mas trago 
aqui dados preocupantes em relação ao meu Estado 
do Amazonas.

Infelizmente, num Estado com mais de um milhão 
e meio de quilômetros quadrados e com cerca de 3 mi-
lhões e 500 mil habitantes, há 18,2% de pessoas que 
vivem na extrema pobreza. Dessas pessoas, que são 
honestas e trabalhadoras, Sr. Presidente, 82% estão 
localizadas no interior do Amazonas.

Quero apelar para a Presidente Dilma no sentido 
de que dê mais ênfase a programas sociais como o 
Bolsa Família, o Bolsa Floresta, que está sendo ins-
tituído e pago pelo Governador Omar Aziz, e o Bolsa 
Verde, que foi lançado pela Presidente no Estado do 
Amazonas. S.Exa. pode também lançar o Bolsa Agri-
cultura Familiar, para dar ao agricultor que vive longe 
das sedes condições de trabalhar com dignidade.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje 
à tribuna para falar sobre a necessidade de priorizar 
o acesso da população do Estado do Amazonas na 
implantação do Plano Brasil sem Miséria, cujo objeti-
vo é elevar a renda e as condições de bem-estar das 
famílias extremamente pobres do nosso País.

Nobres pares, a Constituição Federal preconi-
za, no art. 6º, que são direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma daquela Lei Maior.

O Amazonas é o maior Estado em área territo-
rial do País, com 1.559.161 quilômetros quadrados, o 
equivalente ao território de quatro países, somados: 
França, Espanha, Suécia e Grécia.

Seria, portanto, o 18º maior país do mundo em 
área territorial. Registre, ainda, que o Amazonas é 
maior que a área da Região Nordeste brasileira, com 
seus nove Estados, e equivale a 2,25 vezes a área 
do Texas (696.200 quilômetros quadrados), segundo 
maior Estado dos Estados Unidos.

Além disso, o Estado do Amazonas possui a 
maior bacia de água doce do planeta. A maioria dos 
rios amazonenses é navegável durante todo o ano.

Para melhor compreensão da dimensão do pro-
blema da pobreza no Estado do Amazonas, trago da-
dos atuais do Ministério da Saúde referentes a essa 
importante Unidade da Federação.

Informações baseadas em números do Cen-
so 2010, do IBGE, demonstram que a população do 
Amazonas é de 3.480.937 pessoas, sendo que 18,6% 
dessa população encontra-se em situação de extre-
ma pobreza. Ademais, dos 648.694 habitantes nessa 
condição em todo o Estado, 82% (536.707) estão lo-
calizados no interior.

O Município de Santa Isabel do Rio Negro, por 
exemplo, tem a população de 18.133 pessoas e o maior 
índice de miseráveis do Estado, chegando a 62,07%, 
ou seja, 11.255 habitantes. O Município de Parintins, 
distante 368,8 quilômetros a leste de Manaus, é a ci-
dade do interior com maior número de habitantes em 
situação de extrema pobreza, com 22.877 habitantes 
classificados como miseráveis pelo Ministério da Saú-
de. O número corresponde a 22,41% da população do 
Município. Já a Capital, Manaus, com população de 
1,8 milhão de pessoas, concentra 111.987 miseráveis, 
representando 6,2% do total de habitantes da Capital.

A situação nos demais sete Municípios da região 
metropolitana, que concentra 304.341 habitantes, é 
diferente de Manaus. Excluindo a Capital, os miserá-
veis totalizam 20% dos habitantes. Rio Preto da Eva, 
pertencente à região metropolitana, é o Município com 
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menor índice de miseráveis, 13,58%. Em comparação 
com outros Estados brasileiros, o Amazonas (18,6%) 
é o quarto com maior índice de miseráveis, perdendo 
neste aspecto apenas para Maranhão (25%), Alagoas 
(20,3%) e Pará (18,9). Ressalte-se que Santa Catarina 
possui o menor índice de pessoas em situação de ex-
trema pobreza, com 1,6% de habitantes nesta situação.

O presente pronunciamento tem como objetivo 
possibilitar o acesso prioritário da população de baixa 
renda do Estado do Amazonas aos programas sociais 
do Governo a serem implantados no Plano Brasil sem 
Miséria, cujo objetivo é elevar a renda e as condições 
de bem-estar das famílias extremamente pobres do 
nosso País.

Tendo em vista a demografia e os aspectos geo-
gráficos do Amazonas, que apresenta características 
peculiares em relação a outras Unidades da Federa-
ção, defendemos a priorização de sua população na 
inclusão produtiva sustentável.

Entendemos que a miséria tem rostos e neces-
sidades diferentes, conforme a região. A realidade no 
campo é uma, na cidade é outra. Por isso, o Brasil sem 
Miséria deve assegurar ações nacionais e regionais, 
baseadas em três eixos: garantia de renda, inclusão 
produtiva e acesso a serviços públicos. No campo, o 
objetivo central deve ser aumentar a produção dos 
agricultores. Na cidade, qualificar a mão de obra e 
identificar oportunidades de geração de trabalho e 
renda para os mais pobres.

O Plano Brasil sem Miséria vai garantir maior 
acesso da população mais pobre a água, luz, saúde, 
educação e moradia. Destacamos que seu principal 
foco de atuação são os brasileiros cuja renda familiar 
per capita é inferior a 70 reais mensais, visando sua 
inserção na cidadania.

O objetivo do Plano Brasil sem Miséria é retirar 
da extrema pobreza 2,65 milhões de brasileiros que 
vivem na Região Norte. Nos sete Estados, 56% da 
população mais pobre está na área rural. No País, a 
meta do Brasil Sem Miséria é atender 16,2 milhões de 
pessoas (17% delas na Região Norte), com transfe-
rência de renda, acesso a serviços públicos nas áreas 
de educação, saúde, assistência social, saneamento 
e energia elétrica e inclusão produtiva.

O Governo Federal, em parceria com Estados 
e Municípios, busca aliar a superação da extrema 
pobreza à proteção ao meio ambiente. Em setembro 
passado, a Presidente Dilma Rousseff lançou o Pro-
grama de Apoio à Conservação Ambiental (Bolsa Ver-
de), uma das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria. 
As famílias beneficiárias receberão 300 reais, a cada 
trimestre, pelos serviços de conservação ambiental. 

A meta é atender 18 mil famílias este ano e chegar a 
73 mil até 2014.

O Bolsa Verde, coordenado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), incentiva a conservação dos 
ecossistemas brasileiros e promove a cidadania dos 
moradores dessas áreas. O valor deverá ser transferi-
do por meio do cartão do Bolsa Família.

Esperamos que o Plano Brasil sem Miséria seja 
um instrumento para uma ação governamental planeja-
da, que leve à redução da pobreza e da desigualdade, 
à justiça social e à promoção da dignidade humana, 
em especial da população do Estado do Amazonas, 
e que, em 2014, o Amazonas possa orgulhar-se de 
não ter mais nenhum habitante com renda per capita 
inferior a 70 reais.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais De-
putados, quero parabenizar esta Casa pelo trabalho 
de ontem, pois começamos desde cedo e fomos até 
a alta madrugada.

Mas registro que esta Casa faz as leis, as quais 
devem ser cumpridas, meus caríssimos colegas. Te-
mos aqui funcionários que não são obrigados a fazer 
essa maratona que estamos enfrentando. Eu cheguei 
a casa às 4 horas da manhã, e, às 8 horas, o telefone 
já estava tocando porque tínhamos de abrir o painel.

Quero dizer que nós que somos Deputados temos 
uma obrigação. Mas será que não temos obrigação 
de pagar hora extra? Será que não temos obrigação 
de olhar para esses funcionários que não estão à toa, 
mas buscando fazer o seu trabalho?

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a sessão solene realizada ontem, neste 
plenário, objetivou realçar o transcurso de 6 décadas 
de existência da Igreja do Evangelho Quadrangular em 
nosso País, levando a efeito um amplo programa de 
evangelização acolhido por milhões de fieis, nos mais 
distantes rincões do território nacional.

Nas sucessivas convenções nacionais – a últi-
ma das quais promovidas em Santa Catarina -, ela 
foi apontada como um marco na ação doutrinaria de 
uma instituição cristã já disseminada por todo o País.

No Ceará, ofereço o meu testemunho do trabalho 
obstinado, a cargo do Pastor Nelson Carlson, homem 
extremamente devotado às suas atribuições na condi-
ção de dirigente hierarquicamente posicionado como 
dos mais abnegados em todo o território nacional.

Destaque-se, por oportuno, que, em cerca de 125 
comunas, a Igreja Quadrangular já empreendeu a sua 
obra catequizadora, com desdobramentos na esfera 
social, atendendo aos mais carentes e necessitados.
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Quando os temas nacionais inquietadores des-
pontam na mídia, as reuniões de esclarecimentos 
desdobram-se nas áreas mais vulneráveis, num esfor-
ço de evitar que iniciativas despropositadas passem a 
inquietar a família brasileira.

A Liderança do PMDB, por meu intermédio, con-
gratula-se com o nosso colega Deputado Mário de Oli-
veira e com os Deputados Josué Bengtson, Jefferson 
Campos e tantos outros que, filiados à Quadrangular, 
aqui se mantêm resolutos na defesa de princípios in-
conspurcáveis, numa sintonia com as diretrizes inafas-
táveis que norteiam a aplicabilidade dos ensinamentos 
que tiveram, em Los Angeles, em 1928, através do 
Evangelista Aimee Semple McPherson, batalhador 
destemido por uma porfia direcionada para uma postu-
ra incompatível, até hoje seguida sem tergiversações.

Transmito, pois, ao Deputado Mário de Oliveira 
as nossas congratulações pela magna efeméride, ex-
tensiva a todos quantos, sob o pálio da Quadrangular, 
empenham-se pela preservação dos dogmas cristãos, 
inabaláveis em qualquer conjuntura. E ao Pastor Nelson 
Carlson a certeza de que, no Ceará, os fiéis manter-se-
-ão congraçados com firmeza e determinação.

O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, a Comissão 
de Educação e Cultura aprovou hoje uma das emendas 
ao Plano Plurianual de Investimentos – PPA. Acredito 
que demos um passo importante para que seja criado 
um programa da maior relevância e importância junto 
ao Ministério da Educação, de apoio às universidades 
estaduais e municipais que existem em todo o Brasil.

Diz a Constituição que cabe à União prover a 
educação superior, mas vários Estados e Municípios 
têm seus sistemas de educação superior. Portanto, nós 
apresentamos e aprovamos essa emenda ao PPA na 
Comissão de Educação, para que se crie um programa 
em que o Governo Federal possa auxiliar os sistemas 
municipais e estaduais e, mais do que isso, para que 
haja grande ampliação dessa rede.

Sem dúvida alguma, isso vai fazer com que mais 
jovens cursem gratuitamente uma educação superior 
no Brasil.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Simões, em 
permuta com o Deputado Emiliano José. Em seguida, 
falará a Deputada Carmen Zanotto.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. 
considerasse como lido e que fosse divulgado nos 
meios de comunicação da Casa pronunciamento que 
faço sobre a posição do megaempresário e bilionário 

Bill Gates nos fóruns internacionais, ao falar das polí-
ticas sociais no Brasil.

De fato, essas políticas são vitoriosas e bem-vis-
tas pelo mundo. Elas têm resolvido muitas questões, 
ampliado o nosso mercado e diminuído a pobreza.

Ele sugere, inclusive, que o Brasil, como modelo 
de um país que cresce, ajude o mundo.

Cabe a nós avisar ao Sr. Bill Gates das experiên-
cias solidárias do Presidente Lula e da Presidenta Dil-
ma, do Brasil, com os países da África, principalmente. 
Exemplo disso é a presença da EMBRAPA em Gana, 
trabalhando para melhorar a produção, a produtividade 
agrícola daquele país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em um 
reconhecimento implícito do êxito das políticas públi-
cas brasileiras, principalmente das políticas sociais 
de desenvolvimento, combate à fome e à pobreza, Bill 
Gates defende, junto aos fóruns internacionais, que o 
Brasil coopere mais com os países pobres do mundo, 
transmitindo suas experiências de sucesso.

Frente à fome que assola mais de 1 bilhão de 
habitantes do mundo, Gates defende que os países 
que têm políticas que deram certo cooperem com os 
países mais atrasados.

Em reportagem da Globo, Carlos Monfort deixa 
claro que esse apelo se deve ao sucesso dos progra-
mas do Governo Federal que proporcionam mais de 
45 milhões de merendas escolares a crianças pobres, 
atende a mais de 16 milhões de pessoas com o Bolsa 
Família e incorporou ao mercado mais de 30 milhões 
de pessoas em poucos anos.

Segundo ele, o que Bill Gates não sabe é que 
o Governo brasileiro já desenvolve um amplo e sério 
trabalho de cooperação internacional, do qual até par-
ticipam empresas públicas e privadas.

Um exemplo é a EMBRAPA, que tem escritório 
em Gana e em outros 40 locais, capacitando agricul-
tores e desenvolvendo fazendas-modelos de produção 
de algodão e arroz, com investimentos de mais de 11 
milhões de dólares.

O Brasil também construiu laboratório de vacinas 
em Moçambique, no valor de 12 milhões de dólares. 
Ao todo, são mais de 300 iniciativas, em 37 países, 
no valor de 65 milhões de dólares. São iniciativas em 
centros de formação de agricultores, recursos renová-
veis, agricultura tropical e ações de combate à dengue 
e à malária.
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Também as grandes construtoras brasileiras têm 
atividades de extensão na África, gerando empregos 
e dinamizando a economia.

O SENAI e a Agência Brasileira de Cooperação 
do Itamaraty têm projetos em Zâmbia, Marrocos, Mali 
e Camarões.

Isso mostra claramente que nossa política social 
não somente é um sucesso aqui, como também está 
servindo de modelo para problemas existentes em 
grande parte do mundo e que o Brasil está sendo um 
exemplo a ser seguido.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, é com satisfação que registramos a 
audiência pública que ocorreu na Comissão de Edu-
cação do Senado Federal, na manhã de hoje, em que 
alunos do Curso de Graduação do Ensino a Distância 
do Serviço Social do Estado de Santa Catarina e de 
outros Estados vieram pedir apoio para que tenham 
reconhecido efetivamente o seu período de estágio 
pelos profissionais do serviço social.

Sr. Presidente, com certeza, os alunos que fazem 
graduação a distância precisam do reconhecimento 
de todos os trabalhadores e de todas as instituições 
quando da entrada no mercado de trabalho, mais es-
pecialmente por parte dos Conselhos respectivos de 
cada categoria.

Foi muito produtiva a reunião de audiência públi-
ca da manhã de hoje. Peço o apoio de todos os Par-
lamentares para quando o tema chegar a esta Casa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna nesta tarde para destacar o trabalho 
da Jovem Pan, que agora, com a fisiatra Júlia Greve, 
apresenta o programa Vida em Duas Rodas, alertando 
o povo brasileiro sobre os acidentes de trânsito.

O que mostra pesquisa da Folha de S.Paulo re-
centemente? No ano de 2010, 40 mil pessoas morre-
ram no trânsito. Dessas 40 mil pessoas, 10 mil eram 
motoristas de motocicletas.

Precisamos, portanto, conscientizar tanto o mo-
torista de automóveis e de caminhões quanto os taxis-
tas e mototaxistas no sentido de preservarem a vida.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar que a duplicação da BR-101, no Estado 
de Alagoas, uma das obras mais importantes para a 
nossa região, orçada em quase 1,4 bilhão de reais, 
ficou livre de indicações de paralisação pelo TCU e 
está sendo reiniciada.

Esperamos que, ainda no Governo Dilma, a obra 
seja concluída. Ela atravessa todo o Estado de Alagoas, 

vindo de Palmares, em Pernambuco, e indo até Propriá, 
em Sergipe, e tem grande importância econômica e 
social para a agricultura e para o turismo do Estado.

Então, parabenizo o DNIT de Alagoas e o Minis-
tério dos Transportes pela obra.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lidos quatro 
pronunciamentos. 

O primeiro deles lembra a realização de missa 
hoje, às 19 horas, em homenagem à memória de D. 
Yolanda Pires, extraordinária figura de mulher militante, 
mãe, combatente pela anistia, que viveu as esperanças 
e as dores do seu tempo.

Lembro também a homenagem que hoje é presta-
da, in memoriam, à militante comunista Ana Montene-
gro, que recebe a Ordem do Mérito Cultural, em Reci-
fe, pela sua relevante contribuição à cultura brasileira.

Registro o aniversário hoje de Vitória da Conquis-
ta, que comemora 171 anos de emancipação político-
-administrativa. Aqui estão Deputados como Valmir As-
sunção, Waldenor Pereira, que, como eu, têm relações 
profundas com aquela cidade.

Enfim, faço referência aos resultados de uma reu-
nião tucana realizada no Rio de Janeiro pelo Instituto 
Teotônio Vilela nos últimos dias.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
emoção que registro a realização de missa, hoje, às 
19 horas, em homenagem à memória de Yolanda Pi-
res, extraordinária figura de mulher militante, de mãe, 
de combatente pela anistia, de quem viveu as espe-
ranças e as dores de seu tempo e de quem soube ser 
extraordinária companheira de toda a vida desse ho-
mem especial da vida política brasileira, Waldir Pires. 
A missa será realizada na igreja do Mosteiro de São 
Bento, em Salvador, onde, aliás, é realizada todo ano, 
desde que ela morreu, em 9 de novembro de 2005.

Dona Yolanda, como todos nós a chamávamos, 
foi uma mulher que soube encarar os desafios de seu 
tempo, como dizíamos acima, e que soube ser extre-
mamente responsável com sua família, com seus fi-
lhos e com seu amor de toda a vida, Waldir Pires. Ela 
e Waldir constituíram família muito cedo, no alvorecer 
dos anos 50, tiveram cinco filhos, enfrentaram as be-
lezas e as dificuldades da vida política juntos. Afinal, 
Waldir fora Secretário de Estado muito jovem, com 24 
anos, e depois Deputado Estadual, e depois Deputado 
Federal, e depois candidato a Governador, e depois 
Consultor-Geral da República.

E veio o Golpe de 64, fatídico golpe. E veio o 
exílio. E Dona Yolanda encara os sofrimentos de uma 
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primeira diáspora da família, só resolvida quando Wal-
dir se instala em Paris, quando então todos se reúnem 
novamente. No exílio, Dona Yolanda sofre muito. Sente 
saudades profundas de sua terra. Sente que lhe roubam 
as raízes, lhe roubam o Brasil, lhe roubam sua gente, 
seus irmãos, seus familiares, seu povo.

Enfrenta as adversidades para a criação dos fi-
lhos em terra estrangeira, adversidades que não são 
pequenas, porque as diferenças culturais são signifi-
cativas e afetam a educação das crianças. Mas não 
sucumbe. Anima Waldir em suas empreitadas. Vê com 
felicidade ele alcançar, por concurso, a condição de 
professor da Universidade de Dijon.

Até 1970, vivem a dureza do exílio, sem esmo-
recer. Que ninguém se engane: o exílio é muito duro, 
é uma violência; no nosso caso, violência imposta por 
uma ditadura cruel, sanguinária. Quando saíram do 
Brasil, Waldir e Dona Yolanda o fizeram pela emergên-
cia de um golpe violento, insista-se.

Correndo todos os riscos, Dona Yolanda e Waldir 
decidem voltar ao Brasil no ano de 1970. Sabiam que 
o País vivia um período decididamente difícil, quando 
governava o ditador Emílio Garrastazu Médici. Passam 
momentos duros, mas reorganizam a vida.

Com a volta evitam que os filhos adotem outra 
pátria, assumam outra cultura. Retomam as raízes. 
Sei que o fizeram pelo amor que tinham ao Brasil, 
mas, também, e quem sabe principalmente, porque 
não queriam, de modo nenhum, que os filhos deixas-
sem de ser brasileiros, como o deixariam se ficassem 
mais algum tempo na França, pois assumiriam a cul-
tura estrangeira.

No Brasil, Dona Yolanda envolve-se com a luta 
pela anistia, de corpo e alma. Nunca se esqueceu do 
desaparecimento forçado de Rubens Paiva, amigo dela 
e de Waldir. A família nunca pôde enterrá-lo. Figura 
entre os desaparecidos políticos da ditadura militar. 
Dona Yolanda sabia das atrocidades praticadas pela 
ditadura e não podia ficar indiferente.

Depois, vai participar decididamente das campa-
nhas políticas, pois Waldir retorna à Bahia em 1979 
e se coloca como principal líder das oposições. Ela 
participa lado a lado da campanha para o Senado em 
1982 e, naturalmente, da campanha de 1986, quando 
Waldir se elege Governador da Bahia. Nos anos 90, 
elege-se Vereadora por Salvador, com expressiva vo-
tação, fazendo um mandato de muito amor pelo povo 
de Salvador.

É difícil falar de coisas intangíveis, de amores. 
Mas ouso e falo. O amor de Dona Yolanda por Waldir, 
e, sei, o de Waldir por ela, é um desses casos raros, 
de uma beleza rara, que sempre emocionou quem os 
conheceu de perto, quem viu a convivência cheia de 

carinho e respeito entre eles, quem pôde testemunhar, 
como eu, os cuidados de Dona Yolanda com Waldir, 
sua atenção extremada, os rompantes de quase fera 
quando sentia que alguma coisa desagradava ou fe-
ria Waldir.

E esse amor nunca revelou qualquer submissão, 
qualquer dependência. Era uma mulher de grande ca-
pacidade política, com alto grau de formulação, cheia 
de iniciativa. Era amor, profundo amor, e falo do amor 
dela pela homenagem que se presta hoje, mas poderia, 
também, falar do amor de Waldir por ela. A atenção de 
Waldir com Dona Yolanda, seu desvelo, seus cuidados 
sempre me impressionaram. Foi um amor de dar inveja 
a qualquer um, embora inveja seja sempre sentimento 
que não deva se misturar com amor.

Digamos que Dona Yolanda e Waldir, ao viverem 
o amor que viveram, e que certamente é lembrado hoje 
nessa missa no histórico Mosteiro de São Bento, nos 
sinalizavam o quanto há de riqueza na pessoa humana 
e o quanto é possível viver um amor de vida inteira, 
sempre maravilhados um com o outro. Conseguiram 
se alumbrar pela vida inteira. Viveram uma vida de 
alumbramento um com o outro.

Sei que Vivian, Ana Cristina, Lídia e Francisco, 
os filhos queridos, estarão hoje ao lado de Waldir, na 
missa, e se lembrarão de cada passo, de cada gesto 
da mãe tão querida, do seu amor grandioso por cada 
filha e cada filho, que, naturalmente, foi um sentimen-
to todo especial. Foram cuidados, sempre, todos eles, 
com o zelo de uma mãe inesquecível. Ela os agasalhou 
no frio, os protegeu da chuva, deu-lhes de comer, de 
beber, confortou-os e os amparou nos momentos de 
tristeza, acolheu-os em seus braços todos os momentos 
da vida, esteve com eles nas alegrias, foi companhei-
ra de todas as horas. Foi mãe, como poucas pessoas 
conseguem ser.

Abraço Waldir, amigo, companheiro. Abraço Vi-
vian, Ana Cristina, Lídia, Francisco, também amigas e 
amigo querido. Tenho certeza de que se sentem felizes 
por ter tido uma mãe, uma mulher, uma combatente 
tão valorosa, tão rica de sentimentos, tão entregue à 
luta por uma humanidade mais fraterna, mais generosa 
com todos os seus filhos.

Às vezes, destacamos a crueldade dos homens, 
e ela existe. Ao lembrar de Dona Yolanda, nós pode-
mos dizer que ela nos faz lembrar da generosidade, 
da fraternidade, de uma pessoa humana que deitou 
raízes de amor enquanto viveu.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, a advogada, jornalista, historiado-

ra, escritora, poetisa e militante comunista Ana Mon-
tenegro será homenageada pelo Ministério da Cultura 
com a concessão, in memorian, da Ordem do Mérito 
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Cultural por sua relevante contribuição à cultura bra-
sileira, representando o reconhecimento do Estado ao 
papel vital dos artistas e intelectuais na construção de 
uma sociedade justa e feliz.

A homenagem será em Recife, hoje, 9 de novem-
bro, no Teatro Santa Isabel, e contará com a presença 
da Ministra Ana de Holanda. Ana Montenegro será re-
presentada pela fotógrafa Sônia Carmo, sua filha. Creio 
ser uma homenagem extremamente justa. Orgulho-me 
de ter sido amigo de Ana Montenegro, de ser um de 
seus admiradores. Dela se dizia, com propriedade, ser 
cearense de nascimento, carioca de coração e baiana 
por escolha, mulher brasileira.

Foi uma das mais importantes referências brasi-
leiras na luta em defesa da mulher. Nasceu em 1915, 
em Quixeramobim. Foi batizada Ana Correia Lima e 
muito cedo mudou-se para o Rio de Janeiro, onde es-
tudou Direito e Letras na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Em 1945, filia-se ao Partido Comunista 
Brasileiro e passa a atuar como jornalista, escrevendo 
para os jornais do partido.

Entre 1944 e 1947, morou em Salvador, trabalhou 
no jornal O Momento e na revista Seiva, publicações 
do Partido Comunista. Em 1945, fundou a União De-
mocrática das Mulheres da Bahia, criou o jornal O Mo-
mento Feminino e participou também da organização 
da Liga Feminina do Estado da Guanabara e, ainda, do 
Comitê Feminino Pró-Democracia. Colaborou com os 
jornais cariocas Correio da Manhã e Imprensa Popular. 
Participou, também, da Frente Nacionalista Feminina.

Foi uma das primeiras brasileiras a se exilar, 
logo após o Golpe Militar de 1964. No exílio, foi re-
datora da revista Mulheres do Mundo Inteiro, editada 
em francês, alemão, espanhol, árabe, inglês e russo. 
Assinava seus artigos como Ana Montenegro, nome 
que adotou definitivamente. Com a anistia, em 1979, 
volta ao Brasil, para Salvador, onde volta a se reinte-
grar à luta política. Participa do Fórum de Mulheres de 
Salvador, atua no Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (de 1985 a 1989) e na Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-Bahia.

Poetisa e escritora, publicou Mulheres – Partici-
pação nas Lutas Populares, Ser ou Não Ser Feminista, 
Uma História de Lutas e Tempo de Exílio, entre outros. 
Tem verbete próprio no Dicionário das Mulheres do 
Brasil e foi uma das indicadas na lista “1.000 Mulheres 
para o Prêmio Nobel da Paz 2005”, uma iniciativa da 

Fundação de Mulheres Suíças pela Paz, que 
contou com a participação de mulheres de 225 países.

Ana Montenegro morreu em Salvador, em 30 de 
março de 2006, menos de 1 mês antes de completar 
91 anos; uma existência iluminada, de uma pessoa 
dedicada ao povo brasileiro, que nunca abandonou 

suas convicções comunistas, que tinha uma confiança 
enorme de que outro mundo era possível e que luta por 
esse novo mundo. Ela poderia confessar, com Neruda, 
que viveu intensamente. Deixou marcas inesquecíveis 
no coração de todos nós.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a popula-

ção de Vitória da Conquista, cidade situada no sudo-
este da Bahia, comemora hoje, 9 de novembro, seus 
171 anos de emancipação político-administrativa. E é 
muito orgulhosamente que faço esse registro. Conheço 
de perto aquele Município, conheço sua história e sua 
gente, e sei do alto nível de comprometimento político 
daquela comunidade, de sua vocação democrática.

Vitória da Conquista é o terceiro Município do 
Estado da Bahia, com uma população em torno de 
320.000 moradores. É também o polo principal de 
uma vasta região, que inclui 40 Municípios do sudo-
este, além de outras cidades da Bahia e do norte de 
Minas Gerais. É um Município que cresce a passos 
largos. Todos os estudos e pesquisa o demonstram: 
cresce social, econômica e politicamente. É um Mu-
nicípio que tem conseguido, graças à vontade política 
de seu Governo, aliar desenvolvimento econômico e 
justiça social. Não é por acaso que a cidade se tornou 
referência em administração pública.

Ali se consolidou um modelo que deve, de fato, 
servir de exemplo porque inovou o modo de administrar 
e tem apresentado ao Brasil experiências riquíssimas 
nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento so-
cial, transparência e meio ambiente.

E foi graças à vocação democrática de seu povo 
que Vitória da Conquista soube, antes da Bahia e an-
tes do Brasil, escolher um governo progressista, cujo 
objetivo permanente é melhorar as condições de vida 
do conquistense, com respeito aos seus direitos e à 
sua dignidade.

Desde 1997, o Partido dos Trabalhadores vem 
conduzindo os destinos daquele Município, capitane-
ado pelo Prefeito Guilherme Menezes, que buscou, 
em cada ato, em cada ação, universalizar o acesso à 
educação; revolucionar o sistema de saúde; moderni-
zar o sistema de transportes urbano e rural; limpar e 
conservar a cidade; levar serviços antes inexistentes 
para a população rural em todos os distritos e povoa-
dos; criar emprego e renda para a população, estimu-
lando a participação e a cidadania entre todos. Com 
isso, mesmo diante de condições adversas, Conquista 
melhorou, cresceu, modernizou-se, tornou-se uma ci-
dade mais humana.

Vitória da Conquista se consolida a cada dia como 
uma terra de oportunidades e bons negócios, com um 
diferencial: a qualidade de vida. Este crescimento tem 
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como força matriz uma estrutura administrativa muni-
cipal organizada e competente que permite alavancar 
o desenvolvimento econômico articulado com o de-
senvolvimento social e humano.

“A política só faz sentido se for exercida em prol do 
desenvolvimento das pessoas”, costuma dizer o Prefeito 
Guilherme Menezes. Orientando-se por esse princípio, 
o Governo municipal oferece tratamento prioritário à 
educação municipal. E foi graças à compreensão de 
que educação significa desenvolvimento que o Gover-
no investiu maciçamente em construção, ampliação e 
reforma de escolas, transformou a prática pedagógica, 
e a cidade, que sempre demonstrou forte aptidão para 
se tornar uma cidade universitária, necessitava apenas 
disso, de um governo capaz de melhorar a qualidade 
de vida da cidade para atrair instituições educacio-
nais. Isso aconteceu. E hoje estudantes de Vitória da 
Conquista e todo o Brasil estudam em instituições de 
ensino superior instaladas no Município, sejam elas 
públicas, como a Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) e a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), ou privadas, como a FTC, a Juvêncio Terra e 
a Fainor. Ampliar o nível de qualificação profissional, 
aliado à captação de recursos, tem sido peças-chave 
para o desenvolvimento local – com qualificação tec-
nológica e o consequente aumento da qualidade do 
ensino e de vida da população.

Talvez por isso, Vitória da Conquista apresente 
hoje um dos melhores índices do Brasil em questões 
como dinamismo econômico, redução da mortalidade 
infantil, justiça social e desenvolvimento humano. Este 
é um resultado de uma parceria vitoriosa entre gover-
no e comunidade.

Sim, parceria, porque quem acompanha a admi-
nistração municipal de Vitória da Conquista reconhece: 
o respeito à participação popular tem sido uma das 
marcas da administração de Vitória da Conquista. A 
Prefeitura tem realizado todas as obras indicadas pela 
população no Orçamento Participativo. Estas obras 
contemplam diversas áreas e são fruto da mobilização 
da comunidade e do compromisso do Governo Muni-
cipal com a construção de uma gestão democrática 
e preocupada com a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas.

Mais da metade do Município de Vitória da Con-
quista faz parte do Semiárido, é Sertão. Por isso, a im-
portância de um governo que vai ouvir, com respeito, 
a população do campo. Assim, hoje é possível falar de 
resgate de cidadania, da construção coletiva de um 
sonho que une campo e cidade, graças a um governo 
que levou de volta a esperança às pessoas da zona 
rural. Assim, com uma política permanente de reco-
nhecimento da experiência e da sabedoria das próprias 

pessoas, que passaram a ter com quem discutir seus 
problemas e construir soluções de forma participativa, 
foi possível criar ginásios, garantir transporte escolar 
para alunos e professores, recuperar estradas, construir 
barragens e fortalecer a economia do campo.

Concluir os estudos era uma difícil tarefa para 
os alunos da zona rural – ou por falta de escolas nos 
distritos e povoados ou porque não havia transporte 
para conduzir os estudantes até a cidade. Mas essa 
realidade mudou. Além de escolas e transporte para 
os estudantes, as unidades de saúde também ajuda-
ram a transformar a vida das pessoas no campo, gerar 
mais qualidade de vida.

Esta qualidade de vida se busca em todas as 
dimensões, porque Vitória da Conquista tem um go-
verno que sabe que a cidade é feita de ruas, casas, 
praças, alamedas, mas, sobretudo, de gente e de 
memória. E é o respeito à memória que dá expressão 
à nossa identidade cultural: livros, músicas, danças, 
poesia... Manter viva essa riqueza cultural tem sido 
um dos principais desafios do Governo Participativo. 
Nos últimos 14 anos, muito foi feito para identificar e 
preservar essas raízes.

E esse cuidado com a memória se dá apoiando 
empreendimentos que vão nesse sentido, em nome 
do presente e das gerações futuras. Desde 1997, a 
Prefeitura Municipal promove o Natal da Cidade, prin-
cipal evento natalino do interior baiano: música, teatro, 
dança, ternos de reis e artes plásticas, um ambiente de 
fraternidade, onde as manifestações eruditas e popu-
lares realçam expressões tradicionais, como os ternos 
de reis, fonte de tantas criações. E foi a partir do Natal 
da Cidade que o então Prefeito Guilherme Menezes 
deu início ao retorno de uma de nossas mais genuí-
nas tradições culturais, o reisado. E não são poucos 
os reiseiros que relatam as experiências vividas depois 
do Natal da Cidade.

Hoje, o povo tem mais escolas, melhores trans-
portes, mais saúde, mais emprego, mais água na zona 
rural. O povo conquistense tem orgulho de si mesmo, 
de seu governo, de sua cidade. E Vitória da Conquista 
pode, de fato, ter orgulho, pois hoje a cidade é reco-
nhecida no Brasil inteiro como a cidade da adminis-
tração honesta, responsável, competente, a cidade 
que cuida de suas crianças, que ama e respeita o seu 
povo, e este participa e faz o governo. Se hoje nossa 
cidade é referência nacional em diversas áreas, esta 
é uma vitória coletiva de nossa gente, uma prova de 
que, quando o povo quer, uma cidade pode se tornar 
um bom lugar para se viver.

Parabéns, Vitória da Conquista, pelos seus 171 
anos de verdadeira emancipação!

Muito obrigado.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais do 
mesmo, é o que se pode depreender dos resultados 
divulgados pela imprensa sobre uma reunião tucana 
realizada no Rio de Janeiro pelo Instituto Teotônio Vilela 
nos últimos dias. Retomada das privatizações, diminui-
ção do Estado, restrição às atividades do BNDES de 
modo a garantir mais presença dos bancos privados, 
reforma da Previdência com revisão das pensões por 
morte e aumento da idade mínima para a aposenta-
doria, estas foram algumas das medidas preconizadas 
pelo PSDB, que se esquece que foi essa visão que 
quase nos leva à falência, visão praticada pelo partido 
e seus aliados quando governaram o Brasil por 8 anos.

Há uma espécie de amnésia tucana. Querem 
ensinar-nos a governar, como se pudessem, como se 
desconhecessem que entramos no terceiro mandato de 
um projeto que está mudando a vida do povo brasileiro 
para melhor, que está sabendo resistir à crise econô-
mica mundial, com a diretriz de manter a distribuição 
de rendas e uma política consistente de investimen-
tos públicos para melhorar a infraestrutura e continuar 
crescendo, tudo diferente, e ainda bem, do que fize-
ram. Nos 8 anos que FHC governou, o País foi levado 
a ir três vezes ao FMI, de pires na mão, inteiramente 
submetido, quebrado pela irresponsabilidade tucana.

Naqueles fatídicos 8 anos, a taxa de desempre-
go foi recorde, totalmente diferente dos dias de hoje, 
em que temos conseguido manter o crescimento do 
emprego em ritmo satisfatório. Naqueles anos, o pa-
trimônio público foi dilapidado, entregue aos ávidos in-
teresses privados, sem qualquer critério, no processo 
conhecido também como privataria, uma privatização 
irresponsável. Naqueles anos, diferentes escândalos 
envolveram o Governo, incluindo a compra de votos 
para a emenda da reeleição. Os tucanos, que se trans-
formaram em arautos da moralidade, se esquecem que 
foram protagonistas de escândalos seguidos.

Será que não se lembram do SIVAM/SIPAM, 
da dupla Cacciola e Francisco Lopes lesando o Ban-
co Central, dos precatórios do DNER, dos grampos 
da privatização da Vale? Nós, sim, temos construído 
mecanismos para combater a corrupção, nós a com-
batemos cotidianamente. Eles, os tucanos, quando 
governaram, seguiram à risca a cartilha do Consenso 
de Washington, as determinações do FMI. Havia, na 
cabeça deles, e apregoada, a tese do realismo perifé-
rico, tese compartilhada com Carlos Menem, que levou 
a Argentina ao buraco, recuperando-se recentemente 
com a escolha do povo argentino por um outro cami-
nho. O realismo periférico queria dizer seguir fielmente 
as determinações da potência hegemônica, os Esta-
dos Unidos da América, e seu projeto de dominação 
cristalizado na ALCA.

Naqueles anos, assistimos desolação, miséria, 
concentração de renda, favorecimento dos grandes 
grupos econômicos, desemprego, destruição do par-
que industrial nacional, um apagão que nos deixou na 
escuridão por coisa de 1 ano. Eles próprios, por razões 
que compreendemos, não querem se lembrar daqueles 
anos. Como podem falar hoje de juros altos, se prati-
caram taxas escorchantes, muito maiores do que as 
atuais? Nós não voltaremos àqueles anos! O povo já 
disse isso. Já escolheu, e pela terceira vez, insista-se, 
um novo projeto político, que está garantindo empre-
go, distribuição de renda, melhoria das condições de 
vida da maioria de nossa população, que conseguiu 
tirar 30 milhões de brasileiros da extrema miséria e 
promover a ascensão de coisa de 40 milhões para as 
camadas médias.

O curioso é que tem lhes faltado imaginação. 
Têm faltado ideias novas, o que é natural num partido 
que infelicitou o Brasil e seu povo. Afinal, de fato, eles 
não têm ideias novas. Agora, falta-lhes originalidade, 
ao tentar copiar Barack Obama. Ao invés de “Yes, we 
can” – “Sim, nós podemos” -, resolveram parafrase-
ar o então candidato americano e usar a expressão 
“Yes, we care” – “Sim, nós nos preocupamos” -, como 
se pudessem se apresentar como um partido que se 
preocupa com as pessoas. Quais as pessoas? Duran-
te o Governo deles, só se preocuparam com o andar 
de cima. E mesmo agora, quando pretendem formular 
um programa, falam em mitigar o BNDES e fortalecer 
a banca privada.

Quais as pessoas? Não há muito tempo, o Presi-
dente Fernando Henrique escancarou: “O PSDB não 
deve se preocupar com os pobres”. O partido, na visão 
do tucano, deveria se preocupar com as pessoas mais 
bem remuneradas, tudo de acordo com o ideário tuca-
no. E agora vem falar de cuidar das pessoas? Então, 
que esclareçam: trata-se, na visão deles, de dar mais 
atenção aos que já têm muito dinheiro, aos que já têm 
renda. Ora, ora, eles não conseguem disfarçar! O pen-
samento tucano tem parentesco com a casa-grande, 
com a banca, com os privilégios. Não quer nada com 
essa história, a nossa, de distribuição de renda, cria-
ção de emprego, soberania, nenhuma subserviência 
aos grandes do mundo. É essa caminhada que o povo 
brasileiro quer continuar, como demonstrou nas elei-
ções passadas. O povo brasileiro hoje se orgulha de 
seu País, porque tem contado com lideranças à altura, 
como Lula, como Dilma, e com um partido que soube 
construir uma aliança ampla para promover as reformas 
necessárias e colocar o País na rota de superação da 
miséria. País rico é país sem miséria.

Muito obrigado.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a cidade 
de V.Exa., Serra Talhada, está pertinho de Salgueiro, 
e eu descobri que Salgueiro tem 500 quilômetros de 
distância para seis Capitais: para Teresina, Salvador, 
depois da Ponte do Ibó, Fortaleza, Recife, Natal e João 
Pessoa. E é a rota do desenvolvimento.

O Prefeito esteve agora na China. Além de ter 
a Transnordestina como sede, tem a transposição e 
agora vai receber um abatedouro para exportar carne 
para mais de 20 países, através dos Portos de Suape, 
que fica a 500 quilômetros, e de Pecém.

Quero parabenizar o povo de Salgueiro e fazer 
o registro de que a revista The Economist mostra Sal-
gueiro na rota do desenvolvimento, uma cidade que é a 
capital do Sertão e agora também a capital do Nordeste.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma in-
formação sobre o PIB no Nordeste fez parte de uma 
reportagem recente publicada pela respeitada revista 
britânica The Economist. Jaboatão dos Guararapes, 
na Região Metropolitana do Recife, e Salgueiro, no 
Sertão Central, são apontados como Municípios que 
estão dando suporte ao boom econômico que vem 
ocorrendo na Região Nordeste. Salgueiro fica numa 
área de entroncamento, tem mais de 60 mil habitantes, 
é cortada pelas principais rodovias que dão acesso ao 
Norte e Sudeste do País e ainda agrega atualmente 
obras importantes como a Transnordestina e trecho da 
transposição do São Francisco.

A revista britânica The Economist chama aten-
ção para o fato de que o salário mínimo aumentou 
60% no período em termos reais, sendo que os maio-
res benefícios foram justamente para o Nordeste. O 
recente poder de compra da Região atrai empresas, 
como a Kraft Foods, que abriu sua primeira fábrica no 
Nordeste para produzir bebidas de chocolate e em pó. 
A reportagem também relata como a SUDENE aju-
dou a financiar mais de 50 shoppings desde 2006. As 
maiores fontes de crescimento da Região são o Porto 
e Complexo Industrial de Suape, que está sendo ex-
pandido. Mais de 100 empresas se mudaram para o 
Nordeste, seduzidas pelos incentivos fiscais. Só a Fiat 
está gastando R$3 bilhões em uma fábrica em Goiana. 
O Nordeste foi chamado pela revista semanal inglesa 
The Economist de “a estrela da economia do Brasil”.

A questão, Sr. Presidente, é que hoje a queri-
da cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, 
transformou-se numa referência de desenvolvimento 
para todo o nosso País. Hoje tive a satisfação de re-
ceber um impresso de altíssima qualidade, publicado 

pela Prefeitura desse Município, intitulado “Salgueiro, 
Rota do Desenvolvimento”.

Saindo de Fortaleza, na direção sul do País, 
percorrendo a principal rodovia brasileira, a BR-166, 
chega-se, após 642 quilômetros de estrada, à “Encru-
zilhada do Nordeste”. A localização privilegiada, equi-
distante de todas as Capitais nordestinas (à exceção 
de São Luís, esta mais longe, a 1.078 quilômetros), 
sempre garantiu posição de destaque ao Município 
pernambucano de Salgueiro. O problema é que as 
referências sobre o local não costumavam ser bem 
positivas. Antes escancarada em páginas policiais dos 
diversos periódicos locais e nacionais, levando a fama 
de “a capital do Polígono da Maconha”, hoje, porém, 
o Município sertanejo ganha espaço nas páginas de 
economia e negócios, por protagonizar um dos cres-
cimentos econômicos mais lancinantes da região. A 
anterior rota das drogas está dando espaço, agora, à 
rota do desenvolvimento.

Esta mudança de patamar salta aos olhos já na 
entrada da cidade, dali mesmo da rodovia, olhando 
para o lado direito, uma intensa movimentação de 
máquinas e pessoas envolvidas na construção da 
Ferrovia Transnordestina, onde também se encontra 
já instalada a maior fábrica de dormentes do mundo. 
À mesma altura, do lado esquerdo, observa-se agita-
ção semelhante, desta vez mobilizada pelas obras da 
transposição do Rio São Francisco.

De um lado e de outro, Salgueiro concentra os 
dois principais equipamentos estruturantes em execu-
ção do Nordeste, sendo tida hoje como o marco zero 
da nova realidade que se espera ter na Região.

As expectativas de que este se torne o maior en-
troncamento rodoferroviário nordestino atraem inúme-
ros outros negócios para o local. A logística é a palavra 
forte, e já se planeja a construção de um aeroporto 
regional, para quando os novos empreendimentos 
estiverem a pleno vapor.

Salgueiro, assim, parece ser a bola da vez do 
Sertão pernambucano. Os projetos em desenvolvi-
mento na cidade, envolvendo os públicos e privados, 
incluindo ainda uma fábrica de computadores, uma 
adutora, entre outros, já geram cerca de 15 mil em-
pregos. Gente de lá e de fora movimenta aquele Ser-
tão, impactando fortemente os setores de comércio, 
serviços e construção civil.

A rede hoteleira, por exemplo, já encontra dificul-
dades em abrigar a crescente demanda, estando já no 
limite de seus hoje insuficientes 820 leitos. O comér-
cio comemora crescimento de 50% nas vendas, e a 
Prefeitura, seguindo no mesmo bonde, registra uma 
arrecadação com ISS (Imposto Sobre Serviços) quatro 
vezes maior, só de um ano para outro.
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“Salgueiro não tinha nada, nem perspectiva. Vivia 
do bode, e estava no centro do Polígono da Maconha. 
Hoje, está se desenvolvendo e planeja inúmeros in-
vestimentos para o futuro”, comemora o Prefeito. Faz 
apenas 4 anos que a história de Salgueiro começou a 
mudar. Foi no ano de 2007 que os projetos bilionários, 
puxados pelo Governo Federal, começaram a aportar 
por lá e, agora, com novas perspectivas, o Município 
já planeja a expansão de seus negócios.

Aproveitando sua condição geográfica como epi-
centro do Nordeste, Sr. Presidente, Salgueiro quer 
avançar na criação de uma plataforma logística mul-
timodal, reforçando, também, o seu potencial para o 
setor secundário, formando um distrito industrial.

“A ideia é interligar os modais de transporte da 
cidade: a ferrovia, a rodovia e o aéreo, este ainda a ser 
implantado”, explica o Prefeito Marcones Libório. E a 
ideia parece que já está sendo comprada: o Município 
já tem recebido visitas de empresários interessados 
em investir na plataforma.

O projeto está desenhado para ficar no cruzamen-
to das BRs-166 e 232, a 12 quilômetros do centro da 
cidade, atuando dentro do conceito de um porto seco, 
concentrando cargas e serviços aduaneiros. O plano 
diretor já foi concluído, e cerca de 300 hectares já es-
tão desapropriados para sua implantação.

A área funcionará para transbordo da ferrovia, 
contando ainda com estação de tancagem da PETRO-
BRAS e todo o espaço para a criação de indústrias. 
“Ela movimentará 7 mil empregos diretos com as indús-
trias. O time disso tudo é a ferrovia”, informa o Prefeito.

No momento, está sendo definido o modelo de 
construção e operação da plataforma, se será através 
de investimentos governamentais, se por meio de uma 
PPP (Parceria Público-Privada) ou por concessão. Após 
essa definição, começa o processo licitatório.

Como a Transnordestina está programada para 
operar em 2012, é a partir dessa data que os planos 
devem começar a sair do papel. Além das centrais de 
cargas (rodoviária, ferroviária e aeroviária), a platafor-
ma terá um centro comercial e de serviços e um centro 
agroindustrial, além de uma área hoteleira.

O Prefeito informa que o projeto agregará a pro-
dução da Região, como a soja e fertilizantes do Piauí, 
cimento do Ceará, frutas de Petrolina e Juazeiro, ál-
cool, algodão e açúcar de Pernambuco, o sal do Rio 
Grande do Norte, entre outros.

Fico muito feliz e honrado, Sr. Presidente, em par-
ticipar ativamente desse processo de transformação 
de Salgueiro, juntamente com o competente Prefeito 
Marcones Libório de Sá. O povo de Salgueiro merece 
tudo de bom que o Município lhe proporciona.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ainda hoje estamos adequando as instituições 
brasileiras às grandes mudanças ocasionadas pela 
vigência da Constituição Federal de 1988.

O dia 18 de novembro, Dia Nacional do Conselho 
Tutelar, deve servir para tornar mais conhecido esse 
órgão inovador, permanente, autônomo, criado pela 
Assembleia municipal, com poderes para denunciar e 
corrigir distorções existentes inclusive na própria Ad-
ministração Pública.

Quero, portanto, Sr. Presidente, pedir que se con-
sidere lido pronunciamento em que enalteço o trabalho 
dos Conselhos Tutelares. Infelizmente alguns Municí-
pios brasileiros ainda não têm Conselhos Tutelares, 
órgãos que fazem trabalho tão importante.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda 
hoje estamos adequando as instituições brasileiras 
às grandes mudanças ocasionadas pela vigência da 
Constituição Federal de 1988.

A Carta desencadeou mudanças profundas em 
todo o ordenamento jurídico brasileiro, e uma dessas 
foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja apli-
cação é responsabilidade dos Conselhos Tutelares 
municipais fiscalizar.

O 18 de Novembro, Dia Nacional do Conselho 
Tutelar, deve servir para tornar mais conhecido esse 
órgão inovador, permanente, autônomo, criado pela 
Assembleia municipal com poderes para denunciar e 
corrigir distorções existentes inclusive na própria Ad-
ministração Pública.

Prefeitura e Conselho Tutelar devem atuar em 
conjunto; o Conselho deve solicitar serviços para que 
se atendam aos direitos de crianças e adolescentes, e 
a Prefeitura deve providenciar esses serviços. Os con-
selheiros tutelares, eleitos pela comunidade segundo a 
previsão da lei municipal, não precisam ter experiência 
prévia, mas devem conhecer bem suas atribuições, 
para que seu trabalho seja respeitado e valorizado.

Os Conselhos Tutelares, infelizmente, ainda não 
existem em vários Municípios brasileiros, e mesmo onde 
eles existem em alguns casos tendem a ser usados 
como “cabides de emprego”. Ora, esse desvirtuamento 
parece sugerir a necessidade de uma legislação mais 
restritiva. Não cumpre aos conselheiros serem inimigos 
da Prefeitura, mas também não podem ser tratados 
como subordinados a ela; eles são parceiros com in-
dependência de atuação e posicionamento, e é essa 
postura crítica que devem manter, a fim de colaborar 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60887 

para a resolução dos problemas que afligem as crian-
ças e adolescentes de cada Município.

O Conselho Tutelar tem a obrigação de fiscali-
zar entidades públicas e privadas, independentemen-
te de determinação da Prefeitura ou do Judiciário. O 
Conselho pode iniciar a apuração de irregularidades, 
e qualquer infração administrativa ou penal contra os 
direitos previstos no Estatuto deve ser informada ao 
Ministério Público.

Os conselheiros são servidores públicos comis-
sionados, com mandato fixo de 3 anos, renovável por 
mais 3. Não se subordinam à Prefeitura, mas precisam 
manter uma relação próxima com toda a administra-
ção municipal, cooperando tecnicamente com as Se-
cretarias, Departamentos e programas voltados para 
crianças e adolescentes.

As despesas dos Conselhos Tutelares são pro-
videnciadas e pagas pelo Poder Executivo municipal, 
e essa característica infelizmente tem propiciado, por 
vezes, a manipulação política da atividade dos servi-
dores que homenageamos. Ora, o Conselho Tutelar 
só deve ser controlado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Ministério 
Público, pelas entidades civis da área e principalmente 
pela comunidade que o elegeu, e suas decisões só po-
dem ser revistas pelo Juiz da Infância e da Juventude.

Senhoras e senhores, apesar de o Estatuto da 
Criança e do Adolescente já existir há 21 anos, pou-
cos brasileiros conhecem os Conselhos Tutelares e a 
eles recorrem. Essa invisibilidade da instituição não 
convém ao seu bom funcionamento, e pode indicar a 
necessidade de aperfeiçoamentos nas leis federais.

Estejamos atentos, portanto, a tudo que se refi-
ra aos Conselhos Tutelares, para torná-los ainda mais 
eficazes, dentro do ordenamento jurídico do Estado 
brasileiro, para maior prestígio dos Conselheiros Tute-
lares, servidores indispensáveis à garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes.

Obrigado.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero fazer uma saudação ao empresário 
Airton Queiroz, que é o Chanceler da Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR.

A UNIFOR é uma das maiores universidades 
privadas do País. Graduou no Estado do Ceará 55 mil 
pessoas. É uma universidade ampla e confortável, e tem 
promovido muitos eventos importantes para o Estado.

Hoje o empresário Airton Queiroz está receben-
do o título de Doutor Honoris Causa da Universidade 
de Havre, na França, orgulhando mais ainda o povo 
cearense.

Portanto, parabéns ao industrial Airton Queiroz, 
parabéns à Universidade de Fortaleza e parabéns ao 
Estado do Ceará.

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
fazer menção ao lançamento do Programa Melhor em 
Casa, que prestará atendimento domiciliar pelo Siste-
ma Único de Saúde. O Governo, a Presidente Dilma 
e o Ministro Alexandre Padilha lançaram ontem esse 
programa, que até 2014 contará com mil equipes para 
o atendimento de pacientes em casa. O investimento 
será de R$1 bilhão em 3 anos. Cada equipe terá de 
atender 60 pacientes por mês. Haverá isenção da tarifa 
de luz para pacientes que precisarem de equipamentos 
que necessitam de energia elétrica.

Isso mostra o entendimento que o Governo Fe-
deral tem, pois esses pacientes são normalmente por-
tadores de deficiência, idosos, pessoas enfermas. Está de para-
béns o Governo Federal por mais essa medida na área da saúde.

Peço que o discurso que encaminho à Mesa seja conside-
rado lido e divulgado pela mídia interna da Casa, e também quero 
anunciar que na semana passada o Governo Federal empenhou os 
recursos para a construção em 1.828 Municípios de academias da 
saúde que também atenderão pessoas doentes, pessoas que pre-
cisam de academia para enfrentar os problemas de pressão alta e 
diabetes. No Rio Grande do Sul 133 Municípios foram contemplados. 
É mais uma ação da Presidenta Dilma e do Ministro da Saúde que 
merece o respeito deste Parlamento e também do povo brasileiro.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo a 
nossa Presidente Dilma Rousseff e o Ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, que lançaram no dia de ontem, 8 de 
novembro, o Programa Melhor em Casa, com o obje-
tivo de ampliar o atendimento domiciliar pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS. A meta do Governo Federal 
é a de que até 2014 o programa tenha mil equipes de 
atenção domiciliar e 400 de apoio atuando em todo 
o País. A expectativa é de que os investimentos che-
guem a R$1 bilhão, que serão utilizados no custeio e 
na manutenção dos serviços, como na compra de equi-
pamentos e remédios. Em 2011 já serão repassados 
R$8,6 milhões aos Estados e Municípios.

Cada equipe multidisciplinar será formada prio-
ritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e fisioterapeutas, e poderá atender, em 
média, 60 pacientes por mês. O objetivo é levar atendi-
mento médico às casas de pessoas com necessidade 
de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem 
agravamento ou em situação pós-cirúrgica.

Todos os Municípios que tiverem cobertura do 
SAMU e que tiverem uma retaguarda hospitalar com 
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pelo menos 60 leitos e UTI – esse é o critério funda-
mental – poderão aderir ao Melhor em Casa.

Outra novidade apresentada pelo Ministro é a 
isenção da tarifa de luz para pacientes do Saúde em 
Casa que precisarem de equipamentos que necessitam 
de energia elétrica. Para ter direito à isenção total na 
tarifa de eletricidade, a família deve estar inscrita no 
Cadastro Único do Governo Federal para programas 
sociais. A isenção será pelo período em que o paciente 
necessitar dos equipamentos.

Outra boa notícia oriunda do Ministério da Saúde 
foi a divulgação na última semana da lista com cerca 
de 1.828 Municípios contemplados pelo Programa 
Academia da Saúde. Desse total, 133 são gaúchos 
com 142 academias.

As academias da saúde são mais do que espa-
ços públicos de lazer. Trata-se de um meio de acesso 
às práticas corporais pela maioria da população, com 
impacto direto na qualidade de vida e na saúde das 
pessoas.

Por isso, Sr. Presidente, temos de mais uma vez 
parabenizar a Presidente Dilma Rousseff e o Ministro 
Alexandre Padilha, que estão a cada dia buscando 
qualificar e aperfeiçoar a saúde pública no Brasil com 
investimentos e qualificação dos atendimentos.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar a importância de uma campanha contra 
o uso de venenos no Brasil. Nessa campanha todos 
os movimentos sociais, estudiosos, cientistas e pes-
soas ligadas ao Governo estão discutindo o consumo 
de toneladas de venenos no Brasil e o problema que 
isso está trazendo para a saúde de muitas pessoas, 
porque normalmente o diagnóstico é do resultado final 
da doença, e não do que causa o problema.

Sr. Presidente, essa é uma campanha importan-
tíssima para todos os homens e mulheres, quando se 
alimentarem, perguntarem-se o que estão comendo e 
começarem a pensar na sua saúde.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, assomo a esta tribuna para comentar sobre 
uma mobilização nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFETs do Rio Grande do Sul.

Existem no Estado 13 IFETs, sendo que um de-
les é o IFET de Pelotas, que começou como escola 
de artes e ofícios do Município e depois, em 1943, foi 
transformado em escola técnica por Getúlio Vargas. A 
escola tem quase 100 anos de tradição. E fundaram 
mais dois novos Institutos no Rio Grande do Sul, des-
centralizados: um em Santa Maria e outro em Bento 
Gonçalves.

Agora, de contrabando, em um projeto de lei que 
é para aumentar o número de cargos de professores 
para os novos IFETs, apresentaram uma emenda que 
tira a Reitoria de Pelotas e a transfere para Porto Ale-
gre, como se necessário fosse que a Reitoria ficasse 
em Porto Alegre.

Registro aqui o nosso protesto.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, eu estou preocupado 
com a ação policial no campus da maior universidade 
do Brasil, a USP, em São Paulo – por sinal, estadual 
e dirigida pelo PSDB.

Eu vivi o período de 1968 e nunca vi confrontos 
como o que estou vendo na maior universidade des-
te País.

É bom lembrar que os universitários são prepa-
rados para assumirem a economia, a política; torna-
rem-se dirigentes empresariais, profissionais liberais. 
E esse tratamento me parece não ser a melhor coisa. 
Há insegurança, é verdade, mas não é esse o caminho.

(O microfone é desligado.)

O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero apenas comunicar que hoje, em reu-
nião da Comissão de Seguridade Social e Família, nós 
apresentamos quatro emendas ao Plano Plurianual.

Uma delas, de nossa autoria, minha e do Depu-
tado Amauri Teixeira, prevê para 2012, inclusive vendo 
a questão de metas, recursos para o pagamento do 
piso salarial – caso seja aprovado, e torcemos por isso 
– dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 
de endemias em todo o País.

A emenda de nossa autoria foi apresentada à Co-
missão de Seguridade Social, e o encaminhamento será 
feito pela própria Comissão. Pedimos ao Relator que a 
acate, pela sua importância e pelo seu alcance social.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a 
honra de informar que foi aprovada emenda de minha 
autoria, juntamente com o Deputado Amauri Teixei-
ra, ao Plano Plurianual, na Comissão de Seguridade 
Social e Família. Cada Comissão Permanente pode 
apresentar até 4 emendas, e uma delas, que a partir 
de sua aprovação passa a ser da própria Comissão 
de Seguridade, foi a nossa, para beneficiar os Agen-
tes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate 
às Endemias. A luta que essas categorias travam pelo 
piso de 2 salários mínimos, além de merecer todo o 
apoio possível, precisa encontrar esteio no PPA e no 
Orçamento. Assim, precisamos garantir, com a apro-
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vação dos mesmos, os recursos orçamentários para 
a sua execução.

Nada mais justo que a aprovação, como aconte-
ceu hoje na Comissão, mas apelamos ao Relator do 
Plano Plurianual no sentido de que acate esta propo-
sição de nossa Comissão, para que possa se refletir 
já no Orçamento de 2012, que elaboraremos e vota-
remos ainda este ano.

Era só, Sr. Presidente.
Peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu 

pronunciamento pelos meios de comunicação desta 
Casa.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
dois registros.

No primeiro, quero cumprimentar toda a popula-
ção do Município de Simões Filho, na Região Metropo-
litana de Salvador, que completou 50 anos de eman-
cipação política. É o Município onde tenho domicílio 
eleitoral e onde já tive a oportunidade de ser candidato 
a Prefeito em 2004. Tenho muito carinho pelo desejo 
da comunidade de se desenvolver, crescer. O Municí-
pio abriga o centro industrial de Aratu.

Então, parabenizo todos os simões-filhenses 
pelos 50 anos de emancipação política do Município.

O segundo registro, Sr. Presidente, se refere ao 
IV Congresso da UNEGRO – União de Negros pela 
Igualdade, que se realizará aqui em Brasília a partir 
de amanhã e tratará de adotar diretrizes, caminhos 
e políticas públicas para a superação da discrimina-
ção e da desigualdade de oportunidades e de direitos 
que ainda se verifica na nossa sociedade em relação 
à etnia. Portanto, parabéns à UNEGRO pelo evento.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINADOS 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar desta tribuna a celebração dos 50 anos de 
emancipação política do Município de Simões Filho, 
ocorrida no dia 7 de novembro.

Simões Filho originalmente era parte da área do 
Recôncavo onde desde o século XVII se instalaram 
os engenhos produtores de cana-de-açúcar. Foi cria-
do com a emancipação do Distrito de Água Compri-
da, antes pertencente ao Município de Salvador, com 
sua denominação atual, em 7 de novembro de 1961, 
pela Lei nº 1.538.

A luta pela emancipação contou com a partici-
pação de importantes líderes. Entre eles destacam-
-se, por suas atuações, Walter José Tolentino Álvares, 
Altamirando Ramos, Noêmia Meireles Ramos, Profa. 
Maria Chaves e Padre Luiz Palmeira.

Passou a integrar a Região Metropolitana de Sal-
vador em 1973, por força de lei federal. Desde esse 
período recebeu a instalação de diversas indústrias, 
sendo registrados mais de mil empreendimentos.

Seu nome homenageia o jornalista e político Er-
nesto Simões Filho, fundador do jornal A Tarde, um 
dos mais lidos da Bahia.

Simões Filho é sede, hoje, de um dos mais im-
portantes polos industriais da Bahia, o Centro Industrial 
de Aratu. É a quinta economia baiana. Possui o Índice 
de Desenvolvimento Econômico – IDE acima da média 
dos demais Municípios e o IDH em ascensão. É um dos 
mais fortes polos industriais do Estado – possui qua-
se 200 indústrias de diversos segmentos, além de um 
porto natural protegido pela Baía de Aratu, importante 
para o escoamento da produção das indústrias locais.

Atualmente a cidade tem uma população de 116 
mil habitantes, espalhados em 45 bairros, e uma área 
de mais de 190 mil metros quadrados de extensão 
territorial.

Quero, no transcurso destes 50 anos de emanci-
pação política, parabenizar a cidade e o principal pro-
tagonista de sua história, o povo simões-filhense, pelo 
cuidado com a cidade e pelo empenho em contribuir 
com o desenvolvimento do Estado da Bahia.

Aproveito a oportunidade para reafirmar meu 
compromisso com os interesses do Município e dizer 
o quanto me sinto honrado em representar a cidade 
no Congresso. A todos vocês, simões-filhenses, o meu 
abraço fraterno.

Era o que eu tinha a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 

cumprimentar a diretoria da UNEGRO – União de 
Negros e Negras pela Igualdade, que a partir de hoje, 
dia 10, até o dia 13 estará realizando o seu quarto 
Congresso. O evento ocorrerá em Brasília no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com 
o tema Negros e Negras Compartilhando o Poder, e 
deve mobilizar mais de mil pessoas de vários Estados 
do Brasil, que irão debater questões relevantes com 
vistas ao combate ao racismo e à elaboração de polí-
ticas afirmativas para o povo negro.

A UNEGRO está organizada em todos os Esta-
dos brasileiros, e é uma das mais importantes orga-
nizações do Movimento Negro. Fundada em julho de 
1988, em Salvador, Bahia, tem como objetivo precípuo 
o combate ao racismo e toda forma de discriminação e 
opressão social. São 23 anos de existência marcados 
pela defesa da vida, da cidadania e da igualdade de 
oportunidades para a maioria da população brasileira.

Lamentando não poder participar desse impor-
tante evento, por conta de compromissos assumidos 
na Bahia, quero cumprimentar todas e todos os par-
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ticipantes, desejando-lhes êxito. Estou certo de que o 
congresso apontará novos e importantes rumos para 
a luta antirracista no Brasil.

Parabéns à UNEGRO.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do ora-

dor.) – Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que dos 
dias 15 a 19 de novembro acontece em Porto Velho o 
FestCineamazônia, com o tema A natureza não pode 
sair de cena.

O objetivo principal do evento é divulgar, integrar 
e promover a discussão sobre a produção de cinema e 
vídeos legendados ou narrados em língua portuguesa, 
em especial sobre os temas do meio ambiente.

Esse festival acontece desde 2003, sempre em 
novembro, em Porto Velho, Rondônia, e já na primei-
ra edição superou as expectativas. Hoje o FestCinea-
mazônia, que inicialmente se chamou Cineamazônia, 
acontece de forma itinerante, com os eventos Cinema 
no Circo, Cinema no Terreiro e Cinema nos Bairros.

Portanto, gostaria de deixar este registro aqui.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o objetivo 
principal do FestCineamazônia, que acontece de 15 a 
19 de novembro com o tema A natureza não pode sair 
de cena, é divulgar, integrar e promover a discussão 
sobre a produção de cinema e vídeo legendados ou 
narrados em língua portuguesa, em especial com o 
tema meio ambiente.

A ideia é colocar a arte e a técnica a serviço da 
sustentabilidade da vida no planeta, a serviço da pre-
servação do meio ambiente.

O FestCineamazônia acontece desde 2003, sem-
pre em novembro, em Porto Velho, Rondônia. Já na 
primeira edição superou as expectativas, tendo faltado 
salas de cinema para o público presente.

Hoje o FestCineamazônia, que inicialmente se 
chamou Cineamazônia, acontece de forma itinerante, 
com o Cinema no Circo, o Cinema no Terreiro e o Ci-
nema nos Bairros. E vai haver uma mostra na Bolívia 
e no Peru.

O FestCinemazônia exibe e pensa o meio ambien-
te, não somente pela via da produção independente de 
trabalhos audiovisuais, e premia os melhores videodo-
cumentários com o Troféu Mapinguari. O mapinguari 
é um animal místico amazônico, peludo, com um olho 
e pernas para trás.

No meu mandato tenho procurado apoiar esse 
evento com a busca de recursos junto à Secretaria de 
Audiovisual do Ministério da Cultura, ao BNDES e à 
PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
remos agora a ouvir os pronunciamentos de 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Marçal 
Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, eu ocupo a tribuna hoje para 
registrar a realização do CANASUL, encontro que en-
volve as indústrias sucroenergéticas do nosso País e 
que aconteceu na minha cidade, Dourados, no Mato 
Grosso do Sul.

Dourados sempre foi uma área tomada pela soja, 
extremamente fértil, de agricultura de ponta, e agora 
está tendendo a trocar principalmente as lavouras de 
soja pela de cana-de-açúcar. O número de indústrias 
sucroenergéticas, sucroalcooleiras, como queiramos 
chamar, está proliferando-se tanto na cidade de Dou-
rados como na chamada região da Grande Dourados, 
o que tem gerado inúmeros empregos, levando Doura-
dos a uma posição realmente importante na economia.

Quero cumprimentar a Prefeitura de Dourados 
por essa iniciativa. Realmente é importante que isso 
aconteça, que Dourados seja um polo, no Mato Gros-
so do Sul, da indústria de açúcar e álcool. É um novo 
nicho de economia que estamos levando para nossa 
cidade de Dourados, para a nossa região.

Também é importante que estejamos alerta para 
todos os problemas que vão ocorrer, evidentemente, 
com o número crescente de pessoas na nossa região, 
os problemas sociais que daí advirão, mas o mais im-
portante é que tenhamos uma economia pujante e que 
possamos fortalecer mais a nossa Dourados.

Eu quero ressaltar a importância de a Prefeitura 
de ter realizado esse evento e também dizer que nós 
precisamos cada vez mais implementar políticas que 
visem ao desenvolvimento da nossa região, da segun-
da maior cidade do Estado, que já estava perdendo 
terreno para outras no que diz respeito à economia. 
Agora, acredito que, com isso e com a formação téc-
nica e a qualificação profissional das pessoas que ali 
vivem, toda aquela mão de obra deverá ser absorvida 
por essas indústrias sucroalcooleiras e sucroenergé-
ticas que estão instalando-se na cidade de Dourados.

Este é o meu registro, e solicito que sejam divul-
gadas estas minhas palavras pelos órgãos de comu-
nicação desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado César Halum.

O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, aqui compa-
reço apenas para informar que a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e 
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Combustíveis realizou ontem uma audiência com o 
Ministro Edison Lobão.

Os frutos dessa Frente Parlamentar já começam 
a aparecer. Hoje a Agência Nacional de Energia Elé-
trica – ANEEL anuncia pequena redução na tarifa de 
energia elétrica – algo em torno de 4% – para todos 
os brasileiros. Mas isso ainda é muito pouco, Sr. Presi-
dente. A nossa Frente Parlamentar vai trabalhar por 
uma redução muito maior, pela retirada da amortização 
dos investimentos, pela retirada dos encargos setorias, 
pela redução da carga tributária, o que trará grande 
benefício a todos os consumidores de energia elétrica 
do Brasil, residenciais, industriais e comerciais.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu quero registrar um grande acontecimento: 
Brasília vai receber milhares de jovens de todo o País, 
que virão a partir de hoje participar da II Conferência 
Nacional da Juventude.

A primeira edição desse encontro ocorreu em 
2008. Ele tem o objetivo de trabalhar as principais re-
formulações do Plano Nacional da Juventude, apre-
sentado em novembro de 2004 na Câmara dos De-
putados, na forma do Projeto de Lei nº 4.530, que até 
hoje não foi votado. Queremos chamar a atenção para 
essa conferência porque ela será a oportunidade de 
repactuarmos um projeto comum entre o Executivo e 
o Legislativo.

Brasília receberá esses jovens vindos das mais 
diversas cidades, de seus bairros e periferias.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA 
ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Brasília 
vai receber milhares de jovens de todo o País, que vi-
rão a partir de hoje para a II Conferência Nacional da 
Juventude. O encontro, cuja primeira edição ocorreu 
em 2008, tem entre seus objetivos principais a refor-
mulação do Plano Nacional de Juventude, apresentado 
em novembro de 2004 na Câmara dos Deputados, na 
forma do Projeto de Lei nº 4.530, até hoje não votado.

A conferência pode ser uma oportunidade para 
repactuarmos um projeto comum entre o Executivo e 
o Legislativo.

Brasília vai receber jovens das mais diferentes 
cidades, de bairros e de favelas, indígenas, ribeirinhos, 
caboclos, ciganos, jovens de todas as classes sociais.

Aproveito para cumprimentar pela atuação a 
Secretária Nacional da Juventude Severine Carmem 
Macedo, pelo trabalho de promoção de direitos para 
todas as populações, respeitando as comunidades e 
suas diversidades.

Os jovens brasileiros são as principais vítimas de 
acidentes de trânsito e com armas de fogo, especial-

mente os jovens negros. Existem grupos extremamen-
te vulneráveis, como os dos jovens indígenas Guarani 
Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, com alta incidência 
de suicídios.

A conferência terá 2,1 mil delegados. Desse total, 
60 serão representantes de comunidades tradicionais, 
e isso é algo que merece destaque.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Diretos Humanos do Governo do Rio de Janeiro inau-
gurou esta semana mais um Centro de Referência da 
Juventude – CRJ em Niterói. Outros já foram inaugura-
dos nas comunidades do Cantagalo, Pavão e Pavãozi-
nho, Cidade de Deus, Duque de Caxias, Jacarezinho, 
Manguinhos, Providência, Vila Paciência e Complexo do 
Alemão. Esses espaços públicos oferecem qualificação 
profissional, esportiva, cultural e artística para jovens.

A juventude merece todo o nosso carinho e a 
nossa atenção, e os resultados desse encontro ser-
virão de base para uma política pública de juventude 
que seja inclusiva, que respeite a diversidade do nos-
so País, que nos ajude a superar a miséria e a criar 
um futuro melhor.

Sejam bem vindos!
Viva a juventude brasileira!
Muito obrigada.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, queremos apenas regis-
trar a nossa participação, representando esta Casa, 
no IV Congresso Internacional do Setor do Couro e do 
Calçado, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro 
e envolveu 26 países. Lá estivemos para reafirmar o 
compromisso desta Casa e do nosso Governo de apoio 
ao setor produtivo do calçado, pela importância que ele 
tem como setor gerador de emprego em nosso País 
e de desenvolvimento das diferentes regiões onde a 
indústria calçadista se localiza, seja no Rio Grande do 
Sul, seja em São Paulo, seja no Norte e no Nordeste 
brasileiros.

Um grande abraço.
O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, na semana passada estive 
na minha cidade natal, Marialva, Estado do Paraná, na 
qual foi realizado o Concurso Rainha da Uva.

Quando exercia o mandato de Deputado Estadual, 
apresentei um projeto sobre a oficialização da cidade 
de Marialva como a Capital da Uva Fina.

Também estive na comemoração dos 56 anos do 
Município de Munhoz de Mello.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como 
lido este meu discurso.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, semana 
passada, Marialva, minha cidade natal, realizou o já 
tradicional Concurso Rainha da Uva. Este evento é 
parte da Festa da Uva Fina de Marialva, que será re-
alizada no início de dezembro.

Quando atuei como Deputado Estadual, consegui 
aprovar o projeto de lei que oficializou Marialva como 
a Capital da Uva Fina. O evento dedicado a esta de-
nominação é de grande importância para o Município, 
em âmbito social e econômico. E fico feliz porque a 
cada ano que passa a festa tem ainda mais visibilida-
de e crescimento.

Gostaria de parabenizar todos os marialvenses 
pela realização do evento e registrar meu eterno ca-
rinho pela cidade.

Também quero parabenizar o Município de Mu-
nhoz de MelIo pela realização da 15ª Festa das Nações, 
realizada no final de semana. Participei da abertura do 
evento e pude presenciar a animação de toda a cidade.

Eventos como estes são essenciais para a união 
da população e devem ser estimulados.

Parabéns a todos os organizadores, governan-
tes e munícipes.

Muito obrigado pelo espaço concedido.
O SR. GUILHERME CAMPOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma questão de ordem, pelo art. 95 do Regimento In-
terno, concedo a palavra ao ilustre Líder do PSD, De-
putado Guilherme Campos.

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, com base no art. 95 do Regimento Interno, quero 
questionar a interpretação do art. 40, § 2º, e do art. 
23, parágrafo único.

Em duas Comissões desta Casa o PSD tem inte-
grantes ocupando cargos de Presidente. Na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, o Deputado Sér-
gio Brito; e, na Comissão de Defesa do Consumidor, o 
Deputado Roberto Santiago. Houve uma comunicação 
por parte da Presidência para que se destituíssem es-
ses dois Parlamentares dos seus cargos e das suas 
vagas nas Comissões.

Em conversas anteriores com o Presidente da 
Casa, sempre deixamos muito claro que a questão 
das Comissões deveria ser discutida ao término deste 
ano. Por que essa afirmação? Por causa do fato inédito 
do surgimento do PSD e da lacuna existente no nosso 
Regimento Interno, que não trata dessa situação, ou 
seja, do surgimento de um partido novo, principalmen-
te do surgimento de um partido do porte do PSD, que 
altera toda a relação de forças e a proporcionalidade 
dentro da Câmara dos Deputados.

E nós achamos por bem não entrar no mérito 
das Comissões por uma questão lógica. Estamos no 
final do ano, e, para encerrar esse primeiro ano da 54ª 
Legislatura, a discussão geraria muito mais calor do 
que luz. Uma vez sendo invocada pelo Presidente a 
destituição desses Parlamentares, também gostaría-
mos de invocar que fossem destituídos os demais, de 
todas as Comissões, e que se restabelecesse o critério 
de escolha, com a participação do PSD, uma vez que 
houve essa iniciativa por parte da Presidência.

A nossa ponderação é no sentido do diálogo e 
de que sejam mantidos todos os Deputados, até o final 
do ano, nas posições e nas Comissões que ocupam 
hoje. Se prevalecer essa situação e se for dado anda-
mento a essas comunicações, nós queremos também 
nos manifestar e fazer a escolha dos novos membros 
das Comissões, para o preenchimento das vagas, Sr. 
Presidente.

Eram essas as minhas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência recebe a questão de ordem de V.Exa. e 
vai examiná-la. V.Exa. fala em nome do PSD, em nome 
de 48 Parlamentares que hoje representam essa im-
portante sigla, com grande repercussão em todo o 
País. Portanto, a Presidência vai dar-lhe uma respos-
ta brevemente.

O SR. GUILHERME CAMPOS – Quero comple-
mentar, Sr. Presidente: já foi convocada, por exemplo, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
uma eleição para hoje, para a escolha do seu novo 
Presidente. Pedimos que seja suspensa, que seja re-
vogada essa determinação.

E, no caso específico da Comissão de Defesa 
do Consumidor, o Presidente e os Vice-Presidentes 
são do PSD.

Não há como fazer essa convocação. É um caso 
inédito. Pedimos que, por uma questão de bom sen-
so, seja revogada essa determinação, a fim de termos 
tempo para chegar a uma solução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Jun-
to a nova reivindicação de V.Exa. à questão de ordem 
formulada anteriormente, para que possamos dar uma 
resposta definitiva sobre todos esses assuntos.

O SR. GUILHERME CAMPOS – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tenho 
de presidir o Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica sobre um dos mais importantes assuntos 
que serão discutidos na pauta, os chamados terras-
-raras: 17 minerais produzidos hoje no mundo são 
considerados materiais da terceira onda, porque têm 
influência nos computadores, na telefonia móvel, nos 
aparelhos de TV digitais, nas turbinas de avião. Enfim, 
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são 17 minerais que o Brasil tem em grande quantida-
de e pode explorar.

Hoje, cada um desses minerais têm preço muito 
alto. A China domina o mercado, com 97% do comér-
cio mundial.

O Brasil deve explorar essa grande potenciali-
dade, para que os benefícios, mais uma vez, possam 
ser usufruídos por todo o povo brasileiro. Esse é o 
nosso desejo.

Passarei a Presidência ao 1º Suplente de Secre-
tário, o nosso querido Geraldo Resende.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Raimundão, do 
PSDB, do Ceará, por 1 minuto.

O SR. RAIMUNDÃO (PMDB-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, neste momento faço uso desta tribuna para 
parabenizar o Município de Aurora, no Estado do Ceará, 
minha terra natal, que completa 128 anos de indepen-
dência política em 10 de novembro de 2011.

Felicito toda aquela comunidade, como também 
parabenizo o Prefeito Adailton Macedo pelo progres-
so e desenvolvimento que vem implantando durante 
sua gestão.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste mo-
mento faço uso desta tribuna para parabenizar, pelos 
128 anos de independência política – que completa 
em 10 de novembro de 2011 -, o Município de Aurora, 
no Estado do Ceará, minha terra natal. Felicito toda a 
comunidade daquele Município, como também para-
benizo o Prefeito Adailton Macedo pelo progresso e 
pelo desenvolvimento que vem implantando naquele 
Município em sua gestão, de 2009 a 2012.

Durante o discurso do Sr. Raimundão, o Sr. Ino-
cêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Resende, 1º 
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Vamos 
seguir rigorosamente a lista dos oradores inscritos nas 
Breves Comunicações. Cada Deputado e cada Depu-
tada disporá de até 3 minutos.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Amauri 
Teixeira, do PT da Bahia.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje pela 
manhã, na Comissão de Seguridade Social, nós apro-
vamos duas matérias muito relevantes. Uma delas é 
de sua autoria, projeto do qual fui Relator, que isenta 
de IPI, PIS/PASEP e COFINS a aquisição de bicicletas 

e motocicletas por agentes comunitários de saúde e 
por agentes de combate às endemias.

Por considerarmos – V.Exa., na condição de autor 
e por ter feito a experiência, no seu Estado, de distribuir 
motocicletas e bicicletas para os agentes comunitários 
de saúde, eu, na condição de Relator – este um dos 
projetos mais relevantes em tramitação na Comissão, 
a aprovação foi unânime.

Quero ainda destacar que emenda de autoria do 
colega Deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará, 
e minha, dentre as quatro emendas que podiam ser 
apresentadas pela Comissão ao PPA, foi aprovada. 
Ela regulamenta o piso salarial para os agentes co-
munitários de saúde. Hoje a Comissão tratou de duas 
importantes matérias relativas a essa categoria.

Aproveito também parabenizar o Ministro Ale-
xandre Padilha e a Presidenta Dilma Rousseff, Depu-
tado João Ananias, pelo lançamento do Programa de 
Internação Domiciliar na Bahia, um sucesso absoluto. 
V.Exa. é médico, foi Secretário de Saúde e sabe que o 
ambiente hospitalar não é o melhor lugar para as pes-
soas se recuperarem, devido ao aumento do risco de 
contaminação, de infecção hospitalar. E sabemos que 
o tratamento de determinadas enfermidades pode ser 
feito em casa, propiciando assim o aumento da auto-
estima do paciente, uma vez que está ao lado da sua 
família, dos amigos, num ambiente mais agradável, na 
sua residência. Não faz sentido o paciente ocupar leito 
hospitalar se a enfermidade de que é portador pode 
ser tratada em casa.

O Ministro Padilha e a Presidenta Dilma estão 
lançando programa semelhante, chamado Melhor em 
Casa, que terá investimento de 1 bilhão de reais. O 
programa se destina a ampliar o atendimento domici-
liar a pacientes com diversos tipos de enfermidades. 
Essa experiência tem sido extremamente vitoriosa lá 
na Bahia, onde fui Subsecretário de Saúde.

Meus cumprimentos à Presidenta Dilma e ao 
Ministro Padilha por mais esse importante programa. 
Deputada Carmen Zanotto, esse programa humaniza 
o atendimento ao paciente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Obri-

gado, Deputado Amauri.
Quero agradecer de público à Comissão de Segu-

ridade Social e Família a aprovação do projeto de nossa 
autoria, que isenta de IPI a compra de motocicletas e 
de bicicletas por agentes comunitários de saúde, que, 
esperamos, continuem a prestar relevantes serviços à 
saúde pública do País.

Consequentemente, ao ser aprovado em outras 
Comissões o projeto, os agentes comunitários de saú-
de e os agentes de combate às endemias, ou suas fe-
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derações, poderão adquirir motocicletas e bicicletas a 
preço no mínimo 30% menor que o de mercado.

A experiência que tivemos em Mato Grosso do 
Sul, de adquirir as motocicletas e as bicicletas pelo 
Estado e doar aos agentes comunitários de saúde, 
queremos trazer e reproduzir em âmbito nacional.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
divulgar que o Ministério da Saúde lançou um progra-
ma de atendimento médico a domicílio e um projeto 
para melhorar a gestão hospitalar no atendimento de 
emergências em todo o Brasil. Os anúncios foram fei-
tos no final da manhã, em evento que contou com a 
presença da Presidente Dilma Rousseff.

O Programa Melhor em Casa prevê assistência 
a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS que 
precisem de atendimento médico especializado, mas 
que não necessitem de internação em ambiente hospi-
talar. A ideia é ter nacionalmente um grande programa 
de atenção domiciliar.

Entre as vantagens do programa estão diversos 
tratamentos que são feitos em hospitais e poderiam 
ser conduzidos em casa, com a vantagem de manter o 
paciente em um ambiente que se considera mais aco-
lhedor. Pessoas que possuem equipamentos médicos 
em casa terão isenção total na tarifa de energia elétrica 
necessária para o funcionamento desses aparelhos.

O Ministério da Saúde vai investir 1 bilhão de reais 
para custear o atendimento domiciliar. Esses recursos 
também poderão ser usados na manutenção dos ser-
viços, como na compra de equipamentos e remédios.

O programa será executado em parceria do Minis-
tério da Saúde com Estados e Municípios. Para aderir, 
a condição é a de que as cidades tenham, no mínimo, 
40 mil habitantes. Caberá aos gestores estaduais e 
municipais contratar as equipes de atenção domici-
liar. Este ano, o Ministério deve repassar a Estados 
e Municípios 8,6 milhões de reais para implantação 
e manutenção do serviço de atendimento domiciliar.

O financiamento das equipes que vão atender 
nas residências será feito integralmente pelo Minis-
tério da Saúde. Já são 110 grupos de atendimento 
auxiliar treinados até o momento. As equipes estarão 
cadastradas no Ministério da Saúde, para que sejam 
monitoradas as atividades e a carga horária dos pro-
fissionais envolvidos.

Quanto ao SOS Emergências, este tem como 
objetivo melhorar a gestão hospitalar no atendimento 
a emergências em todo o País.

O Ministro citou a participação de instituições fi-
lantrópicas de excelência, que devem servir ao SUS 
na capacitação das equipes em todo o País.

Entre os objetivos do projeto estão o acolhimento 
e a classificação de risco adequada dos pacientes que 
chegam aos centros médicos em estado de emergên-
cia, além da gestão de leitos e do fluxo de internações. 
Até 2014, todos os maiores prontos-socorros do País 
deverão ser inseridos no programa.

Tanto o Programa Melhor em Casa quanto o SOS 
Emergências serão integrados a redes de atenção 
básica e de urgências já existentes no Brasil, como o 
Saúde Toda Hora e o Saúde Mais Perto de Você.

Padilha relembrou os feitos do Programa Farmácia 
Popular. Segundo o Ministro, o acesso de hipertensos 
a remédios contra a doença aumentou até três vezes 
no País. Hoje, 70% dos Municípios do Programa Brasil 
sem Miséria já contam com o programa.

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

a palavra, pela ordem, o Deputado Waldenor Pereira, 
do PT da Bahia. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no dia de hoje, 9 de novembro, o 
Município de Vitória da Conquista, localizado no su-
doeste do Estado da Bahia, está celebrando 171 anos 
de emancipação político-administrativa.

Trata-se de um dos mais prósperos Municípios 
do Brasil, de maior dinamismo econômico do Estado 
da Bahia, o segundo de maior população do interior 
e, portanto, um Município que merece a nossa home-
nagem, os nossos cumprimentos pelo transcurso do 
seu aniversário de 171 anos de emancipação política.

O Município é berço de grandes personalidades 
do mundo político, educacional e cultural. É, por exem-
plo, o Município que projetou Régis Pacheco como 
Governador, na década de 50, e o Vice-Governador 
Edvaldo Flores; que elegeu muitos Parlamentares, 
como Elquisson Soares, Antônio José, Raul Ferraz, 
Clóvis Assis, Margarida Oliveira, Clóvis Flores, Se-
bastião Castro, Yvonilton Gonçalves; e que, no campo 
da educação e da cultura, foi berço de outras grandes 
personalidades, como Glauber Rocha, o maior cine-
asta brasileira, Elomar Figueira, grande compositor 
erudito, ainda vivo no Brasil, o grande pianista Ricar-
do Castro, Eleusa Câmara, Pedro Gusmão, Everardo 
Públio de Castro.

Portanto, parabenizo o povo de Vitória da Con-
quista, cumprimentando o Prefeito Municipal do nosso 
Partido dos Trabalhadores, Guilherme Menezes, e, na 
sua pessoa, cumprimento os ex-Prefeitos Pedral Sam-
paio, Raul Ferraz e Murilo Mármore. Cumprimento ain-
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da, de forma especial, o Deputado Estadual e ex-Pre-
feito – grande Prefeito de Vitória da Conquista – José 
Raimundo Fontes, e os Vereadores daquele Município, 
na pessoa do Presidente da Câmara de Vereadores, 
Fernando Vasconcelos.

Na qualidade de cidadão adotado por aquela 
cidade, quero agradecer ao povo de Vitória da Con-
quista o apoio que tenho recebido como Parlamentar, 
como ex-Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, dizer do orgulho que sinto por hoje ser Ci-
dadão Conquistense, título que me foi conferido pela 
Câmara Municipal, e abraçar o povo daquela cidade 
progressista e trabalhadora.

Parabéns ao povo de Vitória da Conquista pelo 
transcurso dos 171 anos de emancipação político-
-administrativa da cidade!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Valmir Assunção, 
do PT da Bahia.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, também venho, nesta tarde, fazer uma 
saudação e prestar as minhas homenagens ao Muni-
cípio de Vitória da Conquista pelo transcurso dos seus 
171 anos. Terceira maior cidade do Estado da Bahia, 
Vitória da Conquista tem uma vocação regional, como 
se fosse a capital do sudoeste da Bahia.

Há um projeto na Assembleia Legislativa do Es-
tado da Bahia com o qual se pretende que a cidade 
se transforme em região metropolitana da Bahia, pela 
importância que tem. Esse projeto é de autoria do De-
putado Estadual Marcelino Galo, do PT da Bahia, que 
tem dialogado com o Governo do Estado no intuito de 
que Vitória da Conquista se torne Região Metropoli-
tana da Bahia.

Parabenizo Vitória da Conquista pelos seus 171 
anos, pelo seu povo, pela sua vocação regional e tam-
bém pelas administrações do Partido dos Trabalhadores. 
E digo isso porque o PT governa aquela cidade. Através 
da administração municipal, Vitória da Conquista se 
tornou referência nas áreas da saúde e da educação.

E quero apresentar alguns números importantes, 
Sr. Presidente. Vitória da Conquista tem 203 unidades 
de ensino. Nos últimos 3 anos, 143 dessas unidades 
foram reformadas e ampliadas. Há 41 mil alunos na 
cidade, um número muito grande. Outro aspecto im-
portante é o piso salarial dos professores em Vitória da 
Conquista. Mesmo quando foi questionado na Justiça, 
o Prefeito Guilherme Menezes já pagava o piso salarial 
nacional aos professores.

Outro dado importante que quero registrar é o de 
que, em 2007, havia praticamente 195 funcionários e 
8 médicos na área da saúde em Vitória da Conquista. 

Hoje há 298 médicos naquela cidade, trabalhando em 
27 especialidades.

Então, é uma cidade bem administrada. Será 
ainda mais com a construção do novo aeroporto, com-
promisso do Governador Jaques Wagner e do Prefeito 
Guilherme Menezes; com a construção da Barragem 
do Rio Pardo, obra importante para a cidade; e com a 
luta que vamos continuar travando para que seja cria-
da uma universidade federal no sudoeste da Bahia, 
mesmo sabendo que na cidade já há um campus da 
universidade estadual.

Quero parabenizar o povo de Vitória da Conquis-
ta, todos os Vereadores e toda a equipe administrativa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje o 
Município de Vitória da Conquista, o terceiro maior em 
população da Bahia, na região sudoeste do Estado, 
completa 171 anos de emancipação político-adminis-
trativa. A importância dessa cidade, administrada pelo 
Prefeito Guilherme Menezes, traduz-se em números e 
pujança da sua economia, destacando-se como um dos 
mais promissores polos de desenvolvimento econômi-
co-social, graças à seriedade com que é administrada.

Parabenizo o povo de Vitória da Conquista e o 
Prefeito Guilherme, que faz uma administração em 
prol do povo, em prol do desenvolvimento da cidade, 
trabalho este que será reconhecido através de uma 
comenda a ser recebida no próximo dia 17, aqui em 
Brasília, no Senado Federal. Vitória da Conquista foi 
considerada, pela Associação Nacional dos Prefeitos 
e Vice-Prefeitos do Brasil, uma das cem cidades mais 
sustentáveis do Brasil. Inclusive, a Presidenta Dilma 
Rousseff deverá receber esses Prefeitos na próxima 
semana. Vitória foi escolhida justamente pelo conjunto 
de políticas públicas implantadas, como responsabi-
lidade fiscal e participação popular na administração 
municipal.

Vitória da Conquista tem uma população, confor-
me o Censo do IBGE de 2010, de 310.129 habitantes, 
o que a torna a terceira maior cidade do Estado e do 
interior do Nordeste, juntamente com Caruaru, em 
Pernambuco. Possui um dos PIB que mais crescem no 
interior desta região, algo em torno de R$2,6 bilhões, 
conforme os dados do IBGE referentes a 2008, sen-
do a sexta maior economia baiana. É, por assim dizer, 
uma Capital Regional, em torno da qual gravitam mais 
de 80 Municípios, não apenas da Bahia, mas também 
do norte de Minas Gerais.

Esse Município surgiu em 1783, com o nome de 
Arraial da Conquista. A origem do núcleo populacional 
está relacionada à busca de ouro, à introdução da ativi-
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dade pecuária e ao próprio interesse dos portugueses 
do Brasil Colônia em criar um aglomerado urbano entre 
a região litorânea e o interior do Sertão. Em dezembro 
de 1943, através da Lei Estadual n.º 141, o nome do 
Município foi modificando para Vitória da Conquista.

A região de Vitória da Conquista, compreendendo 
os Municípios de Barra do Choça, Planalto e Poções, 
devido à localização em uma altitude próxima de mil 
metros acima do nível do mar e por não haver geadas, 
sempre foi produtora de café. Entretanto, a partir do 
ano de 1975, essa cultura agrícola foi incrementada 
com financiamentos subsidiados pelos bancos oficiais, 
passando a região a ser a maior produtora do Norte e 
do Nordeste do Brasil.

A partir do final dos anos 1980, o Município realça 
sua característica de polo de serviços. A educação, a 
rede de saúde e o comércio se expandem, tornando 
a cidade a terceira economia do interior baiano. Esse 
polo variado de serviços atrai a população dos Muni-
cípios vizinhos. Paralelamente à expansão da lavoura 
cafeeira, um polo industrial passou a se formar em Vi-
tória da Conquista, com a criação do Centro Industrial 
dos Ymborés. Nos anos 1990, os setores de cerâmica, 
mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza, calçados 
e estofados entram em plena expansão.

Mas, a despeito dos seus aspectos históricos 
e econômicos, o que destaca Vitória da Conquista 
no cenário baiano e nacional é a sua administração. 
Exercendo o mandato pela segunda vez, em períodos 
alternados, e agora caminhando para uma reeleição, o 
Prefeito Guilherme Menezes se destaca pela prioridade 
que dá ao trabalho social. A sua prioridade adminis-
trativa tem sido sempre o ser humano. Por isso, a Pre-o ser humano. Por isso, a Pre-
feitura proporciona aos cidadãos conquistenses todas 
as condições possíveis para o seu desenvolvimento, 
principalmente quando o assunto é saúde e educação. 
Tanto na zona urbana quanto na zona rural do Muni-
cípio, estudantes e professores da rede municipal de 
ensino – formada por 203 unidades de ensino – têm 
sido beneficiados com diversas ações que compõem 
a política educacional priorizada.

Nos últimos 3 anos, 147 unidades de ensino fo-
ram beneficiadas com reformas, ampliações e cons-
truções de pequeno, médio e grande porte. Com esses 
trabalhos, a comunidade escolar – formada por 41 mil 
alunos e 3.590 profissionais – está passando a dispor 
de um ambiente com alto padrão de qualidade. Os in-
vestimentos são de aproximadamente R$12 milhões, 
de recursos próprios do Município.

Na zona rural, por exemplo, onde se dá o maior 
desafio de se levar uma educação pública de qualida-
de, são 11 distritos e 284 povoados. Nessas localida-
des estudam 5.700 estudantes, e tanto alunos quan-

to professores têm o transporte escolar gratuito. Para 
se ter uma ideia, só nesse setor o Prefeito Guilherme 
Menezes tem investido mais de R$3 milhões, prove-
nientes de recursos próprios. Além desse investimento, 
o transporte escolar municipal também é beneficiado 
com o repasse de pouco mais de R$758 mil, vindos 
do Programa Nacional de Transporte Escolar. Todo o 
transporte é feito de forma gratuita.

Ainda no setor educacional, a Prefeitura de Vitória 
da Conquista também tem dedicado atenção especial 
às crianças que possuem comprometimento físico, sen-
sorial e motor. Graças à política de Educação Inclusi-
va, é oferecido a mais de 700 alunos de 40 escolas do 
Município um atendimento educacional especializado. 
Monitores, cuidadores e terapeutas ocupacionais tra-
balham com essas crianças.

Já na saúde pública, Conquista tem investido 
constantemente, desde 1997, quando o Partido dos 
Trabalhadores assumiu a administração municipal, no 
Sistema Único de Saúde – SUS. Em 14 anos, a saúde 
pública em Vitória da Conquista passou de 195 funcio-
nários e 8 médicos, com carga horária reduzida de 20 
horas semanais, para 298 médicos e 27 especialida-
des médicas; de 6 postos de saúde para 45 unidades 
de saúde. Além de 52 postos de atendimento na zona 
rural, 38 equipes de Saúde da Família, 500 agentes 
comunitários, garantindo cobertura a 63% da popu-
lação, sendo 100% de cobertura à população rural.

A rede de serviços da saúde é uma das mais com-
pletas dentre a das cidades médias do Brasil, abran-
gendo inúmeros espaços, como o Centro de Apoio e 
Atenção à Vida Dr. David Capistrano Filho – CAAV, que 
vem se consolidando como uma das principais refe-
rências no País na prevenção e no combate à AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis. O CAAV 
recebeu, em dezembro de 2010, o certificado de Serviço 
de Excelência do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. 
Outro exemplo expressivo desse desenvolvimento na 
saúde de Conquista é o Hospital Esaú Matos, admi-
nistrado diretamente pelo Município desde 2001. Ele 
é o hospital materno-infantil referência no interior da 
Bahia, com destaque para os serviços da UTI Neonatal 
e do Banco de Leite Humano, entre outros.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, para uma cidade 
do porte de Vitória da Conquista, terceira maior da 
Bahia, é preciso muito mais. É preciso adequar a sua 
infraestrutura às necessidades socioeconômicas que 
vêm sendo observadas na região. Assim é que a cida-
de deverá ganhar um moderno aeroporto, graças aos 
investimentos que serão feitos pelo Governador Jaques 
Wagner, e deverá ser transformada na terceira Região 
Metropolitana da Bahia, projeto de autoria do Deputado 
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Estadual Marcelino Galo (PT), com a possível denomi-
nação de Região Metropolitana do Sudoeste da Bahia. 
Hoje a Bahia dispõe de duas regiões metropolitanas: 
Salvador e Feira de Santana.

Essas necessidades se aliam a outras deman-
das históricas, como a construção da Barragem do Rio 
Pardo, que vai solucionar de vez o problema da falta 
de recursos hídricos na região, não só beneficiando a 
população na sua necessidade mais básica de sobre-
vivência, mas também possibilitando maior desenvol-
vimento para a agricultura e a indústria.

Graças a esse trabalho feito desde 1997, quando o 
Partido dos Trabalhadores assumiu a administração do 
Município, esse desenvolvimento vem sendo atestado 
pelos índices econômicos e sociais. Quanto ao Índice 
de Desenvolvimento Econômico (IDE), o Município 
subiu do 11º lugar no ranking baiano, em 1996, para 
o 9º lugar no ranking, em 2000. Quanto ao Índice de 
Desenvolvimento Social (IDS), deu um salto: subiu do 
24º para o 6º lugar. Quanto ao IDH – Índice de Desen-
volvimento Humano, também saltou do 30º lugar, em 
1991, para o 18º lugar, em 2000. Dos 20 melhores IDH 
baianos, Vitória da Conquista foi o que mais melhorou.

É por isso que hoje dedico este meu tempo na 
tribuna para parabenizar a população de Vitória da 
Conquista e, especialmente, o Prefeito Guilherme Me-
nezes e toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que 
vem realizando em prol dos conquistenses, tornando 
a cidade cada vez maior e dando ao seu povo mais 
qualidade de vida.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento pelo programa A Voz do 
Brasil e pelos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, está havendo um cresci-
mento na oferta de leitos pela rede hoteleira de Santa 
Catarina. Precisamos registrar isso porque há várias 
empresas, de norte a sul do nosso Estado – inclusive 
de Gravatal, Tubarão e de outros Municípios do oeste 
catarinenses -, interessadas em investir no setor, devido 
ao seu crescimento e ao potencial turístico da região.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a am-
pla divulgação deste pronunciamento.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de membro da Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados há 9 anos, tomo a palavra 

para comunicar um grande passo que a rede hoteleira 
catarinense tomará nos próximos anos.

Nos próximos 3 anos devem ser abertos 5.200 
leitos em Santa Catarina. O número representa au-
mento de 7,4% sobre os 70 mil construídos até hoje. 
A profissionalização do setor, a crise europeia e o 
crescimento do Brasil são algumas justificativas para 
os respectivos investimentos no mercado.

Regiões do oeste catarinense, na faixa que vai 
de Videira a Chapecó, Vale do Itajaí, norte e nordeste 
do Estado, são muito atrativas para esse setor. O Mu-
nicípio turístico de Gravatal, com a segunda melhor 
água termal do mundo, vem recebendo investimentos 
nesse setor, além de construções de residências em 
condomínios, com muitos investidores de fora.

Entre os interessados em investir no Estado está a 
Slaviero, décima maior empresa do Brasil, que a partir 
de dezembro terá cinco hotéis em Santa Catarina. Ainda 
existem negociações para a abertura de um hotel com 
250 leitos no litoral. Um dos focos dos investimentos 
é o público corporativo, e as melhores oportunidades 
estão em locais que crescem por causa da indústria.

Contatarei a Slaviero, entre outras, sugerindo in-
vestimentos no sul de Santa Catarina, citando como 
exemplo os Municípios de Gravatal e Tubarão.

O Estado é observado também pelo Grupo Hotel 
10, que tem unidades em Itajaí e Joinville e planeja a 
abertura de estabelecimentos em Blumenau, Jaraguá 
do Sul, Chapecó e Tubarão. Paulo Lins Meyer, diretor 
da rede, diz que a ascensão das classes mais baixas 
deve aumentar a demanda.

A Accor, grupo francês internacional, planeja abrir 
dois hotéis em Blumenau e faz estudos sobre esta e 
outras cidades de Santa Catarina.

O movimento do mercado é uma substituição de 
estabelecimentos familiares por profissionais, explica 
Carlos Alberto Tomelin, Professor de Planejamento em 
Turismo do Curso de Turismo e Hotelaria da UNIVA-
LI. Ele diz que as empresas buscam lugares menos 
sujeitos à sazonalidade e parcerias com operadoras.

Para Santa Catarina será um grande avanço, já 
que nos últimos anos o ramo hoteleiro não teve gran-
des investimentos, sendo que o último grande empre-
endimento foi inaugurado há 5 anos.

Vale lembrar que devemos levar em considera-
ção o nosso crescimento, além do potencial turístico 
do Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, hoje, 
na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, que eu presido, realizamos um grande 
evento com a presença da Ministra Izabella Teixeira, 
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que apresentou os planos do Ministério do Meio Am-
biente sobre a questão do Código Florestal, os resídu-
os sólidos, a proteção dos biomas e também do meio 
ambiente do Brasil.

Nos dias 21 e 22, em Porto Alegre, realizaremos 
o Seminário Cidades Sustentáveis e, nos dias 25 e 26 
de janeiro, o Fórum Social Mundial, o segundo encon-
tro com os Secretários de Meio Ambiente de todo o 
Brasil, reforçando a questão da parceria entre a Co-
missão do Meio Ambiente da Câmara e o Ministério 
do Meio Ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Artur Bruno, 
do PT do Ceará. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na próxima sexta-feira, o Ministro Aldo Rebelo, 
do Esporte, estará na nossa cidade, Fortaleza, Capital 
do Ceará, para conhecer as obras do estádio Castelão. 
Será inaugurada a primeira etapa daquela reforma, que 
está sendo feita em virtude da realização da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo de 2014.

Nós, cearenses, de forma orgulhosa, estamos 
mostrando ao País que com seriedade e competência 
é possível realizar grandes obras em prol de grandes 
eventos e, sobretudo, em prol da melhoria da qualidade 
de vida da população. Fortaleza será uma das sedes 
da Copa do Mundo, em 2014, e também da Copa das 
Confederações, em 2013. Inclusive pelas condições 
dignas de receber o torcedor e os times internacio-
nais, Fortaleza, com seu estádio Castelão, também 
será uma das sedes dos jogos do Brasil na Copa do 
Mundo de 2014.

Dos estádios que estão sendo reformados, o 
Castelão é o que se encontra com as obras mais 
adiantadas. Mas não apenas o Castelão é uma gran-
de obra para as citadas copas, temos outras obras de 
mobilidade urbana que são fundamentais, não apenas 
para esses grandes eventos, mas sobretudo para o 
cotidiano dos fortalezenses, daqueles que vivem na 
área metropolitana.

Nós temos um projeto em andamento, o Veícu-
lo Leve sobre Trilhos – VLT, que vai levar a população 
do bairro onde fica o Porto do Mucuripe à Parangaba, 
um grande bairro da nossa cidade. Nós teremos, já no 
início do ano que vem, a primeira etapa do metrô de 
Fortaleza concluída – o metrô está há 12 anos está em 
construção. A segunda etapa do metrô, da Zona Oeste 
em direção ao Município vizinho de Caucaia, na área 
metropolitana, também já estará bastante adiantada. 
Recentemente, o Governador Cid Gomes apresentou 
um projeto do metrô para a Zona Leste da cidade. 

Dessa forma, nós teremos não aquilo que desejamos 
e sonhamos, mas uma melhoria no transporte coletivo.

Evidentemente que essas obras estão dando 
certo porque há uma parceria muito vitoriosa entre o 
Governador Cid Gomes e a Prefeita Luizianne Lins. 
Fortaleza é hoje a cidade do Nordeste que mais recebe 
turistas internos, brasileiros. Estamos fazendo grandes 
obras não só para receber os turistas, mas também, 
evidentemente, para melhorar a qualidade de vida do 
povo de Fortaleza. Na Praia de Iracema, há um gran-
de calçadão; o Vila do Mar é um projeto na área de 
periferia da praia, com 5,5 quilômetros.

Creio que a nossa cidade está se preparando 
muito bem para a Copa do Mundo e para a Copa das 
Confederações. Queremos dar condições dignas de 
vida ao fortalezense.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Com 
a palavra o Deputado Costa Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estou apresentando três indicações. Duas são basea-
das no Plano de Expansão do Ministério da Previdência 
Social, relativamente à construção de uma agência do 
INSS no Município de Raposa e de outra no Município 
de Zé Doca.

A terceira indicação diz respeito a um polo pes-
queiro que tem mais de 400 embarcações e mais de 
5 mil pescadores. Estou pedindo ao Fundo Nacional 
de Saúde uma lancha-ambulância para salvamento 
marítimo no Município maranhense de Raposa.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja considerado como lido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto ao 
recurso desta tribuna para anunciar a tomada de al-
gumas providências no intuito de promover melhorias 
estruturais em setores específicos de Municípios ma-
ranhenses.

Estou apresentando indicações ao Ministério da 
Previdência Social com o objetivo de instalar agência 
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) nos 
Municípios de Raposa e de Zé Doca, no meu Estado, 
o Maranhão.

As indicações tomaram por base o Plano de Ex-
pansão da Rede de Atendimento (PEX) do Ministério 
da Previdência Social. Um plano que considero ousa-
do e justo para levar a Previdência Social para mais 
perto da população. Conforme expressa publicação 
oficial do Ministério:

“Não podemos mais aceitar que no Brasil do Sé-
culo XXI aposentados pensionistas e trabalhadores 
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tenham que percorrer grandes distâncias (...) para ter 
acesso ao serviço previdenciário”.

Fato que ainda ocorre em ambos os Municípios. 
O deslocamento aos grandes centros representa um 
forte incômodo, despesas desnecessárias e que se tor-
nam pesadas para as pessoas mais humildes. Não raro 
o deslocamento para grandes centros se revela uma 
experiência humilhante. Após os deslocamentos des-
gastantes, os trabalhadores precisam dispor de muito 
tempo e paciência de Jó no aguardo do atendimento.

Envidarei todo o esforço e espero contar com a 
sensibilidade do Ministro Garibaldi Alves para, o mais 
breve possível, concretizarmos a implantação dessas 
agências.

Com o mesmo propósito de preencher lacunas 
causadas pela ausência do Estado, apresento outra 
indicação, desta feita ao Ministério da Saúde, para que, 
através do Fundo Nacional de Saúde, consigamos uma 
Lancha Ambulância/UTI Móvel para salvamento marí-
timo no Município maranhense de Raposa.

Uma aquisição da maior importância se conside-
rarmos que o Município de 25 mil habitantes conta com 
mais de 5 mil pescadores registrados na associação 
dos pescadores. Se somarmos todos os pescadores 
e marisqueiros, o número vai a quase 10 mil pessoas. 
A frota pesqueira dispõe de 400 embarcações de pe-
queno e de médio porte.

Apesar da dimensão admirável da atividade ma-
rítima, os pescadores, base econômica do Município, 
não contam com nenhuma forma de socorro qualifica-
do no mar. Os acidente, que ocorrem com frequência, 
deixam os pescadores a deriva, a espera de socorro 
realizado por colegas ou, casualmente, por alguma 
navio na rota do Porto do Itaqui.

Em caso de doença súbita, fato recorrente, a 
equipe precisa decidir se interrompe a atividade, com 
total prejuízo, ou se espera o fim da jornada pesqueira, 
para enfrentar a longa viagem de retorno. Realidades 
que diminuem as chances de atender a contento os 
pescadores vitimados.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma embarcação de socorro devidamente equipada 
é imprescindível para que os pescadores de Raposa 
tenham um mínimo de assistência em caso de sinistro. 
Vários pais de famílias já perderam a vida por falta desse 
mínimo. Para outros, a demora majorou os custos da 
recuperação, onerando ainda mais o combalido cofre 
da saúde. É em nome desses brasileiros laboriosos e 
destemidos que busco o benefício de uma lancha UTI 
para o Município de Raposa.

Muito obrigado.

O SR. BIFFI (PT-MS. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, primeiro, parabenizo-o pela forma bri-
lhante como dirige os trabalhos de hoje.

Registro aqui a presença do nosso querido Secre-
tário de Educação do Município de Aquidauana, portal 
do Pantanal, nosso companheiro Ordalino Cunha, que 
visita hoje Brasília com uma forte reivindicação ao Mi-
nistério da Educação.

Sr. Presidente, faço este registro e parabenizo-o 
mais uma vez pelo trabalho que vem desenvolvendo 
na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Obri-
gado, Deputado Biffi.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Incon-
tinênti, passo a palavra à Deputada Luci Choinacki, do 
PT de Santa Catarina.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos num importante momento de dis-
cussão, nas Comissões, das emendas das bancadas 
ao PPA. Em Santa Catarina também há um grande 
debate sobre este assunto.

Temos clareza acerca da importância de muitas 
obras de infraestrutura. Mas há uma que tem impor-
tância maior do que as demais porque trata do ser hu-
mano, das pessoas, em especial da saúde. Por isso, 
nós defendemos que a bancada catarinense apoie a 
emenda ao PPA que garante recursos aos hospitais de 
Santa Catarina, por ser essa uma necessidade diante 
de vários fatos.

Por exemplo, eu visitei o Hospital São José, de 
Criciúma. Naquele hospital, eu vi o aumento no número 
de tratamentos com quimioterapia contra câncer. Há 
5 anos, tratavam de 300 a 350 pessoas ao mês; hoje, 
tratam cerca de 700 pessoas, o que significa que os 
hospitais estão precisando de mais recursos, de mais 
apoio. E há a batalha para que diminuamos também 
as doenças.

Precisamos também pensar num assunto que 
não é de emenda. Precisamos pensar num tipo de de-
senvolvimento, de alimentação... Porque a quantidade 
de veneno que estamos comendo, a industrialização, 
a falta de mastigação dos alimentos – daqui a pouco, 
sequer será preciso mastigar o alimento; poderá se ali-
mentar com canudinho -, trazem todos os problemas 
possíveis para a saúde. Nós precisamos discutir este 
assunto, que é um assunto importante do momento.

Queria defender também uma emenda coletiva 
da nossa bancada ao PPA, para a educação, os IFETs. 
É sobre a questão do campus da Fronteira Sul, a fim 
de que trabalhemos um projeto grande pensando na 
inclusão, no desenvolvimento, e para que a nossa ju-
ventude tenha segurança, no futuro, no nosso Estado.
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Há várias outras questões, como a dos molhes, 
em Santa Catarina. Temos praias que estão dando 
problema aos pescadores. Há embarcações que não 
podem chegar. É um programa grandioso.

É importante que a bancada catarinense, entre 
tantas escolhas que pode fazer, abrace várias causas, 
mas principalmente as relacionadas à vida das pesso-
as. Que possamos garantir a escolha pelo saneamento 
básico, porque não dá para ter saúde sem saneamento. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Tem 
a palavra o Deputado Izalci, do PR do Distrito Federal. 

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, hoje, 
todos os jornais do País, inclusive os dois do Distrito 
Federal, trazem novamente o assunto Agnelo Queiroz.

Sr. Presidente, em 2010, saiu na revista ISTOÉ 
o seguinte depoimento de Michael Vieira: “Depois que 
as denúncias saíram na imprensa, João Dias me pro-
curou novamente e me ofereceu 6 mil para assinar 
uma declaração inocentando Agnelo Queiroz, pois 
ele me ajudaria também. Daí, João Dias me arrumou 
um trabalho”.

Agora, novamente, Sr. Presidente, a mesma tá-
tica. Ontem, saiu exatamente a gravação do Daniel, 
da União Química, sobre um depósito bancário, e o 
Governador vem dizer que é um empréstimo de 5 mil 
reais. Não há cheque nominal, não está na declaração 
de imposto de renda. Coincidentemente, no dia em que 
ele devolveu o dinheiro, via transferência bancária, sai 
a liberação da União Química, assinada pelo Agnelo.

Então, eu quero fazer aqui um apelo à Presidenta 
Dilma. Presidenta Dilma, Brasília é a capital de todos 
os brasileiros. Não vamos utilizar a base de Governo 
para mascarar ou para segurar as investigações. Eu 
sou da base do Governo. Fiquei aqui ontem até as 3 
horas da manhã e votei na DRU. Vou votar, mas não 
vou esconder nada.

Não podemos aceitar isso. Que ele venha aqui 
esclarecer tudo isso, que está muito claro. A pessoa 
fez uma gravação por uma hora informando dia, hora 
e quanto pagou. E agora vem um desmentido. Daqui 
a pouco, vem o desmentido do desmentido.

Então, eu espero que o Governador, que está fa-
zendo aniversário hoje, venha a esta Casa esclarecer. 
Eu pedi 18 cópias de processos do Segundo Tempo. 
Estão no meu gabinete. Convido os 512 Deputados a 
irem ao meu gabinete. Vou mostrar a cada um deles a 
falcatrua, a quadrilha que cuidava disso no Ministério. 
Tudo combinado: liberar dinheiro sem criança, nota 
fria calçada. As empresas eram atestadas por essas 
gangues que estão aí. Então, era um esquema. E esse 
mesmo esquema está agora no Palácio do Buriti. Todos: 
o ex-Ministro, o ex-Chefe de Gabinete, o Subsecretário 

de Assuntos Educacionais, o Chefe dos Convênios, a 
Administradora do Riacho Fundo II, que desviou 2 mi-
lhões para o marido e a irmã. Estão lá os documentos, 
para quem quiser ver. Estão lá. Eu mostro.

Eu estou exercendo o meu papel de cobrar e 
fiscalizar. Se não posso fazê-lo nesta Casa, vou dizer 
coisas na Justiça. Quero que o Governador me pro-
cesse. Faço questão. Já que aqui não podemos mos-
trar, vou mostrar lá.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 30 segundos 
para dar encaminhamento, só para não tomar muito 
tempo de quem está na espera. Falo sobre a defesa 
da PEC 544/2002, que cria quatro Tribunais Regionais 
Federais.

Sr. Presidente, deixo como lido.
Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
hoje a esta tribuna em defesa da PEC nº 544/2002, 
que cria quatro Tribunais Regionais Federais. Aprova-
da no Senado Federal e nas Comissões da Câmara 
dos Deputados, a PEC 544 tramita nesta Casa já há 9 
anos. Resta incluí-la na pauta de votação do Plenário. 
Ressalte-se que, em 2010, colhi mais de 280 assina-
turas de apoiamento para que a proposta fosse colo-
cada em votação e já apresentei requerimento para 
sua inclusão na Ordem do Dia, o que se configura 
como urgente.

Hoje no País há cinco TRFs, com sedes em Bra-
sília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. 
O projeto de emenda constitucional prevê a criação dos 
Tribunais Regionais Federais da 6ª, da 7ª, da 8ª e da 
9ª Regiões, com sede, respectivamente, em Curitiba, 
Belo Horizonte, Salvador e Manaus.

O TRF é a segunda instância do Poder Judiciário 
Federal. Cabe ao tribunal julgar recursos contra deci-
sões da Justiça Federal nas áreas de saúde, educação, 
meio ambiente, previdência social e patrimônio público 
que envolvam a União e entidades federais, além do 
enfrentamento ao crime organizado.

A estrutura atual vem se revelando saturada e 
evidencia-se como inviável, uma vez que não atende 
às necessidades dos cidadãos e acarreta lentidão no 
julgamento dos processos. O deficit de processos não 
julgados aumenta a cada ano, o que compromete a 
celeridade processual. Além disso, o número de pro-
cessos cresce à medida que o cidadão se conscientiza 
acerca de seus direitos.
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Com o objetivo de ampliar o acesso da popula-
ção ao Judiciário Federal, a Lei n° 12.011, de 2009, 
expandiu a primeira instância e criou 230 Varas Fede-
rais. No entanto, como essa expansão se restringiu ao 
primeiro grau, a quantidade de recursos que chega aos 
tribunais é muito grande. Fica claro, dessa forma, que 
a expansão da primeira instância não resolverá o pro-
blema se o número de tribunais permanecer o mesmo.

Minas Gerais, para nos determos apenas no caso 
de nosso Estado, atualmente incluído no TRF da 1ª Re-
gião junto com outros 12 Estados e o Distrito Federal, 
tem seus processos julgados com um atraso que varia 
entre 2 e 7 anos. Minas é responsável, sozinho, por 
cerca de 50% dos processos que tramitam no tribunal.

Ressalto aqui que Procuradores da República e 
Juízes Federais do Estado de Minas Gerais lançaram 
na semana passada manifesto pela aprovação da PEC 
544 e a consequente criação do tribunal no Estado, o 
TRF 7ª Região, para o qual já foi até destinado espaço 
físico, que será o imóvel do antigo Tribunal de Alçada.

Cumpre ressaltar que a criação dos Tribunais 
Regionais Federais não se constitui como despesa: é, 
antes, um investimento, uma vez que diminui os custos 
da tramitação dos processos e aumenta a arrecadação 
com as execuções fiscais.

Resta evidente, portanto, que a proposta de cria-
ção dos quatro tribunais irá diminuir o acúmulo de pro-
cessos e ampliar o acesso à Justiça. É a saída para 
racionalizar os serviços da Justiça Federal, resolver o 
gargalo que atrasa o julgamento de milhares de pro-
cessos e conferir celeridade à sua solução. Afinal, re-
cordando o que disse Ruy Barbosa: “Justiça que tarda 
não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”.

Assim, pelas razões expostas, reforço meu apoio 
à aprovação da PEC nº 544/2002 e solicito sua ime-
diata inclusão na pauta da votação, pois todos os ar-
gumentos levam à busca da mesma finalidade: uma 
justiça mais célere e eficiente.

Muito obrigado.
A SRA. MARA GABRILLI (PSDB-SP. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, faço rápida intervenção. 
Fiquei inspirada ao ver o Deputado Geraldo Resende 
presidindo a sessão.

Lembro que na semana que vem, no dia 17, ha-
verá lançamento de grande plano nacional para as 
pessoas com deficiência neste País. É a primeira vez 
que isso acontece neste Governo.

Lembro que V.Exa. foi quem fundou a Frente Par-
lamentar da Pessoa com Deficiência, no ano que pas-
sou. Este tema é de uma abrangência muito grande. 
Então, gostaria de comunicar que finalmente haverá um 
plano voltado ao segmento que tem deficiência neste 
País. Será no dia 17, semana que vem, às 10h30min.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Pas-
so a palavra ao Deputado Arolde de Oliveira, do PSD 
do Rio de Janeiro, em permuta com este Deputado.

Chamo o Deputado Izalci para assumir a direção 
dos trabalhos.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, vou fazer dois registros.

O primeiro é que o dia de hoje pode passar para 
a história como um dos mais importantes para a de-
mocracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal está 
pautando a votação da Lei da Ficha Limpa, uma lei 
de iniciativa popular que tramitou na Casa e que não 
teve validade para as eleições do ano passado, o que 
frustrou a população brasileira.

Agora estão sendo julgadas ações que perguntam 
sobre a validade dessa lei para as eleições do próximo 
ano. É muito importante que o Supremo se manifeste 
favoravelmente à aplicação dessa lei, que vai depu-
rar de alguma forma os quadros políticos brasileiros. 
Eu acredito que, se essa lei não for aprovada, vamos 
ter uma grande frustração nacional – aliás, mais uma 
frustração nacional, Sr. Presidente.

Por isso, este é um dia muito especial. Convoco 
a Nação para ficar colada na TV Notícia quando co-
meçar esta votação.

Lembro que meu tempo ainda não passou de 
1 minuto e não está sendo computado.

O segundo registro, Sr. Presidente, é sobre a 
questão de ordem levantada pelo Líder Guilherme 
Campos, do PSD, poucos minutos atrás, acerca da 
exoneração sumária de Parlamentares do PSD que 
ocupam cargos nas Mesas de Comissões Técnicas. 
O Regimento Interno é omisso nessa área, existe 
uma lacuna de deliberação sobre isso. Ocorre que, 
na Casa, tudo é proporcional. A democracia privilegia 
a proporcionalidade, privilegia realmente aqueles que 
têm maiores bancadas, mais votos, maior representa-
ção nesta Casa, que é a Casa do povo.

Fico triste, porque estamos vivendo, há seis me-
ses, uma transição para a instalação do PSD, que 
nasceu robusto. É o primeiro, nenhum partido nasceu 
robusto, todos nascem nanicos e depois vão crescen-
do ao longo do tempo, através das eleições. O nos-
so nasceu com 56 Deputados Federais – não são 54 
somente, são 56 Deputados Federais – e muitos são 
Secretários de Estado em seus Estados.

Então, nós queremos apelar à Mesa para que 
atente a esse detalhe, porque nós precisamos exercer 
a proporcionalidade.

Aqui há partidos com espaços e assessorias muito 
maiores do que têm direito, como, por exemplo, o PT, 
o partido do Governo, que tem direito a mais espaço. 
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Há partidos pequenos que têm direito a muito espaço 
e a muita assessoria.

Então, respeitado o princípio da proporcionalida-
de, apelamos à Mesa para que considere o seguinte: 
primeiro, suspenda as exonerações feitas nessas duas 
Comissões; segundo, atente, então, para a aplicação 
da lei. Estamos levando essa decisão por uma ques-
tão até de ética, evitando confrontos internos entre 
partidos, para a decisão no próximo ano. Mas se há 
uma decisão dessa forma que nos atinge diretamente, 
ficamos preocupados.

Então, vamos apelar para os nossos direitos, 
como bancada composta de 56 Deputados Federais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Essa questão de 

ordem já foi acatada pela Mesa.

Durante o discurso do Sr. Arolde de Oli-
veira, o Sr. Geraldo Resende, 1º Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno.

:O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra ao Sr. Deputado Vanderlei Siraque.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava 
ouvindo a fala do nobre Deputado Arolde de Oliveira, 
e até concordo em que o PSD tenha que reivindicar 
seus espaços. Agora, S.Exa. dizer que todos os par-
tidos são nanicos...

O PT nasceu grande, cresce e continua grande. 
Então vamos todos reivindicar espaço, mas sem tirar 
do espaço nosso, do PT.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Está acatado, De-
putado. A expressão vai ser retirada da ata.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra ao Sr. Deputado Geraldo Resende (PMDB-MS).

O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje podemos comemorar aqui uma votação, 
como há pouco eu já disse, histórica. Na Comissão 
de Seguridade Social e Família aprovamos, através 
de Relatório do Deputado Amauri Teixeira, projeto de 
minha autoria que isenta de IPI a compra de bicicle-
tas e motocicletas para os Agentes Comunitários de 
Saúde ou para os Agentes de Combate às Endemias.

Nós, que muitas vezes louvamos aqui em pronun-
ciamentos, em artigos, a importância que têm os Agen-
tes Comunitários de Saúde ou Agentes de Combate às 
Endemias para a melhoria dos indicadores de saúde, 
precisamos fazer justiça. E uma forma de lhes fazer 
justiça é dando instrumentos para que eles possam 

continuar o belíssimo trabalho que fazem país afora. 
E hoje são cerca de 300 mil profissionais nesse setor.

Com relação à outra situação, Sr. Presidente, é 
que há pouco estivemos com a Deputada Mara Ga-
brilli, que nos convocou para um encontro a fim de 
discutirmos e aprofundarmos a questão das pessoas 
com deficiência.

Eu iniciei uma luta aqui, e construímos a Frente 
Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. 
Passamos agora a sua presidência para a Deputada 
Rosinha da Adefal, e estamos envolvidos nessa luta. 
Não só estamos envolvidos no discurso, mas também 
na prática. Alocamos recurso que possibilitou a cons-
trução da primeira quadra poliesportiva adaptada para 
pessoas com deficiências, no Município de Dourados, 
a qual já foi colocada em atividade nesta segunda-
-feira. E fico muito feliz que a inauguração dessa qua-
dra de Dourados, totalmente adaptada, tenha sido 
com essas pessoas com deficiências, os chamados 
cadeirantes, que enfrentaram a seleção de basquete 
de Campo Grande.

O terceiro ponto que trago, Sr. Presidente, é re-
lativo a uma denúncia do Conselho Indigenista Missio-
nário que precisa ser elucidada.

Afirma taxativamente um documento – que, in-
clusive, foi divulgado pela Diocese de Campo Grande 
– que 250 indígenas foram assassinados nos últimos 8 
anos no Mato Grosso do Sul. Trata-se de número que 
retrata uma realidade perversa e que aponta, neces-
sariamente, para que façamos a investigação sobre 
se, de fato, isso aconteceu, onde vem acontecendo, 
quais as causas dessas mortes.

Temos aqui a defesa da questão indígena como 
um dos patamares, uma das nossas preocupações, e 
gostaríamos que as instituições ligadas e o Governo 
pudessem fazer a elucidação dessa grave denúncia, 
que, mais uma vez, enxovalha o meu Estado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredi-
to fortemente que estamos perdendo a batalha para 
garantir a dignidade aos nossos povos tradicionais. 
O desleixo com a questão indígena está tendo como 
resultado números alarmantes de violência e mortes. 
Nos últimos 8 anos, 250 indígenas foram assassinados. 
Existe um genocídio em curso, e algo tem que ser feito.

Os dados foram apresentados, no último dia 31, 
na cúria metropolitana de Campo Grande, capital de 
meu Estado. O relatório foi produzido pelo Conselho 
Indigenista Missionário e apresenta os dados da violên-
cia contra os índios de Mato Grosso do Sul em 8 anos 
de levantamento. Segundo a Vice-Procuradora-Geral 
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da República, Débora Duprat, os índios kaiowá-guarani 
enfrentam a realidade mais violenta que poderia exis-
tir no mundo. Além da política equivocada de aldea-
mentos, que confina 98% da população indígena em 
0,2% do território do Estado, mais de 12 mil indígenas 
vivem em 31 acampamentos espalhados pelas beiras 
de nossas estradas, ou sitiados em fazendas.

A violência aos índios de meu Estado é retrata-
da nos números. Nos 8 anos investigados, 55,5% dos 
casos de assassinatos a indígenas ocorreu em terras 
sul-mato-grossenses. Em 2008, foram 70% dos casos; 
e, em 2010, de cada 10 índios assassinados no País 
5 foram mortos em Mato Grosso do Sul. Apenas nos 
primeiros 9 meses deste ano, 27 índios foram assas-
sinados no meu Estado. Ao todo, no Brasil, foram 38.

No mesmo período, outros casos de violência 
também chamam a atenção. Entre os indígenas de 
Mato Grosso do Sul, aconteceram 190 tentativas de 
assassinato, 176 suicídios, 49 atropelamentos e 70 
conflitos de terra. No que tange aos direitos humanos, 
mais de mil índios foram retirados do trabalho escravo 
nos canaviais do Estado, configurando a falta de res-
peito e a situação subjugada em que vivem os povos 
tradicionais.

Por esses dados não me assusto quando a mídia 
nacional aporta em Dourados para denunciar a violên-
cia contra a mulher, o tráfico de drogas, a corrupção 
de menores, que imperam nas aldeias da localidade. 
Por esses dados não me assusto quando, mais uma 
vez, uma das maiores emissoras do mundo realiza 
uma reportagem especial para mostrar a calamidade 
dos postos de saúde das reservas.

É por tudo isso que luto, incansavelmente, para 
que a primeira vila olímpica indígena do País, inaugu-
rada no dia 9 de maio deste ano, finalmente abra seus 
portões, e comece a ser gerida de maneira decente, 
oportunizando a prática esportiva como alternativa às 
drogas e à violência.

Por esses motivos apresentei um projeto global 
e holístico prevendo a instalação de unidade de saúde 
para recuperar indígenas viciados em drogas; a insta-
lação de um posto de policiamento comunitária, com 
câmeras de vigilância e viatura; além da implantação 
de ações que socializem e garantam ocupação e se-
gurança àquela população.

Por esses motivos já denunciei tudo isso em meu 
blog, demonstrando a matemática perversa que rege 
as políticas para com os povos indígenas. Por esses 
motivos, novamente, denuncio a marginalização dos 
índios. Para finalizar, saliento que ainda acredito que a 
esperança vencerá o medo, o preconceito e o descaso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
senso de justiça aguçado que divulgo o parecer favo-

rável do Relator Amauri Teixeira (PT-BA) com relação 
ao Projeto de Lei nº 902, de 2011, de minha autoria, 
onde defendo a isenção do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para motocicletas e bicicletas, 
além da redução para zero das contribuições para 
PIS/PASESP e da Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) incidente na receita 
bruta decorrente da venda no mercado interno desses 
bens, quando o comprador for Agente Comunitário de 
Saúde ou Agente de Combate às Endemias.

Sem falsa modéstia, o PL que recebeu parecer 
favorável na Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, tendo em vista seu arcabouço de elementos técni-
cos, de modo a fazer justiça com esses profissionais, 
bem como beneficiar o mercado com a manutenção 
de crédito relativo à matéria-prima, à embalagem e ao 
material secundário utilizado na fabricação de motoci-
cletas e bicicletas para o fim exposto.

Também é importante ressaltar o apoio de co-
legas Parlamentares ao Projeto de Lei nº 902/11. O 
exemplo mais claro da convergência de opiniões é o 
PL 949, também deste ano, de autoria do Deputado 
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, que 
foi apensado ao de minha autoria pela semelhança 
nas isenções solicitadas.

O apoio de governistas e oposicionistas ao PL 
o faz vigoroso por atender a uma classe reconhecida 
de maneira suprapartidária. Históricos na defesa dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias, tanto este Parlamentar como 
o colega Raimundo Gomes de Matos endentemos que, 
sem esses trabalhadores, não teríamos conseguido 
capilarizar as políticas de vacinação e o combate à 
mortalidade infantil.

Sabemos que existe uma importante batalha a 
ser travada: a garantia de um piso salarial nacional aos 
Agentes e um plano de cargos, previstos na Emenda 
Constitucional nº 63, de 4 de fevereiro de 2010. Porém, 
enquanto percorremos a País na tentativa de uma solu-
ção pactuada para esta questão, atuamos para fomen-
tar a qualidade dos serviços prestados, aproximando 
a possibilidade de aquisição de veículos dinâmicos, 
com especificidades claras, ou seja, motocicletas com 
até 125 cilindradas, de modo a potencializar os aten-
dimentos dos ACS.

Prevendo que o benefício pode despertar o de-
sejo de negociar o bem com compradores que não 
preenchem os requisitos, de maneira expressa preve-
mos punições, como o pagamento dos impostos dis-
pensados, além de juros e multa, para o Agente que 
revender esses bens antes de 2 anos de uso.

Deste modo, a proposição pode beneficiar mais 
de 300 mil trabalhadores e trabalhadoras que influen-
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ciam fundamentalmente nos indicadores de saúde 
no Brasil, que são reconhecidos por sua devoção às 
camadas mais populares da sociedade e que, com a 
redução de aproximadamente 25% do preço desses 
veículos, poderão se colocar, ainda com mais eficácia 
e eficiência, como soldados da linha de frente dos ma-
les que atingem nossa população carente.

Sendo assim, confio na ligeireza da tramitação 
dessa matéria e acredito que, desta forma, estamos 
sinalizando com um indicativo forte de que reconhe-
cemos o valoroso trabalho dos Agentes Comunitários 
de Saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho 
expressar minha alegria com o início das atividades de 
um espaço que vai garantir novos momentos para as 
pessoas que, embora apresentem algumas deficiências 
físicas, jamais perderam a alegria de se superarem. Es-
tou falando da quadra de esportes construída no Cen-
tro de Geração de Renda da Pessoa com Deficiência 
Dorcelina Folador, em Dourados, Mato Grosso do Sul.

Essa quadra teve a maior parte dos recursos via-
bilizados por meio de nossa atuação parlamentar, no 
Orçamento Geral da União de 2008, cujas obras, no 
entanto, somente tiveram início em agosto de 2010. 
Tamanho atraso somente se concebeu por causa do 
furacão político-institucional que se abateu sobre Dou-
rados, de conhecimento de todos. Foram muitos os 
entraves, causados principalmente pela má vontade 
da gestão, que, por questões políticas, não se preo-
cupou por elaborar um projeto com o único fito de me 
prejudicar eleitoralmente. Pasmem os senhores: em 
2009, tive que ingressar com uma representação no 
Ministério Publico Federal solicitando providências, 
para responsabilizar o Município pelo não uso de re-
cursos federais tão arduamente conquistados, não 
apenas para essa obra, mas para dezenas de outras 
nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência so-
cial. No entanto, quero dizer que a partir do empenho 
da Administração a obra finalmente foi concluída e 
ativada essa semana, criando um novo espaço para 
a comunidade douradense. Nessa construção, minha 
emenda foi de R$292.005,00 e a contrapartida da Pre-
feitura, de R$148.750,00. totalizando investimentos de 
R$441.250,00.

Sr. Presidente, nobres pares, a partir de agora as 
pessoas com deficiência têm à disposição uma qua-
dra coberta totalmente adaptada, com condições de 
desenvolverem diversas atividades esportivas. Na ver-
dade, esse é o primeiro espaço esportivo e de lazer de 
Mato Grosso do Sul destinado a essas pessoas. Como 
fundador, ex-coordenador e atual membro da Frente 
Parlamentar de Apoio às Pessoas com Deficiência, 
estou muito feliz com essa conquista, pois, além de 

Parlamentar, sou médico e entendo que a prática de 
esportes é indispensável para a preservação da saú-
de. Portanto, meus parabéns a essas pessoas! Quero 
dizer a elas que valeu a pena acreditar e esperar. Te-
nho certeza de que essa quadra será palco de eventos 
muitos importantes e que trarão muitas alegrias aos 
seus usuários, a seus familiares, enfim, à sociedade 
douradense e sul-mato-grossense.

Muito obrigado pela atenção.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, acompanhei o Governador Camilo, do 
Amapá, na sexta-feira, dia 4, na retomada das obras 
na BR-156, trecho norte, entre Calçoene e Oiapoque. 
Os 166 quilômetros deverão estar concluídos até de-
zembro de 2012, ao custo de 265 milhões de reais.

Ontem, a bancada do Amapá foi à Diretoria-
-Geral do DNIT, com o Governador, para pedir que o 
órgão transfira para o Governo Estadual a execução 
dos trechos sul da BR-156, acesso à ponte binacional, 
que é de 1 quilômetro e 600 metros, no Oiapoque, e 
da BR-210.

Até o ano passado, Sr. Presidente, a bancada 
pedia ao Governo Federal que executasse as obras. 
O Governo do Amapá não tinha nenhuma credibili-
dade: obras do PAC ficaram 8 anos paradas, por sua 
incompetência até para conduzir o processo licitatório.

Hoje, com 10 meses do novo Governo, o Amapá 
vive um cenário muito diferente. Com a credibilidade 
recuperada, o Governador Camilo chama para si a 
responsabilidade pelo desenvolvimento do Estado, re-
cuperando o tempo perdido nos 8 anos passados. Os 
hospitais dos Municípios de Santana, Laranjal do Jari 
e Oiapoque estão passando por reforma e ampliação 
e receberão equipamentos novos, oriundos de recur-
sos de emendas da bancada parlamentar do Amapá. 
Vai melhorar o atendimento à saúde da população. 
E, no dia de hoje, o Governador assinou o termo de 
adesão do Programa Minha Casa, Minha Vida, com o 
Ministro das Cidades.

A execução de todas essas ações dá ao Ama-
pá a oportunidade de figurar como o Estado de maior 
crescimento em número de empregos com carteira 
assinada no País, com taxas que são o dobro da mé-
dia nacional.

Portanto, parabéns ao Governador Camilo, à sua 
equipe, à bancada federal do Amapá.!

Sr. Presidente, peço a divulgação deste meu dis-
curso nos órgãos de comunicação da Casa. 

Muito obrigada.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, hoje de manhã, houve 
uma audiência pública com a presença do Ministro 
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Celso Amorim, da Defesa. Eu, como um dos autores 
do requerimento, questionei o Ministro sobre a ques-
tão salarial das Forças Armadas. E o Ministro, em que 
pese sua posição ideológica, completamente oposta 
à minha, comportou-se muito bem.

Disse que está preocupado com o homem em si, 
com seu estado moral, que é importante para as Forças, 
para ele, etc., etc. Mas nada de concreto. Eu até citei a 
carta da então candidata Dilma Rousseff encaminhada 
aos comandantes militares no ano passado, em que 
dizia que iria manter a política de recomposição anual 
dos militares. Lamentavelmente, apesar de ter assina-
do essa carta, Dilma a ignorou. Ora, se é comum ao 
político prometer e não cumprir, a alguns ou a muitos, 
agora estamos inaugurando uma nova fase, porque 
não se cumpre nem o que está assinado.

Entreguei também ao Ministro um quadro com as 
evasões nas Forças Armadas. Nos últimos 5 anos, a 
média de evasão de capitães e tenentes foi de 200 por 
ano, e a média de evasão de segundos-sargentos e 
de terceiros-sargentos está em 500 por ano. Ora, esse 
pessoal tem difícil e cara formação e está saindo ou 
para a iniciativa privada ou via concurso público. Como 
conter isso? Estimulando a carreira.

O próprio Ministro reconheceu publicamente ali 
que, entre as carreiras típicas de Estado, a que me-
nos ganha é a dos integrantes das Forças Armadas. 
E mais, disse que, apesar de o Governo Lula nos ter 
concedido algum reajuste ano a ano, o menor percen-
tual foi o dispensado às Forças Armadas. O que o Go-
verno quer com isso? Desestimular os militares para 
a carreira? Ignorar-nos? Valer-se da nossa disciplina 
para nos subjugar?

É lógico que vamos ter um segundo tempo de 
conversas com o Sr. Ministro da Defesa, e esperamos 
que este ano ainda ele diga algo de concreto, porque 
no Orçamento que está sendo discutido e votado agora 
a previsão é de zero para o ano que vem.

Outras categorias estão trabalhando, como, por 
exemplo, o Judiciário. Boa sorte ao Judiciário! Mas 
eles estão na nossa frente. Estão batalhando por um 
acréscimo de 8 bilhões de reais no Orçamento para 
o ano que vem, e alguma coisa vai sobrar para eles. 
E para nós? Apenas o amor à Pátria, o patriotismo? 
Não vale isso.

Questionei também sobre a MP 2.215, há 10 
anos sem ser votada.

Obrigado pela atenção, Sr. Presidente. Espera-
mos contar com a colaboração de outros colegas para 
conseguirmos resolver a questão salarial das Forças 
Armadas.

O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, quero apenas comunicar a esta Casa que 
apresentei o Projeto de Lei nº 2.657, que acrescenta 
parágrafo ao art. 57 da lei que dispõe sobre a prote-
ção do consumidor, a fim de determinar às empresas 
concessionárias de serviços públicos o depósito prévio, 
em juízo, do valor da multa cominada, na hipótese de 
impugnação judicial de sanção administrativa.

Hoje, órgãos multam as concessionárias, elas 
recorrem judicialmente, não fazem o depósito prévio 
da multa, e fica tudo por isso mesmo.

Nosso projeto visa obrigar as empresas conces-
sionárias de serviços públicos multadas a depositar 
previamente o valor da multa cominada, para então 
poderem recorrer.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
gostaria de prestar minha solidariedade ao Ministro do 
Trabalho e Emprego Carlos Lupi. Conheço sua atuação 
em favor do trabalhador e das pessoas menos favore-
cidas pelas oportunidades da vida, fora do processo 
social. Nesse campo Carlos Lupi tem sido incansável.

Da minha região, a Baixada Fluminense, trago o 
testemunho do que ele representa para aquela gente, 
altamente beneficiada pela atuação presente e deter-
minada do Ministro.

A função pública é espinhosa, difícil, principal-
mente quando se tem a obrigação, a responsabilida-
de de liderar grandes estruturas, como é o caso dos 
Ministérios. Por mais que um Ministro possa centrali-
zar as decisões em sua Pasta, atitude condenável em 
todas as pautas dos especialistas em administração, 
algumas atividades precisam ser delegadas sob pena 
de se inviabilizar a execução de programas e projetos. 
Portanto, não se pode derramar sobre os Ministros de 
Estado a culpa por eventuais erros ou desvios. O que 
se pode e se deve deles cobrar é a apuração imediata 
das denúncias, com o afastamento dos culpados, atitu-
de que o Ministro Carlos Lupi tomou assim que soube 
das denúncias agora expostas ao público.

Faço votos de que o Ministro permaneça no car-
go e apelo para a paciência e o senso de justiça da 
Presidente da República.

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

dor.) – Sr. Presidente, quero felicitar o site Congresso 
em Foco, cuja ação está ligada à atividade parlamen-
tar, seja na Câmara, seja no Senado. A cada ano ele 
faz um levantamento do desempenho dos Deputados 
e Senadores e oferece prêmios.

É importante termos um órgão que cuide da nossa 
atuação, que analise o que é de fato importante, que 
destaque os 12 projetos mais relevantes e que tam-
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bém denuncie aquilo que muitas vezes não acontece 
como deveria.

Parabéns, portanto, à direção do Congresso em 
Foco.

Muito obrigado.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero dar continuidade ao pronunciamen-
to do Deputado Arolde de Oliveira, do Rio de Janeiro, 
sobre o problema das Comissões.

Primeiro, cumprimento o Líder do PSD, o Depu-
tado Guilherme Campos, pela postura decente que 
adotou diante do problema das substituições ex officio 
de membros de Comissões que pertenciam a outros 
partidos e ingressaram no PSD. S.Exa. mostrou que 
quer a paz, que não quer criar caso. Tanto isso é ver-
dade que propôs, de maneira lógica, deixar tudo como 
está até o final do ano – o PSD não iria pedir os cargos.

Essa foi uma atitude correta, inteligente, elegan-
te, tomada com o objetivo de colaborar com esta Casa 
e com a Mesa Diretora. S.Exa. não fez reivindicação 
nenhuma e abriu mão de cargos nas Comissões até 
o fim do ano, para que tudo fosse acertado no início 
do ano que vem.

Não é justo, em minha opinião, o que aconteceu, 
de se substituírem ex officio membros de Comissões 
porque não mais pertenciam a certos partidos. O PSD, 
como foi dito aqui, nasce com 56 Deputados Federais; 
é um partido forte e merece respeito.

O nosso Líder foi muito elegante, repito. Mostrou 
que efetivamente quer colaborar para o bom andamen-
to dos trabalhos desta Casa. Mas não podemos con-
cordar com essas atitudes. Senão, vamos reivindicar 
nosso direito, vamos começar a criar caso e mostrar 
o que é um partido com 56 Deputados. Merecemos 
respeito e consideração.

Vou repetir: não estamos aqui, como disse o 
Líder Guilherme Campos, para criar caso. Somos de 
sangue doce, somos de bom viver, queremos colabo-
rar com esta Casa. Mas não vamos ficar passivos ao 
ver companheiros serem substituídos da forma como 
ocorreu, sem nenhuma comunicação. Não concorda-
mos com isso.

Quero, portanto, parabenizar o ilustre Deputado 
Guilherme Campos pela sua atitude. S.Exa. vai tomar 
as devidas providências para que consigamos conti-
nuar a conviver nessa harmonia.

No campo das ideias, podemos conflitar com 
muitos colegas. Realmente, isso pode ocorrer. No en-
tanto, temos que merecer respeito como Deputados, 
temos que merecer respeito como uma bancada de 
56 Deputados.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, em pronuncia-
mentos anteriores, nós temos abordado, desta tribuna, 
a problemática do saneamento básico no Brasil, cuja 
população continua à mercê da própria sorte, princi-
palmente quando se trata de projetos de saneamento 
que não saem do papel.

Faço esta observação para lembrar que com o 
Estado do Rio de Janeiro a situação não é diferente. 
Algumas cidades até hoje possuem esgoto a céu aberto 
e pessoas vivendo sem as mínimas condições de vida 
digna a que têm direito constitucionalmente.

Essa situação não pode continuar, Sr. Presiden-
te. Tenho defendido insistentemente junto ao Governo 
Federal ações mais eficientes que proporcionem aos 
cidadãos brasileiros melhores condições de vida. Po-
demos ver o exemplo da cidade de São Paulo, que, 
todos os anos, é terrivelmente castigada por tempesta-
des, que alagam suas ruas e casas, além de provocar 
quedas de muros e outros constrangimentos.

As chuvas também destroem as estradas, provo-
cando engarrafamentos e obstruindo a circulação de 
veículos. Sofrida também é a vida dos moradores dos 
morros e favelas quando são inundados pelas águas, 
levando a desolação e o desespero aos moradores 
dessas áreas.

Por mais que o Governo insista na elaboração de 
planos de saneamento, de nada adianta se estes não 
se concluem. E não se tem conhecimento de nenhuma 
providência capaz de mudar esse quadro. Relatórios 
de organismos internacionais sempre apontam grande 
deficiência do saneamento básico no interior do Brasil. 
E, no rastro desse descaso, se torna cada vez mais 
frágil a saúde da população, com sucessivos surtos 
de doenças endêmicas e parasitárias.

O Brasil continua sofrendo as consequências 
do descaso do Governo Federal, e pouco se tem feito 
para minimizar essa situação. Portanto, formulo desta 
tribuna um veemente apelo às autoridades do Governo 
Federal, para que vejam de perto esta situação, porque 
a população já não tem para quem apelar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dis-
tinção de raça, cor, origem, todo ser humano é sim-
plesmente ser humano. E para nós, seres humanos, 
esperam-se melhores dias, num futuro menos tortuoso 
que aquele em que vivemos na atualidade.

Para que isso seja alcançado, necessário se tor-
na que olhemos o povo como algo muito importante, 
pois ele, que hoje exige os cuidados dos olhos gover-
namentais, possui, sem dúvida alguma, grande espe-
rança em dias melhores para o futuro.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, apesar dos esforços empreendidos, em diferentes 
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setores do País, as estatísticas da Organização das 
Nações Unidas sempre exibiram números verdadeira-
mente estarrecedores, num universo de carências que 
chegam a questionar o grau de evolução alcançada 
pela humanidade.

Segundo a ONU, nos últimos anos 9,9% dos bra-
sileiros sobreviveram com menos de 1 dólar por dia. A 
meta do Brasil é reduzir esse número para 4,95% da 
população até o ano de 2015.

O homem inventou a roda, descobriu a pólvora, 
fabricou o relógio, o avião, foi à Lua e mudou, por assim 
dizer, todo um conceito de existência na face da Terra, 
mas, infelizmente, nossos governantes ainda não se 
conscientizaram da necessidade de adoção de políticas 
públicas voltadas para a redução da pobreza no País.

São alarmantes os índices de desigualdade social 
no Brasil, decorrentes da falta de saneamento básico 
e de condições mínimas de sobrevivência entre as po-
pulações de menor poder aquisitivo. Porém nada dis-
so desanima o nosso coração, que está voltado para 
a prática do bem, tendo os cidadãos do nosso País 
como objetivo maior.

Gostaria que, neste momento, todas as pessoas 
do Brasil pudessem estar se alimentando, recebendo 
o devido respeito e dignidade, a que têm direito. Mas, 
se isto não é possível cabe-me, como representante 
do povo que sou, formular a todos, votos de esperança 
e o compromisso de sempre lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que um governo que 
não cuida do seu povo hoje está fadado a lidar ama-
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que 
tanto atormentam os nossos dias. Sejam, pois, as mi-
nhas palavras de compromisso, pois no povo brasilei-
ro repousa, sem dúvida alguma, a grande esperança 
deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, ontem, mais uma vez, 
o Secretário de Saúde da Bahia, Jorge Solla, agendou 
uma audiência com o Ministro Alexandre Padilha e a 
equipe do Ministério da Saúde para discutir a crise da 
saúde em Salvador.

Salvador, que ruma para um déficit mensal de 5 
milhões de reais no que se refere às despesas com o 
setor saúde, agora teve suspenso o repasse em rela-
ção às entidades filantrópicas, notadamente a Obras 
Sociais Irmã Dulce.

Na reunião de ontem, o Ministro Padilha disse 
que uma equipe técnica do Ministério estudará essa 
suspensão, que poderá ser cancelada, e que Salvador 
poderá receber mais 1 milhão de reais de repasses se 
ofertar mais serviços.

Quero, desta tribuna, exortar o Prefeito João Hen-
rique no sentido de que façamos um esforço conjunto 
com o Ministério do Trabalho para que a garantia do 
repasse dos recursos para Obras Sociais Irmã Dulce 
e outras entidades filantrópicas. Precisamos ampliar 
principalmente os serviços básicos, como o Saúde da 
Família, Unidades de Pronto Atendimento e postos de 
emergência. Se ampliarmos a atenção básica, urgên-
cia e emergência, poderemos obter mais recursos do 
Ministério da Saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, ini-
cialmente, gostaríamos que os meios de comunicação 
da Casa e o programa A Voz do Brasil divulgassem a 
minha fala, que vai ser sintética.

Encerramos agora uma reunião com o Deputado 
Edinho Bez, de Santa Catarina, e com o Presidente 
da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernan-
do Zancan.

Sou o 1º Vice-Presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Carvão Mineral, na qual trabalha-
mos por uma tecnologia de menor impacto, garantindo, 
consequentemente, a condição de que, no futuro, o uso 
do carvão seja feito com base numa tecnologia limpa.

O Rio Grande do Sul importa 65% da energia que 
consome. Portanto, precisamos gerar energia.

No próximo dia 20 de dezembro, vai haver um 
leilão de térmicas a gás. Não há gás disponível pela 
PETROBRAS e, além do mais, as hidrelétricas provo-
cam muito impacto ambiental.

Todos estamos muito preocupados com a decisão 
adotada. Por isso, na qualidade de Vice-Presidente da 
Frente Parlamentar do Carvão Mineral, solicitei uma 
audiência com o Dr. Maurício Tolmasquim, Presidente 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE.

Há pouco, houve uma audiência pública na Co-
missão de Minas e Energia, e ficamos surpresos ao 
saber que, no plano válido para os próximos 10 anos, 
não está incluída a utilização do carvão mineral na 
matriz energética. Isso provocará um prejuízo muito 
grande para o Brasil, sobretudo para os Estados do 
Sul, em especial para o meu Rio Grande do Sul, pois 
o carvão é uma das nossas maiores riquezas.

Estivemos na Casa Civil com a Ministra Gleisi Ho-
ffmann e estamos trabalhando em todas as instâncias 
para garantir a utilização de térmicas nos leilões A-5, 
com o carvão mineral. Não podemos importar carvão, 
como está sendo feito por outros Estados brasileiros. 

Então, quero dizer ao Presidente Marco Maia que 
estamos aqui para defender esse segmento.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Afonso Hamm, 
o Sr. Izalci, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
venho registrar audiência de que participei hoje pela 
manhã, com o Deputado Padre João, do PT de Minas 
Gerais, e com o amigo Miguel Rossetto, Presidente da 
Petrobrás Biocombustíveis.

Nessa audiência, combinamos promover em bre-
ve, através da subcomissão da Comissão de Minas e 
Energia que trata de fontes renováveis, seminário so-
bre biocombustíveis, com ênfase na participação da 
agricultura familiar na produção do etanol e nas opções 
que existem principalmente para o semiárido, em ter-
mos de uso do álcool derivado da mandioca. Trata-se 
de possibilidade pouco explorada, mas tecnicamente 
já viabilizada, que precisa de produção de escala.

Sabemos do esforço que precisaremos fazer em 
termos de articulação da produção e dos atores so-
ciais dessa forma de produção, bem como da consti-
tuição do marco legal, de uma legislação que autorize 
a comercialização de etanol e de outras variantes de 
combustíveis que podem e devem ser produzidas pela 
agricultura familiar.

Tramita na Casa o Projeto de Lei nº 630, de 2003, 
que trata de fontes renováveis e define regras para a 
comercialização dos biocombustíveis, em particular do 
etanol, a partir de microdestilarias e utilizando a cana-
-de-açúcar ou a própria mandioca.

Essa nossa iniciativa visa articular técnicos, pes-
quisadores, produtores familiares, empresas como a 
PETROBRAS e centros de pesquisa. Eles, sem sombra 
de dúvida, poderão apresentar importantes contribui-
ções para que o Brasil possa utilizar essa alternativa de 
suprimento energético oriundo da agricultura familiar.

Atualmente, o controle desse setor passa pelas 
distribuidoras e por grandes grupos econômicos, não 
havendo espaço para a produção familiar se inserir 
no processo. Mas achamos que a discussão é perfei-
tamente viável, que irá contribuir para a oferta desses 
combustíveis e para gerar empregos, até porque existe 
quem produza microdestilarias na área industrial, pois 
o País tem competência técnica nesse setor.

Sem dúvida, trata-se de importante opção para 
as populações que poderão ter seu próprio suprimen-
to de combustível, bem como participar da produção. 
Isso certamente irá reduzir o gargalo na produção de 
etanol por que estamos passando em face do aumento 
do consumo e da realidade do País.

Por isso, pretendemos promover um seminário 
nesta Casa, provavelmente no início do próximo ano, 
para tratar da produção do etanol de cana-de-açúcar 
e da mandioca, bem como de biocombustíveis a partir 
das nossas oleaginosas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO:

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, um país rico, um país sem miséria 
passa pela superação das desigualdades regionais. 
Este é o princípio que rege as políticas públicas do 
Governo Federal, antes sob o comando do Presidente 
Lula e hoje sob o mando da Presidente Dilma Rousseff. 
Com vistas à integração nacional, os fundos regionais 
investiram 16% a mais até junho deste ano, no compa-
rativo com o período anterior. E assim, R$7,9 bilhões 
foram aplicados para reduzir as desigualdades regio-
nais, tendo como foco principal erradicar a pobreza 
extrema no País.

Os números revelam que, no primeiro semestre 
deste ano, os Fundos Constitucionais de Financiamento 
direcionaram a maior parte dos recursos para as pe-
quenas empresas e para a agricultura familiar, critério 
este que dá suporte ao programa Brasil sem Miséria. 
No primeiro semestre de 2010, os recursos somaram 
R$6,8 bilhões. As projeções feitas pelos bancos que 
administram os Fundos indicam que, até o final deste 
ano, o volume de investimentos chegará a R$18 bi-
lhões, superior aos R$17,6 bilhões do ano passado.

O Governo trabalha com o consenso de que a 
superação da extrema pobreza está associada ao em-
prego e ao empreendedorismo como fatores de inclusão 
social nas cidades e no meio rural. Além do crédito, 
são condições necessárias à assistência: qualificação 
e apoio técnico aos pequenos empreendedores para 
lidar com suas atividades.

O Fundo Constitucional do Nordeste – FNE con-
tratou R$4,5 bilhões por meio de 210 mil operações. 
De sua parte, o Fundo Constitucional do Norte – FNO 
emprestou R$1,2 bilhão por meio de 17.600 operações. 
O Fundo Constitucional do Centro-Oeste contabilizou 
R$2,2 bilhões e 35.500 contratos de operações. Estes 
são dados oficiais revelados pela Secretaria de Fun-
dos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da 
Integração Nacional.

A concessão do crédito está sempre vinculada à 
possibilidade do empreendimento para gerar emprego. 
Micros, pequenas e médias empresas são reconhecidas 
como geradoras de empregos e renda, proporcional-
mente, em termos intensivos. E mais, alimentam uma 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60909 

cadeia de suprimentos, serviços e empregos indiretos 
para estimular as atividades produtivas nos diversos 
setores da economia.

Os Fundos Regionais foram criados pela Cons-
tituição de 1988 e têm como fonte de recursos 3% da 
arrecadação do Imposto sobre a Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados. São geridos, respec-
tivamente, na Região Norte, pelo Banco da Amazô-
nia; pelo Banco do Nordeste e pelo Banco do Brasil 
na Região Centro-Oeste. O objetivo constitucional e 
estratégico é reduzir as desigualdades e fomentar o 
desenvolvimento dessas regiões.

De sua parte, a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Regional – PNDR foi criada em 2007, no Gover-
no do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e segue em 
continuidade dinâmica agora na gestão da Presidente 
Dilma Rousseff. Eliminar as disparidades socioeconô-
micas interregionais é um objetivo previsto no art. 3º 
da Constituição do País. Noutros tempos, equivale ao 
fortalecimento do princípio Federativo e Republicano.

Na sua concepção de origem, a Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Regional articula agências, 
fundos e programas de desenvolvimento nas diversas 
regiões do País. No pressuposto das desigualdades 
interregionais, as políticas públicas são orientadas na 
busca do equilíbrio entre os entes federativos.

Em termos práticos, os Municípios integrantes 
de microrregiões classificadas como de alta renda são 
contemplados com um percentual de recursos inferior 
ao de Municípios de baixa renda, de atividade econô-
mica estagnada ou de pouco dinamismo.

Outra diretriz de conteúdo social consiste em es-
timular a exploração das potencialidades sub-regionais 
que provêm da diversidade socioeconômica, ambiental 
e cultural do País.

Para bem usar uma expressão dos matemáticos 
neste capítulo da política de integração nacional, o im-
portante é explorar a derivada positiva.

Muito obrigado.
A SRA. KEIKO OTA (Bloco/PSB-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo esta nobre tribuna no papel de mãe. 
E como outras centenas de mães, afirmo: só nós sa-
bemos o que significa criar nossos filhos. Quando a 
fatalidade traz perdas terríveis como a que eu tive, é 
preciso reunir forças para continuar acreditando nas 
pessoas e, principalmente, na Justiça.

O meu querido e sempre estimado filho Ives Ota 
é a razão de eu estar aqui hoje; de ter a coragem para 
lutar pela construção de um mundo melhor para as fa-
mílias brasileiras que tanto clamam por justiça.

A política deve ser um importante instrumento 
nessa luta. Nós, Deputados e Deputadas, temos o 

compromisso de ser a voz de milhões de pessoas que 
não conseguem se fazer ouvir.

Nos últimos dias, temos visto uma série de epi-
sódios que mostram como a injustiça ainda está pre-
sente no nosso dia a dia. Lembro a lamentável morte 
do cinegrafista da Band, Gelson Domingos, ocorrida 
de maneira trágica no Rio de Janeiro. Este caso é mais 
um dentre os muitos que acontecem diariamente.

Chega! Não podemos nos conformar com tais 
episódios. Não podemos achar que não conseguire-
mos acabar com a impunidade, a injustiça. Será que é 
natural o ocorrido com o Deputado Marcelo Freixo, que 
deixou o Rio de Janeiro a convite da Anistia Internacio-
nal para se proteger daqueles que ousam assassiná-lo?

Dar proteção às pessoas não significa apenas 
mudar de nome ou o local de residência. É preciso 
garantir a integridade física e moral dessas pessoas, 
em especial daquelas que, como o Deputado Mar-
celo Freixo, lutam por um mundo melhor e contra as 
desigualdades e barbaridades que assolam a nossa 
sociedade.

A Frente Parlamentar em Defesa das Famílias 
Vítimas de Violência, criada em agosto, com o apoio 
dos Srs. e das Sras. Parlamentares, é um importante 
passo para garantirmos justiça a quem de fato preci-
sa de justiça. Sentimos cada vez mais o empenho das 
mais diversas pessoas em auxiliar nos trabalhos da 
Frente, que já tem atuado em Brasília, no Rio Gran-
de do Sul e no Paraná. O Estado de São Paulo, onde 
moro, também fará parte da Frente. E o Espírito Santo, 
muito em breve, deve se unir à nossa luta.

Sras. e Srs. Parlamentares, é importante que se 
diga aqui, alto e bom som, que não estamos queren-
do vingança. Queremos, isso sim, direitos humanos 
para todos!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como representante do Mato Grosso, ve-
nho ressaltar a importância de um conjunto de obras 
do Governo Federal que vai trazer benefícios incalcu-
láveis ao centro-norte do País: falo da construção das 
usinas do complexo Teles Pires.

Venho, também, tecer algumas considerações 
sobre os desafios que se impõem, sobretudo pelos im-
pactos socioambientais causados e pelos conflitos que 
podem originar as obras das 6 usinas que compõem o 
complexo. Nesse sentido, o jornal Valor Econômico, em 
sua edição de 28 de setembro último, publicou matéria 
bastante elucidativa.

Ao todo, serão construídas 6 usinas ao longo do 
Rio Teles Pires, cujo percurso totaliza 1.431 quilômetros, 
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desde as nascentes, nas serras Azul e do Finca Faca, 
no sul do Mato Grosso, até o extremo norte do Estado, 
fronteira com o Amazonas e o Pará. Ao longo desse 
caminho, as águas do Teles Pires cortam o Cerrado e 
a Floresta Amazônica, passando por regiões marcadas 
por extração ilegal de madeira, ações de garimpeiros, 
conflitos indígenas, cidades com infraestrutura precá-
ria, assentamentos ilegais e caos fundiário.

É nesse cenário que começaram a ser construídas 
as primeiras usinas do complexo Teles Pires, projeto 
que prevê a geração de 3,6 mil megawatts de energia 
elétrica. Esse conjunto de obras, que movimentará 
cerca de R$20 bilhões e gerará mais de 20 mil em-
pregos diretos nos próximos anos, representa um dos 
maiores empreendimentos de geração de energia do 
País, só superado pelas usinas do Rio Madeira, em 
Porto Velho, e de Belo Monte, no Pará. Sua importân-
cia é inquestionável.

As obras tiveram início há pouco mais de um mês, 
e já se faz sentir intensa movimentação de máquinas e 
trabalhadores. Para uns, isso representa ameaça; para 
outros, possibilidade de desenvolvimento e de geração 
de riqueza. Na verdade, a construção do conjunto de 
usinas pode representar mais uma coisa que outra, a 
depender de como as construtoras e o Governo en-
frentarão os desafios que se impuserem, as demandas 
que se apresentarem.

Segundo a reportagem de Valor Econômico, mui-
tas áreas já começaram a sentir os efeitos do início 
das obras nas duas primeiras usinas: a de Colíder e a 
de Teles Pires. Por exemplo, o jornal verificou, em con-
versas com a população local e o poder público, que 
não há ainda entendimento quanto aos reais impactos 
socioambientais que as obras vão causar na região.

A Usina de Teles Pires, maior empreendimento 
do complexo, é o exemplo mais evidente dessa situa-
ção. Em Alta Floresta, Município de 49 mil habitantes 
que será atingido pela construção, a Prefeitura estima 
que 10 mil pessoas já circulem na cidade por causa 
da obra e acredita que o número de migrantes chegue 
a 30 mil pessoas nos próximos 2 anos. O Consórcio 
Teles Pires, responsável pela construção e operação 
da hidrelétrica, avalia que, ao todo, 12 mil pessoas de-
verão migrar para a região. Como se vê, são números 
discrepantes. Por conseguinte, o cálculo dos impactos 
socioambientais na região da usina também apresen-
ta disparidades.

Nesse sentido, é elementar o entendimento entre 
as partes e uma avaliação segura sobre os impactos 
socioambientais, para que os Municípios abrangidos 
possam identificar os riscos e as possibilidades que 

representam essas obras e, assim, estabelecer com 
as construtoras ações compensatórias capazes de mi-
nimizar os riscos e potencializar as chances de mais 
renda, mais emprego, mais qualidade de vida, mais 
desenvolvimento.

No caso da Usina de Teles Pires, a desconfiança 
dos Municípios quanto às projeções apresentadas pe-
los empreendedores levaram a uma exigência inédita: 
entre as obrigações do Consórcio, foi incluída a contra-
tação de uma consultoria independente, uma empresa 
que irá avaliar se, durante o período de construção da 
hidrelétrica, os impactos sentidos pelos Municípios são, 
de fato, aqueles projetados pelo Consórcio. Se for en-
contrada qualquer situação diferente da planejada, os 
empreendedores serão obrigados a investir na reso-
lução do problema. Para isso, foi criado um fundo de 
reserva de R$10 milhões, que ficará disponível para 
os Municípios até um ano após o início de operação 
da usina e que terá de ser recomposto toda vez que 
for utilizado.

Finalmente, vale ressaltar a iniciativa de diversos 
segmentos responsáveis do Estado de Mato Grosso 
em assegurar a navegabilidade, com a implantação 
de eclusas dos Rios Teles Pires, Juruena e Tapajós, 
e, assim, utilizando o enorme potencial das hidrovias 
que se formarão com o complexo. O escoamento da 
produção do Centro-Oeste será facilitado. Barateará o 
transporte de cargas do Estado e advindas da Região 
Norte em direção a diversos pontos do País. A implan-
tação dessas hidrovias para a logística de transporte, 
com a integração entre rodovias, ferrovias e portos, 
será de grande importância para o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado de Mato Grosso, das Re-
giões Norte e Centro-Oeste e de todo o País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Congresso Nacional recebeu ontem o rela-
tório com a consolidação das fiscalizações realizadas 
pelo Tribunal de Contas da União. O texto propõe o 
bloqueio orçamentário dos contratos e a paralisação 
imediata de 26 obras em andamento no Brasil intei-
ro. Dezoito delas integram o Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC. O TCU identificou indícios de 
irregularidades graves nesses empreendimentos. As 
principais são: sobrepreço, superfaturamento, licita-
ção irregular, falta de projeto executivo e problemas 
ambientais. Problemas recorrentes, que se repetem a 
cada ano, que ilustram nossa crítica cada vez mais en-
fática a um Governo que maquia suas ações, iludindo 
o povo com a ascensão e o bem-estar social, mas que 
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permite e realiza irregularidades seguidamente, que 
desvia recursos e atrasa o desenvolvimento do Brasil.

Dessas 26 obras, 15 já haviam sido notificadas 
pelo TCU no ano passado como irregulares. Segundo 
a orientação que o órgão manda ao Congresso, elas 
deveriam parar de receber novos recursos enquanto 
os problemas apontados nas fiscalizações perdurarem. 
Mas, ao que parece, não é o que acontece. Em 2010, 
apenas seis de 32 empreendimentos foram paralisa-
dos. O resto continua em andamento após a firmação 
de compromisso para sanar os desvios. Mas pasmem, 
após 1 ano, as mesmas obras estão inclusas no mes-
mo relatório com os mesmo problemas.

Isso significa que o dinheiro do povo, arrecada-
do com impostos, não está sendo bem administrado. 
Está sendo desviado, falsamente aplicado em obras 
que nunca acabam e só encarecem. Se as orientações 
do TCU deste ano fossem seguidas corretamente, o 
Governo conseguiria economizar R$2,6 bilhões dos 
cofres públicos. Dinheiro que poderia ser empenhado 
em benefícios reais à população, ao contribuinte.

Mas infelizmente não é o que acontece. Os ca-
sos de corrupção só aumentam, e fica cada vez mais 
difícil acreditar nas promessas. Essas obras, além de 
nunca serem finalizadas para finalmente gerar facili-
dades ao povo, são usadas para desviar dinheiro. As 
provas estão aí. Um órgão responsável, respeitado e 
de trabalho reconhecido, após uma fiscalização minu-
ciosa, mostra superfaturamento, irregularidades nas 
licitações. E para onde vão esses recursos? De onde 
eles saem nós sabemos, é do bolso de cada brasileiro.

Espero que a Comissão Mista de Orçamento 
analise bem o relatório do TCU e faça sua parte, para 
garantir que a verba vinculada na LDO 2012 seja re-
almente aplicada em benefício da Nação. É o que a 
população brasileira anseia. Menos corrupção e mais 
ação em prol do desenvolvimento do País. Mais tra-
balho e menos falatório. Mais seriedade no uso do 
dinheiro público.

Muito obrigado.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, retorno hoje a esta tribuna com uma sensação 
de otimismo em relação ao setor coureiro-calçadista 
mundial. O mundo vive uma turbulenta fase em sua 
economia. Países desenvolvidos estão com muitas difi-
culdades, como acompanhamos agora a crise na zona 
do euro, e vemos, dia após dia, como a receita para a 
estabilidade e o desenvolvimento econômico depende 
de governos eficientes e sociedades empreendedoras. 
Contudo, Sr. Presidente, estou, sim, otimista.

A frequência com que venho a esta tribuna para 
fazer comentários que indicariam o contrário, admito, 
é muito grande. Não foram poucas as vezes que aqui 
vim para falar da nossa alta carga tributária; da injusta 
competição com o calçado importado da China dentro 
do Brasil; ou do nosso câmbio, extremamente valori-
zado em todos estes últimos anos.

Desta vez, contudo, ao retornar da missão oficial 
ao World Footwear Congress, o Congresso Mundial do 
Calçado, e do 1º Congresso Mundial do Couro, preci-
so externar um sentimento positivo aos meus nobres 
colegas.

Realizado no Rio de Janeiro nos últimos dias 7 
e 8 de novembro, o 4º Congresso Mundial do Calçado 
é um evento oficial da Confederação Europeia da In-
dústria de Calçados. Nesta sua quarta edição contou 
com a organização da Couromoda Brasil e da italiana 
Micam. Como entidade anfitriã, a nossa Associação 
Brasileira da Industria de Calçados – ABICALÇADOS 
e a Associação Italiana da Indústria de Calçados – 
ANCI receberam no Hotel Sofitel Copacabana, no Rio 
de Janeiro, palestrantes de mais de 20 países para 
discutir a situação mundial dos setores de calçados e 
de couros. Estes setores, Sr. Presidente, movimentam 
hoje 250 bilhões de reais por ano em todo o mundo.

É importante lembrar ainda o apoio inestimável 
dado pelas entidade coanfitriãs que, junto com a ABI-
CALÇADOS, receberam mais de 400 dos maiores 
players mundiais do setor de calçados. São elas o 
Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil – CICB, 
a Associação Brasileira de Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos – ASSINTECAL e 
Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equi-
pamentos para Couro, Calçados e Afins – ABRAMEQ.

Com o tema Presente e Futuro, o I Congresso 
Mundial do Couro reuniu especialistas de toda a cadeia 
coureira neste dia 9 de novembro, também no Rio de 
Janeiro. Tratou-se de um evento oficial do Conselho In-
ternacional dos Curtumes – ICT, com organização do 
Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil – CICB 
e da feira Couromoda.

Todas as atividades do congresso foram base-
adas nos negócios do setor, tratando do panorama e 
das perspectivas do couro dentro de mercados como 
o do calçado, automotivo e de produtos de luxo. En-
tre palestrantes e debatedores, o congresso reuniu 
30 experts da cadeia coureira mundial, abordando os 
desafios e as oportunidades para a indústria do couro.

Retorno otimista, pois confirma-se com essa 
modalidade de evento a grande importância que tais 
feiras têm para a importância que tem o setor courei-
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ro-calçadista para economia do nosso País. Muitos ne-
gócios são fechados e várias expectativas futuras são 
debatidas entre os participantes. Essa atmosfera que 
favorece o empreendedorismo e valoriza a produção 
de riqueza é certamente uma atmosfera que traz espe-
rança para um setor tão prejudicado nos últimos anos.

Parabéns a todos os organizadores e participantes 
dos eventos tão importantes para o desenvolvimento 
do setor coureiro-calçadista no cenário mundial.

Essas eram as minhas considerações.
O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Proposta de Emenda à Constituição nº 270, 
apresentada em 2008 pela Deputada Andreia Zito, 
destina-se a assegurar proventos integrais ao servidor 
federal, estadual ou municipal aposentado por invalidez 
permanente e cujo ingresso no serviço público tenha 
ocorrido até 16 de dezembro de 1998.

A propósito, a invalidez permanente pode resul-
tar de acidente de trabalho, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, conforme dis-
põe a lei. E, entre os beneficiados pela proposição de 
autoria da Deputada Andréia Zito, estão incluídos os 
titulares de cargos efetivos em autarquias e fundações.

Cumpre, sem dúvida, reconhecer a justiça dessa 
medida, que tem o mérito adicional de determinar a re-
visão dos valores dos proventos na mesma proporção 
e na mesma data em que se proceder ao reajuste da 
remuneração dos servidores em atividade.

Vale notar que a Lei nº 1.711, de 1952, que con-
solidou o antigo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis Federais, e, em seguida, a Lei nº 8.112, de 1990, 
que estabeleceu o Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Civil Federal, abrigaram o instituto da aposen-
tadoria por invalidez permanente, com proventos inte-
grais e paridade.

No entanto, esse direito, legitimamente concedido 
aos servidores públicos, acabaria sendo suprimido da 
legislação brasileira por intermédio da Emenda Cons-
titucional nº 41, de 2003, publicada no Diário Oficial da 
União de 31 de dezembro daquele ano.

Agora, trata-se de resgatar o legítimo e antigo 
direito, em nome da justiça e do devido respeito ao 
trabalhador que, durante muitos anos, dedicou sua 
energia e talento para o bem do serviço público e, por 
alguma infeliz circunstância, viu-se, repentinamente, 
impossibilitado de dar prosseguimento a essa atividade.

Não podemos deixar de assinalar que já se deu 
a aprovação por unanimidade, pela admissibilidade, do 
parecer, com substitutivo, do Relator Substituto, De-

putado Ricardo Tripoli, em 15 de outubro de 2008, na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; e, 
em 11 de novembro de 2009, do parecer, com subs-
titutivo, do Relator na Comissão Especial, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, de modo que a PEC encontra-se 
pronta para pauta no plenário.

Além disso, são sucessivos e muito numerosos já 
os requerimentos para inclusão da matéria na Ordem 
do Dia do plenário. Inclusive eu apresentei proposição 
nesse sentido.

A despeito de todos os esforços empreendidos, a 
PEC 270 ainda não foi colocada em pauta até o momen-
to, quando são passados mais de 3 anos de sua apre-
sentação. Isso é, de fato e no mínimo, surpreendente.

Importa, sim, reparar urgentemente a grave in-
justiça cometida contra imenso contingente de cida-
dãos e cidadãs no Brasil. São milhares de servidoras 
e servidores aposentados e seriamente prejudicados, 
privados das condições mínimas necessárias para arcar 
com os custos de tratamento, de exames, medicamen-
tos, internações e das demais obrigações do dia a dia.

Cada vez mais, tornam-se, pois, constantes e 
carregadas de intensidade as manifestações do pú-
blico, de diversos segmentos da sociedade, a favor da 
proposta da Deputada Andreia Zito.

Com justificada expectativa e até ansiedade, as 
pessoas aguardam a aprovação da PEC 270/2008. 
Sabemos que muitas dessas pessoas, submetidas a 
severas exigências e pressões da inatividade compulsó-
ria, encontram-se mesmo em situação desesperadora 
e angustiante, sofrendo privações extremas.

Portanto, apelo à sensibilidade e à consciência 
dos nobres colegas, ao senso elevado de justiça e ao 
devido respeito à dignidade do ser humano.

Reitero, por fim, a importância da aprovação ur-
gente – ainda para este ano – da PEC 270/2008, que 
representa justo e esperado reconhecimento ao valor 
dos servidores públicos federais, estaduais e munici-
pais e aos seus legítimos direitos, especialmente no 
que se refere aos proventos da aposentadoria por in-
validez permanente.

Muito obrigado.
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na próxima terça-feira, 15 de novem-
bro, o Município de Crateús comemora 100 anos de 
emancipação política. Entre as tantas homenagens, 
realizamos nesta Casa sessão solene para registrar 
esse momento tão marcante para Crateús, cidade de 
importante significado para todo o Ceará.
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Crateús guarda em sua memória momentos de 
grande expressão histórica que devem ser destacados. 
Em 1926, 15 anos após sua emancipação política, a 
cidade foi palco de conflito armado entre a polícia local 
e parte da famosa Coluna Prestes, comandada pelo 
Capitão João Alberto. Como marco do acontecimento, a 
cidade hoje abriga um monumento da autoria do ilustre 
arquiteto Oscar Niemeyer, que se tornou ponto turístico.

Também, durante a ditadura militar, destacou-se 
Crateús pela resistência democrática, em especial por 
parte dos trabalhadores rurais. Foi então que se nota-
bilizou a figura do bispo católico D. Antônio Fragoso, 
a liderar o povo da cidade contra as manifestações do 
arbítrio naquele período. Fatos estes que forjaram o 
notável espírito cívico da gente de Crateús, que ago-
ra se manifesta no elevado propósito de crescimento 
justo e sustentável, em favor de todos e em nome do 
progresso comum.

Hoje, tantos anos passados, o Brasil vivendo a 
plenitude da democracia e o melhor momento eco-
nômico de sua história, Crateús chega ao centenário 
como polo de desenvolvimento da região oeste do 
Estado do Ceará.

A despeito de pertencer à região mais árida – 
aquela que enfrenta mais dificuldades na região – esta 
que é uma das mais progressistas cidades do Nordeste 
comemora os 100 anos com muitos planos para a pró-
xima década. São várias expectativas, tomando como 
exemplo a construção do Lago de Fronteiras, que ga-
rantirá água para irrigação e dessa forma impulsionar 
novos patamares de desenvolvimento.

Além disso, quero ressaltar que nesses anos de 
luta, como Deputada Federal, consegui liberar recursos 
federais para investimentos em infraestrutura no Mu-
nicípio, que permitiram revitalizar praças, pavimentar 
ruas, construir e equipar abatedouro público, além de 
incentivar o turismo local.

Outra conquista recente e na qual tive participa-
ção decisiva foi a instalação de escritório da Compa-
nhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e 
Parnaíba – CODEVASF na cidade. Depois de muito 
empenho e anos de espera, recebemos a confirma-
ção da representação do órgão no Município. Essa é 
uma vitória importante para o Estado do Ceará, tendo 
em vista que a medida beneficiará mais 22 Municípios 
cearenses.

Na área de educação, garantimos oferta de vários 
cursos universitários, a serem ministrados pela Uni-
versidade Federal do Ceará, que manterá um campus 
avançado em Crateús, em sintonia com o projeto de lei 

que apresentei nesta Casa para esse fim, bem como 
da receptividade que tive do Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, às minhas propostas de ampliar a 
interiorização do ensino superior, principalmente para 
os jovens mais carentes.

Dessa forma, ofereço meus cumprimentos a toda 
a população de Crateús, que possui uma longa tra-
dição de apego aos valores cívicos e à democracia, 
bem como à equipe de governo, na pessoa do Pre-
feito Carlos Felipe e do Secretário de Governo, Elder 
Leitão, meus amigos e parceiros, que trabalham com 
seriedade na consecução de ações sociais e de de-
senvolvimento econômico.

Parabéns, Crateús!
O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, boa tarde ao povo brasileiro. Quero 
convidar o povo carioca, todos aqueles que se preo-
cupam com o nosso Estado, todos aqueles que amam 
o Rio de Janeiro!

Nós, políticos do Rio de Janeiro, vamos fazer um 
ato público, quinta-feira, dia 10 de novembro, no Centro, 
às 15h, na Candelária, para protestar contra as novas 
regras para distribuição dos royalties do petróleo.

Informo que o transporte público será facilitado 
para que você, carioca, faça parte desse manifesto. 
Vamos mostrar a união do povo fluminense.

Se o projeto for mantido como está, inviabilizará 
o Rio, prejudicando o pagamento das dívidas do Es-
tado e da Previdência. Para o Rio, é uma verdadeira 
calamidade.

Contamos com todos vocês!
Que Deus abençoe.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em 9 de novembro de 1944, portanto há 
67 anos, nascia em Teresina, lá no Piauí, um dos mais 
importantes nomes da cultura brasileira contemporâ-
nea. Torquato Pereira de Araújo Neto, ou simplesmente 
Torquato Neto, inscreveu sua participação fundamental 
na formação do panorama musical e literário do Brasil, 
em meio à efervescência dos anos 1960.

Morto precocemente aos 28 anos, vítima da fre-
quente inadequação que acompanha a genialidade, 
Torquato permaneceu como nome máximo do Tropi-
calismo e da Contracultura. Com o passar do tempo, 
porém, sua obra tem despertado interesse de modo 
individualizado, ensejando importante produção crítica 
acerca de sua poesia.
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O conterrâneo, que deixou a terra natal aos 17 
anos e foi para São Paulo aventurar-se no mundo ar-
tístico, logo destacou-se em meio às vanguardas que 
então se organizavam. Visceralmente ligado a nomes 
como Caetano Veloso, Gilberto Gil, José Celso Marti-
nez Correa, Glauber Rocha e Hélio Oiticica, Torquato 
Neto imprimiu aos movimentos da época a lucidez e 
o lirismo que o caracterizavam.

Além do trabalho como jornalista, notabilizou-se 
como letrista; foi coautor de algumas das mais icônicas 
canções da época, mais do que a própria Tropicália, 
de Caetano Veloso, sua Geleia Geral, em parceria com 
Gilberto Gil. E logrou apresentar um extraordinário 
manifesto cultural do Tropicalismo, ali se evidenciando 
todo o pensamento e atitude artística daquela geração.

Torquato teve vários parceiros de grande estatura, 
como Edu Lobo, Capinan, Roberto Menescal e Jards 
Macalé, além de Caetano e Gil, com quem compôs a 
grande maioria de suas canções.

Além de Pra dizer Adeus, em parceria com Edu 
Lobo, que é até hoje considerada uma das mais belas 
canções brasileiras de todos os tempos, também assi-
nou com Gil as extraordinárias Louvação e Soy Loco 
por ti America, que se tornaram verdadeiros marcos 
culturais do movimento.

Hoje, o interesse por sua vida e obra, com des-
taque para sua poesia, vem ganhando espaço próprio, 
como se apenas a perspectiva histórica fosse capaz 
de lhe dar o destaque devido em meio a tantos nomes 
estelares, até hoje em franca atividade.

Constantemente reportado por seus pares, e 
muito genuinamente pranteado por seus amigos de 
então, o artista piauiense vem confirmando a força 
de seu talento e originalidade, tão emblematicamente 
cristalizada em um de seus versos mais famosos. Ar-
doroso admirador de Carlos Drummond de Andrade, 
em Let’s play that, dialoga com o famoso Poema de 
Sete Faces; ali um anjo louco lhe ordena: “Vai, bicho, 
desafinar o coro dos contentes!”

Talvez seja esta a mais importante função da arte, 
a mais grandiosa missão do artista: desafinando o coro 
dos contentes, desafiando os conceitos estagnados, 
lançando novos olhares sobre a realidade, a arte abre 
novas possibilidades de vivência humana e mobiliza, 
de modo único, as potencialidades do indivíduo e de 
sua ação em sociedade.

Como poeta genial, Torquato Neto permaneceu 
descontente até as últimas consequências. A exemplo 
do que ocorreu com tantos outros grandes artistas, 
não duvidamos de que seu processo depressivo te-

nha decorrido da extrema sensibilidade, do profundo 
sentimento de inadequação em um mundo degradado 
de valores e ausente de sentido.

Muito abatido com os rumos do Brasil na sequ-
ência do golpe militar de 1964, continuou produzindo 
até 1972, quando finalmente partiu.

Nesses que são alguns de seus versos mais fa-
mosos, já se anuncia sua circunstância existencial: “Eu 
sou como eu sou, pronome pessoal intransferível do 
homem que iniciei (...) eu sou como eu sou, vidente, e 
vivo tranquilamente todas as horas do fim”.

Meu propósito, nesta homenagem que presto à 
memória de Torquato Neto, é participar do mais que 
merecido registro de sua obra literária, e despertar o 
interesse de todos sobre sua vida e sua poesia.

Gostaria de encerrar este pronunciamento com 
o texto de Caetano Veloso, composto em sua memó-
ria, alguns anos após sua morte, para a emocionante 
canção Cajuína:

“Existirmos: a que será que se destina?/
Pois quando tu me deste a rosa peque-

nina/
Vi que és um homem lindo e que se aca-

so a sina/
Do menino infeliz não se nos ilumina/
Tampouco turva-se a lágrima nordestina/
Apenas a matéria vida era tão fina/
E éramos olharmo-nos intacta retina/
A cajuína cristalina em Teresina”

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada!
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, círculos oficiais estão voltando, de 
vez em quando, a debater o anacrônico tema que opu-
nha monetaristas a desenvolvimentistas. Melhor seria 
que os responsáveis pela política econômica do País 
saíssem de seus gabinetes, deixassem um pouco de 
lado as teorias e as tentativas de interpretar índices 
para viver mais a palpitante realidade que lá fora se 
apresenta. Não é preciso esperar o IPC de nenhum 
instituto para constatar como o custo de vida subiu. O 
tíquete-refeição de qualquer trabalhador não é mais 
suficiente para comprar o mesmo número de almoços 
do mês anterior, e isso já acontece há algum tempo, 
por mais frugal que seja a alimentação do meio-dia.

Não estou aqui fazendo a apologia da alta dos 
juros para conter a inflação. Há, certamente, outros 
métodos que podem ser postos em prática. Um deles 
deve partir do próprio Governo, na firme demonstração 
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de zelo pelas contas públicas. É certo que uma boa 
dose da majoração dos preços advém da desconfiança 
que industriais, comerciantes e prestadores de serviços 
têm de que ficarão com o mico dos desarranjos eco-
nômicos que se espalham pelo mundo e têm reflexos 
no Brasil. Outra boa dose vem da impressão de que o 
mico pula para as costas da população sempre que se 
negocia o que quer que seja relacionado com o assun-
to “inflação” no âmbito governamental. A impressão é 
de que a conta acabará invariavelmente espetada no 
lombo do contribuinte, sob a forma de mais tributos.

O que se espera do Governo é que, no mínimo, 
cumpra sua função de moderar interesses de grupos e 
efeitos econômicos conjunturais, buscando as saídas 
mais simples e de efeito mais imediato para controlar 
a carestia. Afinal de contas, o Brasil não passou por 
guerras sangrentas que tenham deixado faminta a 
população das nações em conflito, embora tenha vi-
vido um período, entre 1980 e 1990, sem ter noção de 
qual era o preço justo de qualquer item de consumo. 
Naquela época, as empresas passavam a maior par-
te do tempo atrás de aplicações financeiras que lhes 
garantissem uma remuneração que não obtinham no 
desenvolvimento e na venda de um produto ou serviço. 
Os empregados imaginavam que o salário aumentava 
todo mês por causa da reposição da inflação dos 30 
dias anteriores, embora não entendessem direito por 
que, mesmo com um valor maior no holerite, levavam 
cada vez menos bens para casa nas compras do mês 
no supermercado.

Não é lícito que o Governo esteja querendo es-
conder da população que estamos em pleno surto in-
flacionário, seja em razão da crise mundial, seja pelo 
evidente descontrole dos gastos de custeio e de expan-
são da máquina governamental, além de injustificada, 
sem o menor planejamento.

É o caso de lembrar que a inflação é, não só a 
síntese, mas também a mais forte e clara expressão 
do subdesenvolvimento de um país. Ela impede que 
as empresas evoluam e limita qualquer tipo de compa-
ração que envolva valores, sobretudo pelas camadas 
economicamente menos favorecidas da população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiramente, gostaria de parabenizar a escolha da 
Presidenta Dilma para o Ministério do Esporte: De-
putado Aldo Rebelo. Sua trajetória faz com que esta 
Casa esteja representada no Ministério através de fi-
gura justa, eficiente e transparente.

Em segundo lugar, Presidente, gostaria de voltar 
a assunto que muito nos preocupa. A nós todos que 
temos compromisso com a família e com o bem-estar 
social. Trata-se, Sr. Presidente, da liberação da venda 
de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa.

Esta Casa tem compromisso com a sociedade. 
Tanto que o Exmo. Presidente constituiu Comissão 
Especial para efetuar estudo sobre as causas e con-
sequências do consumo abusivo de álcool entre cida-
dãos brasileiros e, especialmente, as razões que de-
terminam o aumento exponencial do consumo dessa 
substância nos últimos 5 anos.

Como será que esperam que votemos favoravel-
mente à mudança em nossa legislação quando estamos 
esperando avançar na proteção de nossos cidadãos?

Como aplicaremos a Lei Seca nessa época? Ou 
esperam que também suspendamos a fiscalização em 
época de Copa do Mundo?

E como vamos justificar fiscalização intensa se de 
certa forma estamos estimulando e sendo coniventes 
com o aumento do consumo durante os jogos?

Todos os dias assistimos na mídia impressa e em 
telejornais a famílias perdendo seus entes vítimas do 
consumo de álcool no trânsito.

Semana passada, o STF – Supremo Tribunal 
Federal, de forma assertiva, decidiu que dirigir sob o 
efeito de álcool é crime, mesmo quando o envolvido 
não causa acidentes ou danos ao patrimônio.

E esta Casa ainda pensa que posição tomar quan-
to à liberação para venda de bebidas em estádios? Sr. 
Presidente, não posso acreditar!

Logo após o Carnaval, foram divulgados dados 
estarrecedores: o aumento de 48% de mortes nas es-
tradas durante o período. Foram 213 vidas ceifadas, 
4.165 acidentes que feriram 2.441 pessoas.

Alguém tem dúvida do fato de que receber a Copa 
do Mundo em nosso País gerará a mesma ou maior 
euforia do que as festas do Rei Momo?

Em 15 de junho, já havia aqui registrado meu 
protesto contra tais exigências feitas pela FIFA. Po-
rém, tenho certeza que nossa sociedade apoiará e 
esta Casa dirá não à liberação da venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, neste momento, 
para me somar ao povo goiano e repudiar com vee-
mência a possibilidade de, no Estado de Goiás, de-
signadamente a cidade de Abadia de Goiás vir a ser 



60916 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

indicada para armazenar dejetos e lixo nuclear das 
usinas Angra 1 e 2. 

Estudos da Comissão Nacional de Energia Nucle-
ar – CNEN apontam como melhor local para depositar 
tais dejetos o Município de Abadia de Goiás. Mais duas 
cidades estão sendo analisadas: uma na Bahia e outra 
no Amazonas. Como representante, eleito pelo povo 
goiano, quero reportar o grande estado de indignação 
em que a população goiana se encontra. Não bastasse 
observarmos o fato de aquela cidade já ser apenada, 
uma vez que abriga cerca de 6 mil toneladas de deje-
tos contaminados após o acidente com o Césio 137, 
em 1987, em Goiânia.

Com toda essa malevolência, ainda querem so-
brecarregar a cidade com mais lixo atômico, dessa 
vez, oriundos de Angra, situada no Estado do Rio de 
Janeiro. Ora, não irei aceitar, de forma alguma, que 
Abadia de Goiás seja feita de lixeira atômica ou de 
local de entulho de materiais radioativos. Além disso, 
ressalto que esses resíduos podem emitir uma radiação 
por centenas de anos e gerar um desastre calamitoso, 
caso não seja abrigado de forma correta.

Portanto, venho registrar aqui, de maneira vee-
mente e inequívoca, meu voto de repúdio à cogitação 
de Abadia de Goiás ser escolhida para tal fim, uma vez 
que o Estado de Goiás não é depósito de lixo atômico 
de ninguém.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, uma riqueza inestimável está no fundo dos 
mares brasileiros. A descoberta da camada do pré-sal, 
que se estende do Nordeste ao Sul do País, acende 
um sinal de alerta para as Forças Armadas Brasilei-
ras. A PETROBRAS estima que a camada do pré-
-sal contenha o equivalente a cerca de 1,6 trilhão de 
metros cúbicos de gás e óleo. Caso a estimativa seja 
confirmada, o Brasil ficará entre os seis países que 
possuem as maiores reservas de petróleo do mundo, 
atrás somente de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait 
e Emirados Árabes. Toda essa riqueza encontra-se no 
Oceano Atlântico, na zona econômica exclusiva brasi-
leira. Garantir a soberania aérea da costa nacional e 
proteger as riquezas nacionais estão entre as atribui-
ções da Aviação de Patrulha da Força Aérea Brasileira, 
que conta com quatro esquadrões.

O cumprimento desta missão conta com as aero-
naves do modelo P-3AM Orion, que devolvem à FAB a 
capacidade de destruir submarinos, e mais, oferecem 
autonomia de voo para a vigilância do mar territorial 

brasileiro. Além do patrulhamento dessa área estraté-
gica, o P-3AM assumirá um papel determinante nas 
missões de busca e salvamento. Por força da Conven-
ção de Chicago, da Organização de Aviação Civil In-
ternacional – OACI, o Brasil é responsável pela busca 
e salvamento de aeronaves e navios numa área com 6 
milhões de quilômetros quadrados, praticamente todo o 
Atlântico Sul. Os P-3AM da FAB equipam o Esquadrão 
Orungan, que opera na Base Aérea de Salvador, uma 
unidade histórica para a Aviação de Patrulha brasileira.

A nova aeronave também ajudará na defesa do 
meio ambiente, identificando os responsáveis pelo der-
ramamento de óleo, tanto acidentais quanto provocados.

Outra atividade ilegal que a aeronave certamente 
poderá combater é a pesca na Zona Econômica Ex-
clusiva do Brasil, uma faixa de 370 quilômetros a par-
tir da costa brasileira. As embarcações estrangeiras 
que praticarem a pesca nessa área também poderão 
receber multas.

A preparação para a chegada da aeronave no 
Esquadrão Orungan foi iniciada em 2008. O trabalho 
incluiu a ida de pilotos e operadores da Força Aérea à 
Espanha. Os militares brasileiros acompanharam parte 
do processo de modernização do avião e passaram 
por um período de capacitação. O salto tecnológico e 
os avanços operacionais que serão proporcionados 
pela aeronave colocarão a Aviação de Patrulha em 
condições superiores de proteger a riqueza do pré-sal. 
A final, a guardiã das costas brasileiras sempre será a 
Força Aérea Brasileira.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, um dos grandes problemas do crescimento do 
consumo, da melhoria do poder aquisitivo e da indus-
trialização é o aumento na produção de lixo. Atualmente 
o Brasil produz mais de 160 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos urbanos por dia. É uma quantidade 
descomunal e que exige reflexões e ações imediatas.

A situação atual exige soluções para a destinação 
final do resíduo, no sentido de aumentar a reciclagem 
e diminuir o seu volume. Ou seja, é preciso ter menos 
lixo e só enviar para os aterros os rejeitos que não 
possam ser recicláveis. Para isto o Governo Federal 
tem investido em políticas de apoio a cooperativas de 
reciclagem e outras ações que já colocam o Brasil 
como detentor do maior percentual de reciclagem de 
alumínio de todo o mundo.

O terreno para a construção de políticas é fértil. 
O País apresenta uma boa cobertura de coleta dos 
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resíduos sólidos urbanos, da ordem de 97%, embora 
o destino inadequado dos mesmos seja elevado. Atu-
almente, 59% dos Municípios brasileiros dispõem seus 
resíduos em lixões. Isto é uma grave omissão diante 
do meio ambiente e precisa receber a mesma aten-
ção que recebem outros temas ligados ao cotidiano 
de nossas cidades.

A Lei de Saneamento Básico é um marco para a 
criação de possíveis iniciativas públicas com relação 
aos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resídu-
os Sólidos disciplina a coleta, o destino final e o trata-
mento de resíduos urbanos, perigosos, e industriais, 
entre outros.

O texto da lei estabelece diretrizes para reduzir 
a geração de lixo e combater a poluição e o desper-
dício de materiais descartados pelo comércio, pelas 
residências, pelas indústrias, por empresas e hospitais. 
Conjuga-se ainda com a Lei de Saneamento Básico e 
com a Lei de Consórcios Públicos. De igual modo, está 
inter-relacionada com as Políticas Nacionais de Meio 
Ambiente, de Educação Ambiental, de Recursos Hí-
dricos, de Saúde, Urbana, Industrial, Tecnológica e de 
Comércio Exterior, e as que promovam a inclusão social.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata de 
uma logística, um conjunto de ações, procedimentos 
e meios destinados a facilitar a coleta e o retorno dos 
resíduos sólidos aos seus geradores, para que sejam 
tratados ou reaproveitados em novos produtos. Com 
isto temos a possibilidade de obter novos insumos, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando 
a não geração de rejeitos. É o retorno dos resíduos 
como agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lu-
brificantes, sacolas plásticas, entre outros, após suas 
venda e consumo.

O compartilhamento de responsabilidades e o 
estímulo econômico para atividades de reciclagem e 
destinação apropriada dos resíduos são tratados em 
toda a proposta. O documento institui o princípio de 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, abrangendo fabricantes, importadores, dis-
tribuidores e comerciantes, consumidores e titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos.

Estados e Municípios contam com o apoio do 
Governo Federal para desenvolver seus planos de de-
senvolvimento urbano a partir de variáveis ambientais. 
Entre elas, a promoção de coleta seletiva, construção 
de aterros sanitários, eliminação de lixões, manejo de 
materiais de construção descartados e o fortalecimento 

da realização de consórcios municipais para atuação 
conjunta nessas áreas.

No entanto, temos um grave problema. Existem 
recursos e linhas de crédito. Mas falta iniciativa e bons 
projetos por parte dos executivos, notadamente os 
Municipais. Diante disto precisamos ter ações mais 
positivas, dos Ministérios envolvidos nesta questão e 
dos Governos Estaduais, para obrigar as Prefeituras 
a construírem projetos de qualidade e que possam ter 
acesso aos recursos. Agindo assim estarão contribuin-
do para a construção de aterros sanitários em grande 
parte de nossos Municípios e ajudando a recuperar e 
preservar o meio ambiente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, matéria veiculada no jornal O Globo 
do dia 7 de novembro, sobre educação no País, nos 
revela uma realidade preocupante a respeito do nível 
de alfabetização das crianças ao final do ciclo de alfa-
betização, com o lamentável desempenho dos alunos 
do 3º ano do ensino fundamental, antiga segunda sé-
rie. A Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabe-
tização, conhecida como Prova ABC, que foi realizada 
pela primeira vez, nas capitais de todo o País, mostra 
que 43,9% das crianças brasileiras que concluíram o 
3º ano do ensino fundamental não atingiram o nível 
de leitura esperado, e 46,6% delas não aprenderam 
a escrever de forma adequada ao nível de ensino. A 
prova foi aplicada em escolas públicas e privadas no 
1º semestre deste ano e revelou que mesmo nas es-
colas particulares nem todos os alunos atingem 100% 
de aproveitamento, onde foi alcançado um percentual 
de aprovação de 79% de leitura e 86,2% de escrita. É 
uma notícia que nos deixa preocupados e nos desa-
fia a repensar os métodos atualmente utilizados, in-
clusive respeitando as bruscas diferenças existentes 
entre as regiões do País, pois segundo o resultado da 
Prova ABC, em algumas regiões, menos de um terço 
dos estudantes aprendeu o mínimo, como é o caso 
da Região Norte, onde apenas 21,9% dos alunos das 
escolas estaduais e municipais cumpriram a expecta-
tiva de aprendizado em matemática.

Para encerrar, me manifesto afirmando que, edu-
cação infantil de qualidade, que assegure bons resulta-
dos nas séries posteriores, evitando a evasão escolar 
e o analfabetismo, não é responsabilidade somente 
dos professores e do Governo, mas da sociedade de 
um modo geral.

Era o que eu queria registrar.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apresenta-
ção de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 108, DE 2011 

(Do Sr. Manato e outros)

Insere inciso III ao § 2º do art. 153 da 
Constituição Federal, para eximir do pa-
gamento do imposto de renda o trabalha-
dor inativo com idade igual ou superior a 
70 anos. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º . Inclua-se no § 2º do art. 153, da Cons-
tituição Federal, o inciso III, com a seguinte redação:

“Art. 153.  ..............................................  
 ..............................................................
§ 2º.  ......................................................
 ..............................................................
III – Não incidirá, nos termos e limites 

fixados em lei, sobre rendimentos provenien-
tes do trabalho, pagos pela Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios a pessoa com idade igual ou 
superior a setenta anos. (NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

 
Justificação

A Constituição de 1988 determinava, no inciso II 
do § 2º do art. 153, que o imposto de renda não incidiria 
sobre rendimentos de aposentadoria e pensão, pagos 
pela Previdência Social a pessoa com idade superior 
a sessenta e cinco anos.

Esse inciso foi revogado pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998, sob alegações de que a medida 
onerava a Fazenda Nacional.

Com a revogação, entendemos que o idoso fi-
cou desassistido, em uma idade na qual, com toda 
certeza, essa diferença a menos em seus proventos 
fará muita falta.

A aposentadoria pode trazer alguma redução 
de vencimentos para o servidor ou trabalhador como, 
por exemplo, deixar de receber horas-extras, auxílio-

-alimentação, gratificação por exercício de função de 
confiança, etc.

A legislação vigente já contempla a isenção de 
imposto de renda aos proventos de aposentadoria de 
portadores de moléstias graves, independentemente 
da idade. 

Semelhantemente, o idoso, mesmo que não apre-
sente alguma daquelas doenças, está numa idade que 
requer cuidados, muitas vezes tratamento de outras 
enfermidades já existentes, gastos crescentes com re-
médios e com acompanhamentos geriátricos em geral. 
Isso gera inseguranças, produzindo uma ansiedade 
que era de se esperar que o trabalhador não tivesse 
mais que enfrentar a essa altura da vida.

Da mesma forma, também consideramos justa a 
isenção de imposto de renda incidente sobre os ren-
dimentos do trabalho de pessoa com idade igual ou 
superior a setenta anos, seja ela portadora ou não de 
qualquer tipo de doença.

Nesse sentido, consideram-se rendimentos do 
trabalho todas as formas de remuneração por trabalho 
ou serviços prestados percebidos por segurados do 
regime geral de previdência social, como os proventos 
de aposentadoria, de reserva ou reforma, pensões civis 
e militares, pensões ou alimentos em cumprimento de 
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente 
desde que o beneficiário recolha mensalmente a con-
tribuição obrigatória, dentre outros. 

Considere-se também que o idoso já contribuiu 
durante toda sua vida laboral para o Fisco. É natu-
ral que nessa idade sua remuneração não seja mais 
onerada com esse gasto. Seria um momento para, se 
possível, desfrutar de seus rendimentos e do fruto de 
todo o tempo de dedicação.

A Constituição Federal e a Lei nº 10.741/2003, 
Estatuto do Idoso, primam por seu cuidado e garantia 
de seus direitos, com proteção social integral, ressal-
tando o dever da família, do Estado e da sociedade de 
ampará-los, assegurar participação na comunidade e 
defender sua dignidade e bem- estar.

Por todos esses princípios e com o intuito de 
ampliar os benefícios para a terceira idade, buscan-
do assegurar a dignidade e a cidadania dos idosos, 
é que apresentamos esta Proposta, para que esses 
homens e mulheres que a vida inteira trabalharam e 
contribuíram com o imposto de renda, enriquecendo 
os cofres públicos possam, no final da vida, usufruir 
da sua remuneração total, não só para lazer e descan-
so merecidos, mas também para assumir o dispêndio 
com tratamentos geriátricos e outros, deixando aos 
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jovens, com sua energia e força de trabalho, dar a sua 
contribuição e sustentar o erário para que, no futuro, 
possam desfrutar do mesmo tratamento.

A Constituição Federal de 1988 assegurava o di-
reito tratado nesta Proposta aos maiores de sessenta 
e cinco anos. A Emenda nº 20, de 1988, revogou esse 
dispositivo constitucional, não sendo mais permitida a 
não incidência do imposto em nenhuma faixa etária, o 
que tem sido contestado.

Pretendemos, agora, que essa não-incidência do 
imposto de renda seja a partir dos setenta anos, consi-
derando o aumento da expectativa de vida do brasilei-
ro e também que, no serviço público, a aposentadoria 
compulsória se dá com essa idade.

Tendo em vista o grande alcance social da pre-
sente Proposta de Emenda à Constituição, solicitamos 
o apoio dos ilustres Membros do Congresso Nacional 
para sua aprovação.

Sala das sessões, 9 de novembro de 2011. – De-
putado Manato.

Proposição: PEC-108/2011

Autor da Proposição: MANATO E OUTROS

Data de Apresentação: 9/11/2011 20:05:25
Ementa: Insere inciso III ao § 2º do art. 153 da Cons-
tituição Federal, para eximir do pagamento do impos-
to de renda o trabalhador inativo com idade igual ou 
superior a 70 anos.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 178
Não Conferem 013
Fora do Exercício 002
Repetidas 011
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 204

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALEXANDRE ROSO PSB RS
6 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
7 ALINE CORRÊA PP SP
8 AMAURI TEIXEIRA PT BA
9 ANDERSON FERREIRA PR PE
10 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
11 ANDRE MOURA PSC SE

12 ANDREIA ZITO PSDB RJ
13 ANÍBAL GOMES PMDB CE
14 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
15 ANTONIO BULHÕES PRB SP
16 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
17 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
18 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
19 AUREO PRTB RJ
20 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
21 BETO FARO PT PA
22 BIFFI PT MS
23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
24 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
25 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
26 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
27 CARLOS MAGNO PP RO
28 CELSO MALDANER PMDB SC
29 CÉSAR HALUM PSD TO
30 CHICO ALENCAR PSOL RJ
31 CHICO D’ANGELO PT RJ
32 COSTA FERREIRA PSC MA
33 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
34 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
35 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
36 DÉCIO LIMA PT SC
37 DEVANIR RIBEIRO PT SP
38 DILCEU SPERAFICO PP PR
39 DIMAS RAMALHO PPS SP
40 DOMINGOS DUTRA PT MA
41 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
42 DR. JORGE SILVA PDT ES
43 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
44 DR. UBIALI PSB SP
45 EDINHO BEZ PMDB SC
46 EDSON SILVA PSB CE
47 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
48 EDUARDO DA FONTE PP PE
49 EDUARDO SCIARRA PSD PR
50 ELIENE LIMA PSD MT
51 ELISEU PADILHA PMDB RS
52 ENIO BACCI PDT RS
53 ERIVELTON SANTANA PSC BA
54 FABIO TRAD PMDB MS
55 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
56 FERNANDO FERRO PT PE
57 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
58 FILIPE PEREIRA PSC RJ
59 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
60 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
61 GENECIAS NORONHA PMDB CE
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62 GERALDO SIMÕES PT BA
63 GILMAR MACHADO PT MG
64 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
65 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
66 GUILHERME MUSSI PSD SP
67 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
68 HOMERO PEREIRA PSD MT
69 IRAJÁ ABREU PSD TO
70 JÂNIO NATAL PRP BA
71 JAQUELINE RORIZ PMN DF
72 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
73 JESUS RODRIGUES PT PI
74 JÔ MORAES PCdoB MG
75 JOÃO DADO PDT SP
76 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
77 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
78 JOÃO PAULO LIMA PT PE
79 JORGINHO MELLO PSDB SC
80 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
81 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
82 JOSE STÉDILE PSB RS
83 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
84 JÚLIO CAMPOS DEM MT
85 JÚLIO CESAR PSD PI
86 JÚLIO DELGADO PSB MG
87 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
88 LAURIETE PSC ES
89 LÁZARO BOTELHO PP TO
90 LEANDRO VILELA PMDB GO
91 LELO COIMBRA PMDB ES
92 LEONARDO MONTEIRO PT MG
93 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
94 LEOPOLDO MEYER PSB PR
95 LILIAM SÁ PSD RJ
96 LINCOLN PORTELA PR MG
97 LINDOMAR GARÇON PV RO
98 LIRA MAIA DEM PA
99 LÚCIO VALE PR PA
100 LUIZ ALBERTO PT BA
101 MANATO PDT ES
102 MANOEL SALVIANO PSD CE
103 MARCELO AGUIAR PSD SP
104 MARCELO CASTRO PMDB PI
105 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
106 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
107 MAURO NAZIF PSB RO
108 MENDONÇA PRADO DEM SE
109 MIGUEL CORRÊA PT MG
110 MILTON MONTI PR SP
111 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

112 NATAN DONADON PMDB RO
113 NEILTON MULIM PR RJ
114 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
115 NELSON MEURER PP PR
116 NELSON PELLEGRINO PT BA
117 NEWTON CARDOSO PMDB MG
118 NILDA GONDIM PMDB PB
119 NILTON CAPIXABA PTB RO
120 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
121 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
122 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
123 OTAVIO LEITE PSDB RJ
124 OTONIEL LIMA PRB SP
125 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
126 PADRE JOÃO PT MG
127 PAES LANDIM PTB PI
128 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
129 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
130 PAULO FEIJÓ PR RJ
131 PAULO FOLETTO PSB ES
132 PAULO FREIRE PR SP
133 PAULO PIAU PMDB MG
134 PAULO PIMENTA PT RS
135 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
136 PEDRO CHAVES PMDB GO
137 PENNA PV SP
138 PINTO ITAMARATY PSDB MA
139 POLICARPO PT DF
140 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
141 RAUL HENRY PMDB PE
142 REBECCA GARCIA PP AM
143 REGINALDO LOPES PT MG
144 REGUFFE PDT DF
145 RENAN FILHO PMDB AL
146 RIBAMAR ALVES PSB MA
147 RICARDO BERZOINI PT SP
148 RICARDO IZAR PSD SP
149 ROBERTO BALESTRA PP GO
150 ROBERTO BRITTO PP BA
151 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
152 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
153 RODRIGO MAIA DEM RJ
154 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
155 RUBENS OTONI PT GO
156 RUY CARNEIRO PSDB PB
157 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
158 SANDRO MABEL PMDB GO
159 SARNEY FILHO PV MA
160 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
161 SÉRGIO MORAES PTB RS
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162 SIBÁ MACHADO PT AC
163 TAKAYAMA PSC PR
164 VALADARES FILHO PSB SE
165 VALDIVINO DE OLIVEIRA PSDB GO
166 VALTENIR PEREIRA PSB MT
167 VICENTE CANDIDO PT SP
168 VICENTINHO PT SP
169 VILSON COVATTI PP RS
170 VINICIUS GURGEL PR AP
171 WALDIR MARANHÃO PP MA
172 WALTER IHOSHI PSD SP
173 WELLINGTON FAGUNDES PR MT
174 WILLIAM DIB PSDB SP
175 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
176 ZÉ GERALDO PT PA
177 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
178 ZOINHO PR RJ

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 107, DE 2011 
(Do Sr. Anthony Garotinho)

Estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:

Art. 1° O cálculo, a entrega e o controle das li-
berações dos recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, de que tratam as 
alíneas a e b do inciso I do art. 159 da Constituição, far-
-se-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante 
o disposto nos incisos II e III do art. 161 da Constituição.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste ar-
tigo, integrarão a base de cálculo das transferências, 
além do montante dos impostos nele referidos, inclu-
sive os extintos por compensação ou dação, os res-
pectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados 
administrativa ou judicialmente, com a correspondente 
atualização monetária paga.

Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos 
igualmente entre os Estados-membros da Federação.

Art. 3° Os recursos do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE serão distri-
buídos às unidades da Federação da seguinte forma:

I – 1/3 (um terço) diretamente propor-
cional à soma dos valores dos tributos reco-
lhidos pela União no território do respectivo 
Estado-membro; 

II – 1/3 (um terço) diretamente proporcio-
nal à respectiva população e à área territorial 
do respectivo Estado-membro;

III – 1/3 (um terço) igualitariamente distri-
buído para utilização nos programas de comba-
te à pobreza dos respectivos Estados membros.

Parágrafo único – Os valores dos coefi-
cientes referidos nos inciso I a III serão calcu-
lados pela Fundação IBGE.

Art. 4° O critério de distribuição dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios entre estes 
obedecerá aos mesmos tipos de parâmetros fixados 
para os Estados pelos incisos I a III do art. 3º desta lei.

Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor a 
partir do primeiro mês subseqüente ao de sua publi-
cação, mantidas todas as demais disposições da Lei 
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989 que 
não conflitarem com as constantes da presente lei.

Brasília, 9 de novembro de 2011. – Deputado 
Anthony Garotinho.

 
Justificação

1. Sob o Título da Tributação e do Orçamento, sob 
o Capítulo do Sistema Tributário Nacional, a Constitui-
ção Federal, após dispor sobre os Princípios Gerais, 
as Limitações do Poder de Tributar, os Impostos da 
União, os dos Estados e do Distrito Federal, os dos 
Municípios, abre uma grande seção sob o título de Re-
partição das Receitas Tributárias (art. 157 usque 162). 

Nesta seção, estão previstos os Fundos de Parti-
cipação dos Estados e dos Municípios (art. 159, inciso 
I, alíneas a e b).

2. Ora, se a Carta Magna estabelece um trata-
mento tentativamente equilibrado do ponto de vista 
abstrato em tema de receitas adjudicáveis aos entes 
componentes da Federação, é indisputável que, entre-
tanto, impõe, entre eles, entre os entes que se uniram 
para a composição dela, a Federação, o respeito à 
individualidade de cada qual.

3. Comece-se por ter em conta o teor da provi-
são normativa preludial da Constituição Federal que 
reza que “A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito (...)”.
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Passe-se à do art. 18 que dita que “A or-
ganização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Consti-
tuição.”

4. Atente-se bem: a autonomia é característica 
predominante.

Esta, por sua vez, repousa sobre uma caracte-
rística que é fundamental à índole de membro-com-
ponente do conjunto federativo, qual seja, a indepen-
dência de cada qual, o que desemboca, por sua vez, 
na homogeneidade. 

5. Para ser mais explícito em tema de receitas, 
cada qual goza de competência impositiva a instituir 
os seus próprios tributos que a Constituição permite. 
Além disto, a Constituição, no capítulo acima falado da 
repartição das receitas, institui uma margem de dis-
tribuição em favor de Estados e Municípios de alguns 
tributos, mas com rigorosa limitação a duas caracte-
rísticas: (1ª) a de somente distribuir frações de tribu-
tos da competência da União enquanto “comunidade 
jurídica total” (no dizer de HANS KELSEN); (2ª) a de 
distribuí-las sem motivações paternalísticas, sem pre-
tender instaurar processos de compensações a entes 
menos favorecidos pela sorte, isto é, menos agracia-
dos por condições de desenvolvimento econômico e 
social. Este último atributo, por certo, em subsunção 
ao princípio da “homogeneidade” que é traço funda-
mental de qualquer federação. 

6. Com efeito, os dispositivos da Constituição 
Federal que tratam do Fundo de Participação dos Es-
tados e do Fundo de Participação dos Municípios de-
senganadamente não falam de se tratarem estes de 
fatores corretivos, suplementadores, retificadores, 
beneficiadores ou coisas que tais, dotados do pro-
pósito de socorrer pobres ou desfavorecidos.

São fatores (o FPE e o FPM) de redirecionamen-
to aos cofres dos respectivos entes componentes da 
Federação daquilo, daqueles excedentes que cada 
qual, no primeiro estágio do processo produtivo, di-
rigiu ao ente central, melhor dizendo, aos cofres da 
“comunidade jurídica total” (no dizer de KELSEN). 
Logo, tais excedentes são pertença de cada ente fede-
rativo do qual sairam. E a eles, pelo FPM e pelo FPE 
se lhes devolvem.

E esta é, exatamente, a função a que se refere 
o inciso II do art.161 da Constituição Federal, norma 
integrante do conjunto das da Repartição das Receitas 
Tributárias na federação. Ela diz:

“Art. 161. Cabe à lei complementar:
I – ‘omissis’;

II – estabelecer normas sobre a entrega 
dos recursos de que trata o art. 159, especial-
mente sobre os critérios de rateio dos fundos 
previstos em seu inciso I, objetivando promover 
o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e 
entre Municípios;

III – ‘omissis’”.

Ora, se a economia de um Estado permite, em 
seu território, que a União recolha tributos em montante 
muito superior à parcela do rateio que lhe cabe no FPE, 
e o panorama com outro Estado é o inverso, isto é, a 
União recolha, no território deste outro Estado, tribu-
tos em montante muito inferior à parcela do rateio que 
lhe cabe no FPE, ou melhor, a parcela do FPE deste 
último é muito maior que o recolhido de tributos pela 
União, é claro que este desbalanceamento está sen-
do feito em prejuízo daquele primeiro Estado. É claro 
que a igualdade dos entes federativos, a homogenei-
dade na federação, não estarão sendo respeitadas. E 
é claro que tal panorama importa em afronta a uma 
figura que a própria Constituição estampa e configura 
e tutela – e o faz exatamente por este inciso II do seu 
art. 16 – qual a do “equilíbrio sócio-econômico entre 
Estados e entre Municípios”. 

A Constituição exige que, na federação brasilei-
ra, se dê o “equilíbrio sócio-econômico entre Estados 
e entre Municípios”. E tal equilíbrio (“equilíbrio sócio-
-econômico entre Estados e entre Municípios”) não se 
verificará se um ente for obrigado a subsidiar a eco-
nomia de outro. Haverá, sim, desatenção à igualdade 
e à homogeneidade federativa.

Destarte, o suso transcrito inciso II tem por pro-
pósito, precisamente, re-equilibrar situações em que, 
no território de um dado Estado (e de um Município), 
a União recolha tributos em montante muito superior 
à parcela do rateio que cabe àquele no FPE. 

7. Note-se, ademais, que os respectivos ditados 
das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 159 da Magna 
(FPE e FPM) ostentam redações que não dão mar-
gem a discordar desta afirmação acabada de fazer-se.

Seus ditados são espartanos.
Seguem a regra geral.
Tanto que tais redações são extremamente dife-

rentes da da alínea “c” 1 que, esta, sim, vale como um 
socorro de regiões vistas em 1988 como necessitadas.

1 “Art. 159 (...) c – três por cento para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, 
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recur-
sos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer.” 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60923 

O que importa em obrigatoriamente concluir que, 
quando a Constituição quis o tratamento não igualitá-
rio, não homogeneístico, o tratamento de socorro a 
bolsões de pobreza, ela o disse às expressas. E o 
fez como exceção. 

Assim, aquele provimento: “Art. 159.A União en-
tregará: I – do produto da arrecadação dos impostos 
sobre renda e provento de qualquer natureza s sobre 
produtos industrializados quarenta e oito por cento da 
seguinte forma: (...) c – três por cento para aplicação 
em programas de financiamento ao setor produtivo 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através 
de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, 
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a me-
tade dos recursos destinados à Região, na forma que 
a lei estabelecer.” 

O que não fez ao instituir os FPE e FPM. A 
Magna Carta, ao disciplinar o FPE e o FPM, não lhes 
impôs qualquer tratamento restritivo paternalístico, 
assistencial, em resgate de sua eventual e pobreza 
segmental.

8. Sendo importante notar-se que pobreza é si-
tuação conjuntural, transitória, passível de reverter-se, 
vale dizer, é não-permanente, e, por ser conjuntural, 
jurídico-constitucionalmente transitória, logo, própria de 
alojar-se no livro do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias-ADCT. E a seção Da Repartição das 
Receitas Tributárias se hospeda no corpo permanente 
da Constituição Federal, não no ADCT.

Tanto que o panorama de pobreza vivido por 
alguns segmentos das regiões à época da promulga-
ção da Constituição, 1988, mais de 20 anos atrás, não 
persiste hoje necessariamente. Ademais, bolsões de 
pobreza existem em todos os Estados da Federação, 
o que não importa em que se conclua que a Região a 
que pertence tal bolsão deva ser havida como Região 
pobre e necessitada de auxílio das demais.

Quem visita as belíssimas praias do Nordeste 
brasileiro (Atalaia etc.) constata isto ao mirar a pletora 
de sondas espetadas no horizonte marinho explorató-
rias de petróleo cujo funcionamento, evidentemente, 
mudou o panorama econômico da região, fomentou 
riquezas. Quem visita Salvador dá-se conta do explo-
sivo crescimento vivido pela região de 1988 para cá. 
E por aí afora. 

9. Acabou-se de dizer que, quando a Constituição 
quis o tratamento não igualitário, não homogeneístico, 
o tratamento de socorro a bolsões de pobreza, ela o 
disse às expressas. E o fez como exceção. 

E que é o que está em provimento normativo 
deste mesmo conjunto de repartição de receitas, isto 

é, o da alínea “c” do mesmo art. 159 da Carta (trans-
crito acima). 

Logo, FPE e FPM não podem ser havidos como 
instrumentos de correção, de retificação de distribui-
ção de riqueza, de compensação de mais pobres com 
recursos de outros mais favorecidos pela sorte.

A Constituição não o permite. As redações das 
suso mencionadas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 
159 da Magna Carta não o permitem.

E nem se pretenda que o permita a do in fine do 
inciso II do art. 161 (“objetivando promover o equilíbrio 
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios”). 
Não é possível ver, daí, o propinamento de espórtulas 
de uns Estados a outros, de uns Municípios a outros 
(“entre Estados e entre Municípios”).

10. As normas das alíneas a e b do inciso I do 
art. 159 da Constituição põem em prática o conceito 
estudado por CARL SCHMIT e que este mestre chama 
de “homogeneidade” na Federação.

Brilhante página na literatura jurídico-constitucio-
nal que aprecia a matéria da igualdade, a homoge-
neidade entre os membros de uma federação, e que é 
de autoria de CARL SCHMITT, está na sua antológica 
Teoria da Constituição. 

11. Relacionado com esta homogeneidade, 
CARL SCHMITT descreve sobre o tema daquilo que 
denomina antinomias na federação.

Uma federação impõe-se obrigatoriamente o 
propósito de manter a existência política de todos os 
seus membros, a auto-conservação de cada um de-
les, a conservação da independência política de cada 
qual, leciona o mestre, um cientista, quanto a tema 
de enorme conspicuidade científica, que não admite, 
pois, tratamento leigo. 

A coisa é complexa, é científica... 
Pelas lições daquele mestre, infere-se que a 

Constituição contém uma “garantia” de existência po-
lítica de cada um de seus membros. 

CARL SCHMITT, na sua clássica Teoria da Cons-
tituição, explica o fenômeno de garantia do status quo 
político de cada membro de uma federação dentro 
dela, com as seguintes palavras: 

“La Federación reconoce por finalidad el 
mantenimiento de la existencia política de sus 
miembros en marco de la Federación. De aquí 
se sigue que la Constitución federal contiene 
en todo caso, incluso cuando no habla de ello 
expressamente, una garantía de la existencia 
política de cada uno de los miembros, y, en 
efecto, garantiza la existencia de cada uno de 
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los miembros frente a todos y de todos frente a 
cada uno y frente a todos juntos. Se garantiza, 
pues, dentro de la Federación el status quo po-
lítico, en el sentido de la existencia política.” 2

Ora, então, a Federação garante, como de fato 
garante, a independência política de cada qual.

Daí que, quando as normas constitucionais de 
repartição de receitas tributárias quis ir em socorro de 
entes debilitados, pobres, ela teve que dizê-lo explici-
tamente, às expressas, com tratamento de exceção. 
O que a Carta Magna não fez quando instituiu o FPE 
e o FPM.

Fenômeno que SCHMITT traduz com as seguin-
tes palavras: “(...) toda Federación descansa sobre un 
supuesto esencial, cual es el de la homogeneidad de 
todos sus miembros, homogeneidad sustancial que 
da lugar a una coincidencia concreta, (...) y es causa 
de que no se produzca en el seno de la Federación 
el caso extremo de conflicto” 3 Ou seja, a igualdade.

E tanto é assim, que SCHMIT elenca unicamen-
te três exceções, as que ele chama de “antinomias 
na Federação” .

Destarte, garante-se – e só assim se garante – o 
equilíbrio sócio-econômico entre os entes federativos. 

Isto é, garante-se com a regra geral da manuten-
ção da igualdade de tratamento, de homogeneidade 
e, excepcionalmente, vale dizer, em exceção (logo, que 
deve ser havida às expressas porquanto exceção), um 
ou outro socorro tópico a entes porventura sazonal-
mente menos favorecidos.

O socorro a ATALIBA dá endosso. GERALDO 
ATALIBA extrai a fórmula de ouro da igualdade e da 
inexistência de relação de supra-infra hierarquização 
entre a União Federal, de um lado, e os Estados-mem-
bros, de outro, e entre estes, vez que dois princípios, 
o republicano e o federativo, no modelo brasileiro, na 
forma de Estado brasileira, determinam, presidem, 
percolam “toda a parte orgânica da Constituição” 
(note-se bem, “orgânica”), o que faz com estas lapi-
dares palavras:

“Praticamente toda a parte orgânica da Constitui-
ção é seu desdobramento [desdobramento dos princí-
pios de república e de federação]. Exsurge a federação 
como a associação de Estados (‘foedus’, ‘foederis’) para 
formulação de novo Estado (o federal) com repartição 
rígida de atributos da soberania entre eles. Informa-se 
seu relacionamento pela ‘autonomia recíproca da União 
e dos Estados, sob a égide da Constituição Federal’ 

2 CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Univer-
sidad Textos, 1982, p. 350.

3 CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Univer-
sidad Textos, 1982, p. 356.

(Sampaio Dória), caracterizadora de sua igualdade 
jurídica (Ruy Barbosa), dado que ambos extraem sua 
competência da mesma norma (Kelsen).

Daí cada qual ser supremo na sua esfera, tal como 
disposta no Pacto Federal (Victor Nunes).” 4

E o arremate de ouro:
“Não teria sentido que os cidadãos se reunissem 

em ‘república’, erigissem um Estado, outorgassem a si 
mesmos uma Constituição, em termos republicanos, 
para consagrar instituições que tolerassem ou permi-
tissem seja de modo direto, seja indireto a violação 
da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado 
básico, condicional da ereção do regime. Que dessem 
ao Estado que criaram em rigorosa isonomia cidadã 
poderes para serem usados criando privilégios, en-
gendrando desigualações (...) De nada valeria a lega-
lidade se não fosse marcada pela igualdade.” (ênfases 
acrescentadas) 5 

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem 
em ‘república’, erigissem um Estado, outorgassem a si 
mesmos uma Constituição, em termos republicanos, 
para consagrar instituições que tolerassem ou permi-
tissem seja de modo direto, seja indireto a violação da 
igualdade fundamental, que foi o próprio postulado 
básico, condicional da ereção do regime republicano. 
República é sinônimo natural de igualdade. Não 
teria sentido que tudo isto houvesse ocorrido, que 
houvessem criado a rigorosa isonomia cidadã, e en-
gendrassem privilégios, urdissem desigualações em 
favor de uns e contra outros. 

No dizer de um sábio da primeira hora da re-
pública brasileira, da sua primeira Constituição repu-
blicana, JOÃO BARBALHO, “Os novos Estados são 
recebidos na União no mesmo pé de egualdade, com 
os mesmos direitos e prerogativas dos que já a cons-
tituiam e, ligados pelo laço federativo, ficam tambem 
como elles sujeitos a ação constitucional dos poderes 
federaes. Sua Constituição deve conformar-se com os 
principios cardeaes da União (art. 63). Uma federação 
republicana, composta de Estados republicanos, não 
poderia, sem desvirtuar-se e sem perder a sua homo-
geneidade (indispensavel a seus fins), receber em seu 
seio e adoptar entre suas unidades componentes uma 
de caracter estranho ás suas bases fundamentaes” 6.

4 GERALDO ATALIBA, República e Constituição, Malheiros Edito-
res, 2ª edição atualizada por ROSALEA MIRANDA FOLGOSI, p. 37.

5 GERALDO ATALIBA, República e Constituição, Malheiros Editores, 
2ª edição atualizada por ROSALEA MIRANDA FOLGOSI, p. 160.

6 JOÃO BARBALHO UCHÔA CAVALCANTI. Constituição 
Federal Brasileira: 1891: Comentada, ed. fac. similar. Brasí-
lia: Senado Federal, 2002. 416 p. (Coleção História Consti-
tucional Brasileira).
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12. E retornando a CARL SCHMIT, atente-se ao 
que ele chama de antinomias na federação, que são 
unicamente três e que, em seu reduzido numerus clau-
sus, só fazem por enfatizar a independência, a homo-
geneidade, a igualdade dos integrantes da federação, 
o que repele tratamentos assistenciais esportulatórios 
de uns poucos em favor de tantos.

Veja-se.
Comece-se por ter em conta o teor da provisão 

normativa preludial da Constituição Federal que reza 
que “A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Dis-
trito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito (...)”.

Passe-se à do art. 18 que dita que “A organiza-
ção político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição.”

Atente-se bem: ambos dispositivos, o art. 1º e o 
art. 18 (este, seguido pelo 29), designam o Município 
como ente componente do Estado Federal Total bra-
sileiro (noção de HANS KELSEN, na sua Teoria Pura 
do Direito). 

E autônomo.
Por ende, age, a Carta, de tal forma compativel-

mente com o plano de não-hierarquização entre as 
comunidades jurídicas parciais do Estado Federal total 
brasileiro, seu modelo de estado federal, sua “forma 
federativa de Estado” (de resto, encapsulada por cláu-
sula pétrea, art. 60, § 4º, I, CF/88).

Daí se passa tudo isto imbricado com os arts. 34 a 
36 da Magna Carta, aqueles que disciplinam o fenôme-
no da intervenção em ente componente da Federação 
à constatação do porquê estão nestes provimentos, os 
arts. 34 a 36, as únicas e restritas hipóteses de mi-
tigação da autonomia na Federação, as “antinomias 
da federação”, fenômeno do arsenal da Teoria da 
Constituição que SCHMITT ensina. 

Brilhante página na literatura jurídico-constitucio-
nal que aprecia a matéria da igualdade, a homoge-
neidade entre os membros de uma federação, e que é 
de autoria de CARL SCHMITT, está na sua antológica 
Teoria da Constituição. 

Relacionado com esta homogeneidade, CARL 
SCHMITT descreve sobre o tema daquilo que deno-
mina antinomias da federação 

Uma federação impõe-se obrigatoriamente o 
propósito de manter a existência política de todos os 
seus membros, a autoconservação de cada um de-
les, a conservação da independência política de cada 
qual, leciona o mestre, um cientista, quanto a tema 
de enorme conspicuidade científica, que não admite, 
pois, tratamento leigo. 

A coisa é complexa, é científica... 
Pelas lições daquele mestre, infere-se que a 

Constituição contém uma “garantia” de existência po-
lítica de cada um de seus membros. 

CARL SCHMITT, na sua clássica Teoria da Cons-
tituição, explica o fenômeno de garantia do status quo 
político de cada membro de uma federação dentro dela, 
com as seguintes palavras: 

“La Federación reconoce por finalidad el 
mantenimiento de la existencia política de sus 
miembros en marco de la Federación. De aquí 
se sigue que la Constitución federal contiene 
en todo caso, incluso cuando no habla de ello 
expressamente, una garantía de la existencia 
política de cada uno de los miembros, y, en 
efecto, garantiza la existencia de cada uno de 
los miembros frente a todos y de todos frente a 
cada uno y frente a todos juntos. Se garantiza, 
pues, dentro de la Federación el status quo po-
lítico, en el sentido de la existencia política.” 7

Ora, se a Federação garante, como de fato ga-
rante, a existência de cada um de seus membros frente 
a todos e de todos frente a cada um e frente a todos 
juntos, a autoconservação de cada um deles, e ga-
rante assim a conservação da independência política 
de cada qual. ocorre, contudo, realisticamente ter pre-
sente a possibilidade de surgirem as fatais antinomias 
as antinomias jurídicas e políticas que se verificam no 
sistema, é como lembra SCHMITT. Todavia, em termos.

Aí, no cerne, reside a idéia de independência 
como regra geral; e antinomias como exceções.

Mas exceções restritas, únicas possíveis e não 
mais outras, numerus clausus. Do contrário, não se-
riam exceções...

Todavia, há que entendê-las, entender a razão da 
sua existência, o seu porquê, e os seus limites, conceituá-
-las e solvê-las, em proveito da própria Federação, afinal. 
Sobretudo, insista-se, a extensão da zona antinômica. 

Também neste passo é notável o ensinamen-
to de SCHMITT, ao dissertar sobre tais antinomias, 
enumerá-las, classificá-las, conceituá-las e, por derra-
deiro e indispensavelmente, imaginar-lhes o deslinde 
que ele chama de dissolución, e isto ainda em bem 
da Federação.

Note-se bem. Insista-se. O núcleo da idéia de 
SCHMITT reside na homogeneidade (rectius, igual-
dade, autoconservação, independência política), como 
regra geral, dos entes formadores da federação, as co-
munidades jurídicas parciais do Estado Federal total 
(para se ser fiel à nomenclatura de KELSEN). 

7 CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Univer-
sidad Textos, 1982, p. 350.
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Esta índole o Ministro CARLOS VELLOSO, no seu 
livro, deixa ver quando trata do equilíbrio federativo 8.

Mas entende como partícipe do conceito de fede-
ração a ocorrência de exceções àquela homogeneida-
de, isto é, exceções que, contudo, em homenagem à 
índole de federação e pois da homogeneidade (como 
regra geral) dos seus componentes, são rigorosamen-
te restritas, numerus clausus. 

Veja-se.
A antológica página de SCHMITT arrola os três 

(3) tipos e únicos por óbvio de antinomias jurídicas e 
políticas correntes numa Federação. A saber.

A primeira antinomia importa, ensina ele, na mi-
tigação individual correspondente à renúncia ao ius 
belli por parte de cada membro. SCHMITT descreve 
assim esta antinomia: 

“Primera antinomia: la Federación tiene 
por finalidad la autoconservación, es decir, la 
conservación de la independencia política de 
cada miembro. Por otra parte, la pertenencia a 
una Federación comporta una minoración de 
esa independencia, que conduze a una renuncia 
al ‘ius belli’, al medio esencial de la autoconser-
vación, una ‘renuncia a valerse por sí mismo’. 
Esta antinomia afecta, pues, al ‘derecho de 
autoconservación’ de cada miembro federal.” 9

A segunda antinomia identifica-a SCHMITT com 
o atinente precisamente às intervenções. 

“Segunda antinomia: el miembro federal 
trata de mantener mediante la Federación su 
independencia política y de asegurar su auto-
determinación. ‘Por otra parte’, una Federación, 
en interés de su propia seguridad, no puede 
perder de vista los asuntos internos de sus 
miembros. Toda Federación da lugar a ‘interven-
ciones’. Toda auténtica ejecución federal es una 
ingerencia que suprime la autodeterminación 
completamente independiente del Estado a que 
afecta, quitándole su carácter de cerrado e im-
penetrable, su impermeabilidad. Esta antinomia 
afecta, pues, al ‘derecho de utodeterminación’ 
de cada uno de los miembros federales.” 10

A terceira antinomia, que SCHMITT considera a 
mais geral, enxerga-a, ele, com o seguinte desenho: 

8 CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, Temas de Direito Público, 
LIvraria Del Rey Editora, 1994, ps. 359 ss.

9 CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Univer-
sidad Textos, 1982, p. 352. 

10 CARL SCHMITT, CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Uni-
versidad Textos, 1982, p. 352.

“Toda Federación como tal, con inde-
pendencia de la distinción entre Confedera-
ción de Estados y Estado federal, tiene una 
voluntad total y existencia política. En esto se 
distingue de una alianza. A consecuencia de 
ello, coexisten en una Federación dos clases 
de existencia política: la existencia común de 
la Federación y la existencia particular de los 
Estados-miembros. Ambas subsistirán en tanto 
deba subsistir una federación. Ni la existencia 
común de esta puede suprimir la existencia 
particular de los Estados-miembros, ni vicever-
sa. Ni los Estados-miembros son simplemen-
te subordinados de la Federación, ni ésta se 
encuentra subordinada a ellos. La Federación 
consiste tan sólo en esa vinculación existen-
cial y ese equilibrio. Caben gradaciones en 
ambos sentidos; el caso extremo lleva siempre 
a que, o bien se disuelve la Federación, que-
dando solo los Estados particulares, o éstos 
cesan de existir y queda tan sólo un Estado 
único. La esencia de la Federación estriba en 
un dualismo de la existencia política, en una 
vinculación de coexistencia federal y unidad 
política, de una parte, con una pluralidad que 
subsiste, un pluralismo de unidades políticas 
particulares, de otra parte. Una tal situación de 
equilibrio difícil ha de conducir a muchos con-
flictos, que necesitan ser resueltos.” 11 

Assim, estas são as únicas antinomias possí-
veis de ocorrer na federação, vale dizer, são as únicas 
exceções à regra geral de que há igualdade entre os 
membros da Federação, há homogeneidade dos seus 
componentes, há independência política de cada qual, 
daí dizer SCHMITT que 

“La Federación reconoce por finalidad 
el mantenimiento de la existencia política de 
sus miembros en marco de la Federación. 
De aquí se sigue que la Constitución federal 
contiene en todo caso, incluso cuando no 
habla de ello expressamente, una garantia 
de la existencia política de cada uno de los 
miembros, y, en efecto, garantiza la existencia 
de cada uno de los miembros frente a todos 
y de todos frente a cada uno y frente a todos 
juntos. Se garantiza, pues, dentro de la Fe-
deración el status quo político, en el sentido 
de la existencia política.” 

11 CARL SCHMITT, CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Uni-
versidad Textos, 1982, p. 352/3. 
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Portanto, a homogeneidade que deve imperar 
entre os membros da federação, vale dizer, a iso-
nomia, a igualdade entre eles, assim porque SC-
MITT a traduz com as seguintes palavras: “(...) toda 
Federación descansa sobre un supuesto esencial, 
cual es el de la homogeneidad de todos sus miem-
bros, homogeneidad sustancial que da lugar a una 
coincidencia concreta, (...) y es causa de que no se 
produzca en el seno de la Federación el caso extre-
mo de conflicto” . 12

Logo, não há como impor-se a uns entes compo-
nentes da federação mitigações federativas (aqui, no 
tocante às receitas constitucionais de sua pertença) 
em favor de outros. Não há “antinomias federativas” 
que as permitam. 

13. Pois bem.
Promulgada a Constituição Federal em 1988, já 

não mais que 1 ano após, em 1989, editou-se a Lei 
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, 
que estabeleceu normas sobre o cálculo, a entrega 
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos 
de Participação.

Esta lei estabeleceu disposições extremamente 
desigualatórias, desisonômicas entre os entes com-
ponentes da Federação.

A tal ponto, que o Supremo Tribunal Federal vem 
de, exatamente por força de tanto, julgá-la inconstitu-
cional. O que fez pelas ADINs n.° 875/DF, 1.987/DF, 
2.727/DF e 3.243/DF. E deu prazo ao Legislativo para 
que corrigisse os vícios, o que se pretende fazer por 
via do presente projeto. 

Basta lembrar-se que o art. 2º da dita LC 62/89 
destinou 85% do FPE às unidades componentes das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e somente 15% 
aos das regiões Sul e Sudeste, o que, evidentemente, 
não trilha o equilíbrio sócio-econômico-financeiro. Es-
pecialmente em se considerando, como considerou o 
Supremo naquelas ADINs, que os parâmetros eram 
tomados – e continuaram a sê-lo – em estatísticas 
desatualizadíssimas.

Diz o Supremo, o que condena, que, passados 
mais de 20 anos da lei, ela continua a reger a maté-
ria louvada em índices que se levantaram para 1990 
e 1991. Daí que a Suprema Corte haja decidido de-
terminar ao Congresso Nacional a atualização da 
legislação do FPE e do FPM, o que se busca com o 
presente projeto.

Brasília, 9 de novembro de 2011.– Deputado 
Anthony Garotinho.

12 CARL SCHMITT, CARL SCHMITT, Teoria de la Constitución, Madri, Alianza Uni-
versidad Textos, 1982, p. 356.

PROJETO DE LEI Nº 2.662, DE 2011 
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)

Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os arts. 165, 277 e 306 da Lei 9.503, de 

1997 passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.165................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
Infração – gravíssima; 
Penalidade – multa de um a cem salários 

mínimos e suspensão do direito de dirigir por 
24 (vinte e quatro) meses; 

Medida Administrativa – retenção do veí-
culo até a apresentação de condutor habilitado 
e recolhimento do documento de habilitação.”

“ Art. 277. ...............................................
...............................................................
 ..............................................................
§ 4º A recusa do condutor à realização 

dos testes, exames e da perícia previstos no 
caput deste artigo gerará a presunção de estar 
sob a influência de álcool ou qualquer outra 
substância psicoativa que determine depen-
dência, a ser apreciada em conjunto com o 
contexto probatório.”

“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na 
via pública, estando com concentração de álco-
ol ou sob a influência de qualquer outra subs-
tância psicoativa que determine dependência:

Penas – detenção, de doze meses a cinco 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Sabe-se do grande avanço em matéria de legisla-
ção de trânsito que houve com o advento da chamada 
Lei Seca (Lei 11.705). No entanto, apesar da redução 
dos índices de acidentes, estes não foram suficientes 
para inibir o desrespeito à lei. A todo o momento os 
meios de comunicação noticiam os acidentes de trân-
sito provocados por motoristas alcoolizados, inclusive, 
reincidentes. 

Inicialmente, devemos salientar que o Tratado In-
ternacional denominado Pacto de São José da Costa 
Rica, também conhecido como Convenção Americana 
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de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, em 
seu art. 8º, inciso II, alínea ‘g’, dispõe que toda pessoa 
acusada de um delito tem direito a que se presuma 
sua inocência, enquanto não for legalmente compro-
vada sua culpa. Assim, no processo, toda pessoa tem 
direito, em plena igualdade, as garantias mínimas, ou 
seja, o direito de não ser obrigada a depor contra si 
mesma, nem confessar-se culpada.

O nosso país utiliza-se da hermenêutica e de for-
ma extensiva amplia o pactuado reservando ao preso o 
seu direito de ser informado acerca dos seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado. É notório, data 
vênia, que o direito de não auto-incriminação abran-
ge diversos aspectos. No HC 96.129 MC-SP, rel. Min. 
Celso de Melo, destaca o seguinte:

“O Estado não tem direito de tratar sus-
peitos, indiciados ou réus como se culpados 
fossem(RTJ 176/805-806) e também não pode 
constrangê-los a produzir provas contra si 
próprios(RTJ 141/512)” 

O projeto ora apresentado altera a lei nº 9.503, 
de 1997, estabelecendo que a recusa do condutor 
à realização dos testes, exames e da perícia gerará 
a presunção de estar sob a influência de álcool ou 
qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência, a ser apreciada em conjunto com o con-
texto probatório. Desta forma, a presente proposição 
não apresenta vícios, ou seja, inconstitucionalidades, 
e pode atribuir maior segurança jurídica e eficácia na 
aplicação da Lei Seca.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, de-
cidiu que dirigir sob o efeito de álcool é crime mesmo 
quando o infrator não causa acidentes ou danos ao 
patrimônio deve ser punido, porém, não acaba com o 
problema crucial da lei: o teste de alcoolemia para pu-
nir de forma mais rigorosa os motoristas que dirigem 
embriagados. Fica claro, que é necessário um apri-
moramento da legislação que no sentido de garantir 
maior segurança jurídica.

Ante o exposto, acreditamos que a nossa pro-
posição contribuirá de forma legítima e efetiva para 
modificação da dura realidade que passa a popu-
lação brasileira, em razão dos acidentes trágicos 
decorrentes da combinação de álcool e direção. É 
com esse intuito que precisamos do apoio dos no-
bres deputados para aprovação deste projeto de alto 
interesse público. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Onofre Santo Agostini, PSD/SC.

PROJETO DE LEI Nº 2.663, DE 2011 
(Do Srs. Ratinho Junior e Keiko Ota)

Cria instrumentos e estabelece pro-
cedimentos de prevenção à violência con-
tra estudantes dos ensinos fundamental e 
médio e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria instrumentos e estabelece 

procedimentos de prevenção à violência contra estu-
dantes dos ensinos fundamental e médio e dá outras 
providências. 

Art. 2º Os estudantes matriculados nos ensinos 
fundamental e médio passarão por, no mínimo, duas 
avaliações de caráter preventivo contra a violência do-
méstica, escolar e social ao longo de cada ano letivo.

§ 1º As avaliações a que se referem o caput 
deste artigo incluirão exames médicos, psicológicos 
e pedagógicos.

§ 2º As datas das Avaliações não serão divul-
gadas com antecedência superior a três dias, com o 
escopo de aumentar seu caráter preventivo. 

Art. 3º Cabe ao Poder Público realizar as avalia-
ções periódicas, no âmbito das escolas públicas. 

Parágrafo único. A escola particular é responsável 
pela realização das avaliações de seus alunos, poden-
do para tanto solicitar apoio do Poder Público local.

Art. 4º As informações obtidas a partir das ava-
liações serão registradas e encaminhadas ao Sistema 
Nacional de Registro de Violência contra a Criança e 
o Adolescente, conforme regulamentação.

Art. 5º Os casos de suspeita de violência identifi-
cados serão encaminhados aos órgãos competentes.

Parágrafo único. Os registros de problemas de 
saúde serão motivo de notificação à família com pos-
terior acompanhamento da escola.

Art. 6º O dia destinado às avaliações serão usa-
dos para orientação e esclarecimento dos alunos sobre 
as consequências das diferentes formas de violência 
e como evitá-las.

Parágrafo único. A escola poderá desenvolver ati-
vidades com a participação de alunos, seus familiares 
e profissionais para celebrar o combate à violência e 
a promoção da paz.

Art. 7º Esta lei entra em vigor 1 (um) ano após a 
data da sua publicação.

Justificação

Geração após geração, o brasileiro assiste passi-
vamente à transmissão dos ensinamentos da violência. 
Pais que agridem os filhos ou estudantes que atacam 
colegas sem motivo algum são casos corriqueiros e 
banais. Essa apologia à violência ultrapassa os limites 
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do lar e da escola ou da tolerância e cria a cada dia 
situações destrutivas extremas. Nesse ambiente, são 
criados verdadeiros algozes da sociedade, pessoas 
dispostas a espancar, a sequestrar ou matar por pra-
zer, por crueldade. O noticiário ocupa a maior parte de 
seu tempo com casos de intolerância, espancamento e 
mortes violentas, numa verdadeira profusão de cenas 
degradantes e desumanas.

É preciso agir com veemência para reverter esse 
quadro trágico. A presente proposição tem o objetivo 
de implementar ações que coíbam a violência em casa 
e na escola. Espera-se com isso encontrar caminhos 
para que a paz chegue a todas as cidadãs e cidadãos. 
Entendemos, por exemplo, que a avaliação periódica 
das condições dos alunos pode reduzir os índices de 
violência. Pais violentos vão pensar antes de atacar, 
pois podem ser desmascarados. Importante também 
é pensar em orientar, em transformar a cultura da vio-
lência para a cultura da paz. Por isso, é fundamental 
disseminar durante os eventos promovidos nas escolas 
os aspectos positivos da paz e os negativos da violên-
cia, que sempre gera mais violência. 

Segundo estudo das Nações Unidas, muitos 
atos de violência perpetrados contra as crianças con-
tinuam escondidos e até contam com a aprovação da 
sociedade. O documento apresenta uma visão global 
sobre os diversos tipos e a escala da violência contra 
as crianças no mundo. 

A violência contra as crianças inclui violência fí-
sica, psicológica, discriminação, negligência e maus-
-tratos. Ela vai desde abusos sexuais em casa a cas-
tigos corporais e humilhantes na escola; do uso de 
restrições físicas em casa à brutalidade cometida 
pelas forças da ordem, de abusos e negligência em 
instituições até às lutas de gangues nas ruas onde 
as crianças brincam ou trabalham; do infanticídio aos 
chamados crimes de honra. 

Devemos a todo custo impedir que ocorra vio-
lência contra as crianças, mesmo que para isso sejam 
necessárias ações coercitivas. Todas as pessoas têm 
um papel a desempenhar nesta causa, mas cabe ao 
Poder Público assumir a principal responsabilidade. É 
preciso investir em programas de prevenção para en-
frentar as causas da violência. 

Embora inúmeros casos de violência continuem 
escondidos e por reportar – e, por esse motivo, os 
números ficam muito aquém da dimensão do proble-
ma – as estatísticas incluídas no relatório revelam um 
panorama alarmante. A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estima em mais de 50.000 assassinatos de 
crianças entre os 0-17 anos, no mundo, todos os anos. 

Em 16 países em desenvolvimento analisados no 
âmbito de um Inquérito Mundial sobre Saúde realiza-

do nas escolas, a percentagem de crianças em idade 
escolar que afirmaram ter sido vítimas de bullying (in-
timidação) verbal ou física na escola nos 30 dias an-
teriores à entrevista oscilava entre os 20% em alguns 
países e 65% noutros. 

Segundo o Estudo, as crianças que se encontram 
em centros de detenção são frequentemente vítimas 
de atos de violência por parte do pessoal da institui-
ção, por vezes como forma de controle ou castigo, na 
maior parte dos casos por infrações menores. Em 77 
países, os castigos corporais e outras formas de puni-
ção violentas são aceitos como medidas disciplinares 
legais em instituições penais. 

As marcas físicas, emocionais e psicológicas 
da violência podem ter sérias implicações no desen-
volvimento da criança, na sua saúde e capacidade 
de aprendizagem. Alguns estudos mostraram que o 
fato de ter sofrido atos de violência na infância está 
relacionado com comportamentos de risco no futuro, 
tais como o consumo de tabaco, o abuso de álcool e 
drogas, inatividade física e obesidade. Por outro lado, 
estes comportamentos contribuem para algumas das 
principais causas de doença e de morte, nomeada-
mente para certos tipos de câncer, depressão, suicídio 
e problemas cardiovasculares. 

“A violência tem consequências dura-
douras não apenas paras as crianças e seus 
familiares mas também para as comunidades 
e países” afirmou a Directora Executiva da 
UNICEF Ann M. Veneman. “Consideramos 
este Estudo sobre as consequências da vio-
lência nas crianças da maior importância e 
oportunidade.” 

O relatório apresentado à Assembleia Geral re-
comenda que seja tomado um amplo leque de me-
didas para prevenir e responder à violência contra 
as crianças em todos os locais e ambientes em que 
ocorre. As doze recomendações de caráter geral con-
tidas no Estudo abordam setores como estratégias e 
sistemas nacionais, coleta de dados e a garantia da 
responsabilização. 

Nobres Colegas Parlamentares, diante da impor-
tância da matéria, conto o apoio de todos na tramitação 
e aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Ratinho Junior, PSC/PR, Deputada Keiko 
Ota, PSB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 2.664, DE 2011 
(Do Sr. Arnaldo Jardim)

Regulamenta o exercício da profissão 
de Gestor Ambiental.
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O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Atividades Profissionais

Art. 1º O exercício da profissão de Gestor Am-
biental rege-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º O exercício das atividades e a designação 
de Gestor Ambiental são prerrogativas dos profissio-
nais de que trata esta lei.

Parágrafo único. A qualificação de Gestor Am-
biental pode ser acrescida à denominação de pessoa 
jurídica composta por esses profissionais.

Art. 3º O exercício da profissão de Gestor Am-
biental no País, observada as demais exigências le-
gais é exclusivo:

I – aos que possuam diploma de gra-
duação em Gestão Ambiental, reconhecido 
oficialmente;

II – aos que possuam diploma de gra-
duação no exterior, devidamente revalidado 
e registrado no País. 

Parágrafo único. São assegurados aos atuais 
profissionais de gestão ambiental e aos que se en-
contrem matriculados em curso de formação na área, 
na data da publicação desta Lei, os direitos até então 
usufruídos e que possam, eventualmente, de qualquer 
forma ser atingidos por suas disposições.

Art. 4º A profissão de Gestor Ambiental é carac-
terizada pela realização de atividades de interesse so-
cial, humano e ambiental que impliquem na realização 
das seguintes atividades:

I – educação ambiental;
II – gerenciamento e implantação de Sis-

tema de Gestão Ambiental (SGA);
III – gestão de resíduos;
IV – elaboração de políticas ambientais;
V – desenvolvimento, implantação e as-

sinatura de projetos ambientais;
VI – auditorias, elaboração e assinatura 

de laudos e pareceres ambientais;
VII – avaliação de impactos ambientais;
VIII – assessoria ambiental;
IX – implementação de procedimentos 

de remediação;
X – docência;
XI – elaboração de relatórios ambientais;
XII – monitoramento de qualidade am-

biental;
XIII – avaliação de conformidade legal;
XIV – recuperação de áreas degradadas;
XV – elaboração e implantação de pro-

jetos de desenvolvimento sustentável;

XVI – licenciamento ambiental;
XVII – elaboração de plano de manejo.

CAPITULO II 
Do Exercício Ilegal da Profissão

Art. 8 Exerce ilegalmente a profissão de Gestor 
Ambiental:

I – a pessoa jurídica que realizar atos ou 
prestar serviços públicos ou privados em nome 
de um profissional de que trata essa lei sem a 
efetiva participação do mesmo;

II – o profissional que emprestar seu 
nome a pessoas, firmas, organizações ou em-
presas sem sua real participação nos trabalhos 
por elas desenvolvidos;

III – o profissional que, suspenso de seu 
exercício, continue em atividade;

CAPÍTULO III 
Da Responsabilidade e Autoria  

de Planos ou Projetos

Art. 9 Os direitos de autoria de um plano ou pro-
jeto ambiental, respeitadas as relações contratuais 
expressas entre o autor e outros interessados, são do 
profissional que os elaborar.

Art. 10 Qualquer placa ou identificação pública de 
um empreendimento ambiental deverá fazer constar o 
nome do profissional participante do projeto.

Art.11 Cabe ao profissional que os tenha elabo-
rado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas 
a projetos, planos ou serviços técnicos.

Art. 12 As alterações do projeto ou plano origi-
nal só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha 
elaborado.

Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-
-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua 
colaboração profissional, comprovada a solicitação, 
as alterações ou modificações deles poderão ser fei-
tas por outro profissional habilitado, a quem caberá 
a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 13. Quando a concepção geral que carac-
teriza um plano ou projeto for elaborada em conjunto 
por profissionais legalmente habilitados, todos serão 
considerados coautores do projeto, com os direitos e 
deveres correspondentes.

Art. 14. Os profissionais ou organizações de téc-
nicos especializados que colaborarem numa parte 
do projeto deverão ser mencionados explicitamente 
como autores da parte que lhes tiver sido confiada, 
tornando-se exigível que todos os documentos, como 
pareceres, relatórios, análises, normas, especifica-
ções e outros documentos relativos ao projeto sejam 
por eles assinados.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60931 

Art. 15. Sempre que o autor do projeto convocar, 
para o desempenho do seu encargo, o concurso de 
profissionais da organização de profissionais especia-
lizados e legalmente habilitados, serão esses havidos 
como corresponsáveis na parte que lhes diga respeito.

Art. 16. Ao autor do projeto ou aos seus prepostos 
é assegurado o direito de acompanhar a execução do 
projeto, de modo a garantir a sua realização, de acordo 
com as especificações e demais pormenores técnicos 
nele estabelecidos.

Parágrafo único. Terá o direito assegurado neste 
artigo, o autor do projeto, na parte que lhe diga respei-
to, os profissionais especializados que participarem, 
como corresponsáveis, na sua elaboração.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, 

Considerando a Lei 9.795, de 27 de abril de 
1999, que dispõe sobre Educação Ambiental e, parti-
cularmente em seu capitulo I inciso IV que versa so-
bre a formação de profissionais educadores na área 
de meio ambiente;

Considerando a inclusão da profissão de tecnó-
logos em meio ambiente na família das ocupações 
sob o código 2140-10 da Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), com a especificação de Tecnólogo 
em Gestão Ambiental;

Considerando o Parecer nº 436 da Câmara de 
Educação Superior, aprovado em 2 de abril de 2001, 
que dispõe sobre cursos superiores de tecnologia;

Considerando os treze anos passados desde a 
criação do primeiro curso superior específico em meio 
ambiente ocorrido no Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ), em 1998, 
e a forte expansão da demanda por esse profissional, 
inclusive, pelo forte crescimento de outras modalida-
des de graduação como Bacharelado e de Ensino à 
Distância;

Considerando a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro 
de 2002, que cria e disciplina a carreira de especialista 
em meio ambiente no âmbito da Administração Pública 
federal abrangendo a profissão de Gestor Ambiental;

Considerando a Resolução nº 1 do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente determinando quadros multi-
disciplinares em processos de licenciamento ambiental 
e outros procedimentos;

Considerando a necessidade de uniformizar o 
exercício da profissão de Gestor Ambiental nas mo-

dalidades abrangidas neste Projeto de Lei e previstas 
na Lei nº 9.394, de 1996;

Considerando ainda, o inciso XXVI do artigo 22 
da Constituição Federal, que reserva à União o dever 
de organizar o Sistema Nacional de Emprego e as 
condições para o exercício de profissões;

Considerando o inciso XIII do artigo 5º, Capitulo 
I, do Título II, dos direitos e garantias fundamentais, do 
texto constitucional, que assegura a liberdade do exercí-
cio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Considerando que, entre as atribuições do Gestor 
Ambiental, previstas neste Projeto, não há uma sequer 
reservada legalmente a outras profissões ou que esse 
profissional reivindique exclusividade em alguma;

Que à luz da ciência, do cartesianismo e da 
filosofia positivista vigente ainda nos dias atuais, a 
denominação de GESTOR AMBIENTAL merece um 
tratamento definitivamente apropriado e profissional.

A regulamentação da profissão de Gestor Am-
biental repara uma distorção presente nas políticas 
públicas para a área. Com sua formação em Ciências 
Humanas, Exatas e Biológicas, esse profissional está 
preparado para contribuir na solução de problemas 
ambientais decorrentes de ações humanas e outras 
advindas de fenômenos naturais. 

O gestor ambiental, sem dúvida, está preparado 
para contribuir com o desenvolvimento sustentável, si-
nônimo também de soberania do País sobre os recursos 
naturais, de desenvolvimento científico e tecnológico, 
com a igualdade social.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para a rápida aprovação do projeto de lei que 
ora apresento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Arnaldo Jardim, Deputado.

PROJETO DE LEI Nº 2.665, DE 2011 
(Do Sr. Manato)

Cria o Cadastro de Pessoas Portado-
ras de Diabetes e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei cria o Cadastro de Pessoas Por-

tadoras de Diabetes, na forma que especifica.
Art. 2º. Fica criado, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, o Cadastro de Pessoas Portadoras de Diabetes.
§ 1º. As pessoas que integrarem o cadastro de 

portadores de diabetes e que forem inscritas em progra-
mas de educação para diabéticos, conforme disposto 
na Lei 11.347, de 27 de setembro de 2006, receberão 
um cartão identificador. 

§ 2º Mediante a apresentação do cartão identifi-
cador, os portadores de diabetes terão prioridade na 
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compra de medicamentos para o tratamento da doença, 
além de terem acesso a outras políticas do poder públi-
co, voltadas para a melhoria de sua condição de vida.

Art. 3º. A apresentação do cartão identificador 
não exime seu portador de apresentar receita médica 
no ato da compra dos medicamentos.

Art. 4º. O Poder Público regulamentará esta Lei, 
definindo local e forma de inscrição no Cadastro e de-
mais providências que se fizerem necessárias.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Em decorrência de publicação de uma matéria na 
revista Veja, sobre o medicamento Victoza, que contém 
a substância liraglutida, apresentando-o como remédio 
milagroso a ser utilizado para o emagrecimento, houve 
uma corrida às farmácias, esgotando em pouco tempo 
o seu estoque.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN-
VISA – emitiu nota afirmando que esse medicamento 
foi aprovado com a finalidade de uso específico no 
tratamento de diabetes tipo 2.

Esclareceu, ainda, a ANVISA, que o uso do me-
dicamento para outros fins envolve risco. Afirma que 
não há estudos que indiquem o seu uso para emagre-
cimento. Além disso, os efeitos colaterais do remédio 
não são completamente conhecidos, por se tratar de 
uma droga lançada recentemente no mercado.

Dentre os efeitos colaterais já conhecidos da 
substância liraglutida, utilizada como medicamento 
injetável, estão dor de cabeça, náusea, diarréia. Há 
também o risco de causar pancreatite, desidratação, 
alteração da tireóide, urticária e, segundo consta na 
bula do remédio, podem ocorrer outros eventos adver-
sos imprevisíveis ou ainda desconhecidos.

Ressalta a nota da ANVISA que as pesquisas 
indicam eficácia e segurança aceitáveis para o uso 
ao qual foi destinado, ou seja, tratamento de diabetes 
tipo 2. Entretanto, trata-se de um medicamento novo, 
em que não há nenhuma comprovação de sucesso no 
tratamento de obesidade e redução de peso.

De qualquer modo, a questão, além da utiliza-
ção indevida do medicamento, é os diabéticos serem 
privados da utilização de uma substância nova para 
o tratamento, com pesquisas indicando eficácia no 
combate à doença.

Os diabéticos têm-se dirigido às farmácias e têm 
encontrado longas listas de espera para aquisição do 
remédio, compostas, ao que tudo indica, por pessoas 
que pretendem utilizá-lo para o tratamento da obesida-
de e redução de peso, como denuncia o cidadão Yelmo 

Papa, de Bom Jesus do Norte, em correspondência 
a este Deputado.

Sugere o referido cidadão, que seja criado o Ca-
dastro Nacional de Diabéticos, para coibir esse tipo de 
situação, a fim de que os doentes tenham prioridade 
na aquisição de remédios para o tratamento desse 
segmento da população.

Não só pelo ocorrido com o medicamento Victo-
za, mas para prevenir que aconteça com outros, e até 
para identificar os destinatários de políticas públicas 
voltadas para o tratamento de diabetes, é que apre-
sentamos o presente projeto de lei.

Contamos, portanto, com a cooperação dos ilus-
tres pares para aprovação deste Projeto, no intuito de 
facilitar o tratamento para os portadores de 

diabetes, dando acesso prioritário a medicamen-
tos e outros recursos que porventura sejam disponibi-
lizados na área privada ou pelo poder público.

Sala das sessões, 09 de novembro de 2011.– 
Deputado Manato – PDT/ES.

PROJETO DE LEI Nº 2.666, DE 2011 
(Do Sr. Manato)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para deter-
minar a reserva de vagas em instituições 
públicas de ensino superior aos alunos que 
comprovem baixa renda familiar. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o artigo 55-A e pará-

grafos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para criar reserva de vagas em instituições públicas 
de ensino superior aos alunos de baixa renda. 

Art. 2º Acrescentem-se o artigo 55-A e parágra-
fos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com 
a seguinte redação: 

“Art. 55-A. As instituições públicas de en-
sino superior reservarão 20% (vinte por cento) 
das vagas de cada curso para alunos egressos 
de escolas públicas ou que comprovem baixa 
renda familiar. 

§ 1º. No caso de alunos egressos de 
escolas públicas, é necessário, para efeito do 
determinado nesta lei, que os estudantes te-
nham cursado integralmente o ensino público. 

§ 2º. O critério para definição do nível de 
renda para que o aluno seja beneficiado com 
o disposto nesta Lei, levará em consideração 
o Índice de Desenvolvimento Humano. ” 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias.
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Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Recente decisão do Tribunal de Justiça estadual 
considerou inconstitucional lei do município de Vitória 
do Espírito Santo que estabelecia reserva de trinta por 
cento das vagas em concursos públicos para afrodes-
cendentes.

O desembargador que proferiu voto divergente, 
aprovado depois pela maioria do Tribunal, sendo julga-
da procedente a ação de inconstitucionalidade, alude 
que “não é a tonalidade da pele que impossibilita os 
afrodescendentes de ingressarem no serviço público 
municipal, mas sim a precária situação econômica”. 

O desembargador entende também que a re-
serva de vagas para afrodescendentes pode causar 
problemas, por instituir a “consciência estatal da raça, 
a reserva de vagas promove a ofensa arbitrária ao 
princípio da igualdade, gerando discriminação reversa 
em relação aos brancos pobres, além de favorecer a 
classe média negra, que não seria a mais carente dos 
benefícios estatais”.

Ainda outro desembargador, que acompanhou o 
voto divergente, aduz que as políticas sociais devem 
ser voltadas para pessoas com baixa renda.

Conforme se depreende do acima exposto, a pro-
moção da inclusão social não deve ser balizada por 
raça, cor ou credo, mas sim, pela situação econômica, 
pelo baixo nível de renda das pessoas. 

O que importa, na realidade, é que as políticas 
de afirmação social busquem favorecer os econo-
micamente prejudicados, seja de que cor ou de que 
raça forem. São pobres alijados da sociedade, quer 
na educação, na cultura, na saúde, moradia. Não se 
alimentam direito na infância, não têm acesso a boas 
escolas e, quando crescem são obrigados a trabalhar 
para, se quiserem, cursar ensino superior pago e, mui-
tas vezes, de baixa qualidade.

Os pobres não têm como concorrer com os mais 
abastados da sociedade que tiveram todas as pos-
sibilidades e condições de se prepararem e serem 
aprovados nos difíceis e concorridos vestibulares das 
universidades públicas.

Seria diferente, e cremos que ainda será, quando 
o ensino médio e fundamental públicos forem de boa 
qualidade e a população de baixa renda tiver acesso 
às condições mínimas de subsistência e de preparo 
para enfrentar a concorrência desses vestibulares.

Até lá é necessário que haja uma política de in-
clusão econômico-social que corrija um pouco a injus-
tiça e dê acesso aos pobres às universidades públicas.

O art. 207 da Constituição Federal dispõe que “as 
universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade, entre 
ensino, pesquisa e extensão”.

Entendemos que a matéria tratada neste projeto 
está acima da autonomia administrativa concedida às 
universidades. É, na verdade, uma política pública de 
afirmação e inclusão social, com o objetivo de desfazer 
injustiças praticadas ao longo de anos.

Nesse intuito é que submetemos esse projeto à 
apreciação dos nobres pares, solicitando sua aprova-
ção, como medida de grande alcance social.

Sala das sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Federal Manato – PDT/ES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.667, DE 2011 
(Do Sr. Artur Bruno)

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, que dispõe sobre o atendimen-
to da alimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 
educação básica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

passa a viger com as seguintes alterações:

Art. 8º  ...................................................
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios manterão em seus arquivos, em 
boa guarda e organização, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, contados da data de aprovação 
da prestação de contas do concedente, os do-
cumentos a que se refere o caput, juntamente 
com todos os comprovantes de pagamentos 
efetuados com os recursos financeiros transfe-
ridos na forma desta Lei, ainda que a execução 
esteja a cargo das respectivas escolas, e esta-
rão obrigados a disponibilizá-los, sempre que 
solicitado, aos membros do respectivo Poder 
Legislativo, ao Tribunal de Contas da União, 
ao FNDE, ao sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal e ao Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE.

Art. 13...
Parágrafo único. O cardápio será definido e di-

vulgado mensalmente, no site de cada ente, sob de-
nominação específica, nele especificando-se também, 
pelo menos: 

I – quantidades e espécies de produtos 
adquiridos, por fornecedor;



60934 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

II – quantidades e espécies de produtos 
distribuídos, por escola.

Art. 18...
V – 1 (um) representante indicado por um 

dos seguintes Conselhos Profissionais: Eco-
nomia, Ciências Contábeis ou Administração.

Art. 28. A fiscalização da aplicação dos 
recursos financeiros relativos à execução do 
PDDE é de competência do FNDE e dos órgãos 
de controle externo e interno do Poder Exe-
cutivo da União, e será feita com base na dis-
criminação e divulgação prévia dos repasses, 
por escola, mediante realização de auditorias, 
inspeções e análise dos processos que origi-
narem as respectivas prestações de contas.

Art. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Justificação

O acompanhamento e a fiscalização dos repasses 
recebidos e das aplicações efetuadas pelas escolas, por 
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, devem 
ser feitos mediante a mais ampla e efetiva participa-
ção da sociedade civil, o que certamente transcende 
os muros do estabelecimento.

E é preciso que as movimentações financeiras, 
e as aquisições dos produtos utilizados no preparo e 
fornecimento dos alimentos sejam divulgadas de tal 
forma que qualquer interessado – ou qualquer cida-
dão – seja capaz de fiscalizar a aplicação dos recursos 
relativos ao Programa. 

Daí a preocupação em monitorar todo o ciclo 
que começa pelos repasses efetuados, passa pela 
definição dos cardápios e relaciona as aquisições dos 
produtos com a sua utilização para o fornecimento da 
alimentação nas escolas, identificando, inclusive, os 
beneficiários desses dispêndios.

É por estas razões que esperamos contar com 
o decisivo apoio dos ilustres Pares na tramitação e 
aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011. – 
Deputado Artur Bruno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.668, DE 2011 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Estabelece controle da manutenção 
e vistoria dos brinquedos dos parques de 
diversão pelos usuários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os parques de diversão, em território 

brasileiro, são obrigados a informar, nas costas dos bi-
lhetes vendidos para uso de cada um dos brinquedos, 
os números de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-

cas – CNPJ da empresa administradora do Parque e 
da empresa fabricante dos brinquedos, o número do 
alvará de funcionamento, a data da última manutenção 
realizada pela empresa fabricante dos brinquedos e 
a data da última vistoria realizada pelo órgão público 
competente.

§ 1o As empresas fabricantes dos brinquedos são 
obrigadas a fornecer, periodicamente, laudos de ma-
nutenção de seus produtos, relacionando o número de 
cada unidade produzida e de sua série aos reajustes 
demandados e aos efetivamente feitos.

§ 2o As empresas de que trata o parágrafo anterior 
podem manter oficinas credenciadas para realizarem 
os serviços de manutenção e emitirem os laudos com 
os reajustes demandados e os efetivamente feitos.

§ 3o As autoridades competentes são obrigadas 
a fornecer laudos de vistoria, relacionando o número 
de cada unidade produzida e de sua série aos resul-
tados dos testes executados que comprovam o bom 
funcionamento dos brinquedos.

Art. 2o A renovação dos alvarás, pelas prefeituras 
dos municípios onde estão instalados os parques de 
diversão, somente será concedida, após verificação 
do cumprimento dos dispositivos desta Lei.

Art. 3o O descumprimento do disposto nesta Lei 
submete o infrator às penalidades definidas nos artigos 
186, 187 e 927 do Código Civil, no caso das empresas 
administradora do parque e fabricante dos brinquedos, 
e nas penalidades definidas no art. 147 do Código de 
Processo Civil, no caso da autoridade competente para 
a realização da vistoria dos brinquedos, assim como 
a outras penalidades previstas em Lei.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Projeto de Lei que apresentamos visa controlar 
a manutenção e a vistoria dos brinquedos de parques 
de diversões, tendo em vista evitar acidentes que viti-
mam, em sua maioria, crianças.

Para ilustrar a gravidade da questão, transcreve-
mos abaixo vários acidentes. 

“No brinquedo Looping Star, do Playcen-
ter, zona oeste de São Paulo, deixou 16 pesso-
as feridas nesta quinta-feira. Veja abaixo outros 
acidentes ocorridos em parques de diversão: 

Julho de 2010 – duas meninas de 7 e 9 
anos ficaram feridas em um parque de diver-
sões na avenida Jacu-Pêssego, vila Jacuí, zona 
leste de São Paulo. Uma trava do brinquedo 
onde as crianças estavam se soltou. 

Junho de 2010 – um menino de 12 anos 
morreu após cair de um brinquedo em Campi-
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nas (91 km de São Paulo). O garoto estava em 
um brinquedo que simula um vôo e, quando 
caiu, bateu a cabeça em uma base de ferro. 
Segundo a polícia, o dono do parque alegou 
que a criança teria quebrado o vidro do brin-
quedo, colocado a cabeça para fora e por isso 
sofrido o acidente. 

Junho de 2010 – no Rio, uma cozinheira 
de 61 anos morreu após um acidente no par-
que temático Terra Encantada, na Barra da 
Tijuca (zona oeste). Ela caiu de um carrinho 
em uma montanha-russa. A idosa foi socorri-
da com vida por uma equipe dos bombeiros 
e levada ao hospital Lourenço Jorge, na Bar-
ra, mas não resistiu aos ferimentos. O diretor 
e um engenheiro do parque foram indiciados 
pela polícia. 

Agosto de 2009 – cerca de dez pessoas 
ficaram feridas em um parque de diversões 
em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo). 
As vítimas caíram de um brinquedo giratório, 
porém, não há informações sobre as circuns-
tâncias do acidente. 

Março de 2009 – o adolescente Bruno Ra-
mon Pereira, 15 teve morte cerebral após cair 
de um brinquedo conhecido como “Kamikaze”. O 
brinquedo teve a base de sustentação partida ao 
meio na cidade de Castro (148 km de Curitiba). 
Além dele, outras nove pessoas ficaram feridas. 
Com a quebra da base, uma peça de ferro, que 
funcionava como contrapeso, atingiu em cheio 
a gaiola onde estavam os dez adolescentes. O 
brinquedo ficou parcialmente destruído. 

Junho de 2008 – um menino de 12 anos 
morreu após cair de um brinquedo em um 
parque de diversão em Campinas (91 km de 
São Paulo). Ele teve a cabeça prensada entre 
a janela e uma das barras externas que sus-
tentam o “Buzz Light Year” (Ônibus Espacial). 

Março de 2008 – uma criança de dez 
anos morreu após cair de um brinquedo em 
um parque de diversões localizado em Itaque-
ra (zona leste de São Paulo). Ele estava em 
um elevador eletrônico e caiu de uma altura 
aproximada de quatro metros. 

Março de 2008 – quinze pessoas ficaram 
feridas após um acidente com um brinquedo 
no parque de diversões Goiânia, em Ribei-
rão das Neves (MG). O Dangle – um chapéu 
mexicano, onde os freqüentadores ficam em 
cadeiras penduradas por correntes – tombou. 

Novembro de 2007 – um menino de sete 
anos caiu de uma montanha-russa em um 

parque de diversões em Rio Claro (175 km a 
noroeste de São Paulo). 

Setembro de 2007 – uma menina de 7 
anos fraturou o maxilar ao cair de um brinque-
do no parque de diversões da Festa do Peão 
de Sales (458 km a noroeste de São Paulo). 

Agosto de 2007 – uma falha em um brin-
quedo causou a queda de pai e filha, de 11 
anos, de uma altura de quatro metros no Par-
que Marinha do Brasil, em Porto Alegre (RS). 

Janeiro de 2007 – Quatro crianças so-
freram ferimentos leves em consequência de 
um defeito em um brinquedo no parque de di-
versões instalado no Shopping D, no Canindé 
(zona norte de São Paulo). 

Setembro de 2005 – Duas crianças de 10 
anos ficaram feridas após serem arremessadas 
de um brinquedo no parque de diversões do 
bairro Vila Padre Anchieta, em Campinas (95 
km a noroeste de São Paulo). Elas caíram de 
uma altura de cerca de cinco metros e tiveram 
apenas ferimentos leves. 

Agosto de 2005 – o estudante Frank Ri-
beiro de Sousa, 28, sofreu traumatismo crania-
no e foi socorrido em estado grave após cair 
da montanha-russa do parque de diversões 
Terra Encantada, na Barra da Tijuca, na zona 
oeste do Rio de Janeiro. 

Dezembro de 2004 – dez pessoas fica-
ram feridas em um acidente em um parque de 
diversões no bairro Jardim Baronesa, na peri-
feria de Osasco, região metropolitana de São 
Paulo. Segundo a polícia, o brinquedo tombou 
logo que começou a se movimentar. 

Janeiro de 2003 – Cinco pessoas ficaram 
feridas em um parque de diversões em Praia 
Grande (litoral de SP). O acidente aconteceu 
em um brinquedo chamado “Spice-Loop”, um 
tipo de brinquedo que gira como um pêndu-
lo. Os cinco feridos caíram de uma altura de 
oito metros”.

Agosto de 2011 – Acidente em um parque de 
diversões no bairro de Vargem Grande, na Zona Oes-
te do Rio de Janeiro deixou uma morte e 8 pessoas 
gravemente feridas.

Até quando acidentes como esses ou até piores 
vão continuar acontecendo tirando vidas de pessoas 
inocentes. Espero contar com ao apoio dos Nobres 
Pares para uma rápida tramitação e aprovação deste 
Projeto de Lei que, seguramente, conta também com 
sugestões para seu aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Felipe Bornier.
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PROJETO DE LEI Nº 2.669, DE 2011 
(Do Sr. Jean Wyllys)

Dispõe sobre diretrizes para o trata-
mento de doenças raras no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde e dá outras provi-
dências.

Artigo 1º – O tratamento de doenças raras será 
executado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Artigo 2º – Para os efeitos desta Lei, é conside-
rada pessoa com doença rara aquela afetada por pa-
tologia, debilitante e/ou incapacitante, cuja prevalência 
em cada 100 mil habitantes corresponda a 65 casos.

Parágrafo único. A pessoa com doença rara é 
considerada pessoa com deficiência, para todos os 
efeitos legais.

Artigo 3.º – São diretrizes do tratamento de do-
enças raras pelo Sistema Único de Saúde:

I – assistência médica, de reabilitação 
e farmacêutica plena aos portadores de do-
enças raras;

II – diagnóstico, mapeamento e promo-
ção da efetividade do tratamento das doen-
ças raras;

III – fornecimento e promoção do uso res-
ponsável e racional de medicamentos, inclusive 
drogas órfãs e de dispensação excepcional, 
além de suprimentos e alimentos específicos 
quando necessários;

IV – avaliação, o acompanhamento e, 
quando for o caso, administração de medica-
mentos, inclusive drogas órfãs, suprimentos e 
alimentos nos pacientes;

V – prescrição, avaliação, adequação, 
acompanhamento, fornecimento, promoção e 
dispensação de órteses, próteses, meios au-
xiliares de locomoção e dispositivos médicos;

VI – pesquisa, ensino e formação em 
doenças raras na área da saúde;

VII – garantia do necessário e adequado 
internamento do paciente em Hospital Geral 
ou Especializado, ou em leitos ambulatoriais, 
conforme o caso; ou ainda, a Internação Do-
miciliar para o paciente quando está for mais 
adequada;

VIII –diagnóstico e intervenção precoce 
para reduzir ao máximo as deficiências adi-
cionais;

IX – atualização periódica dos protocolos 
do Ministério da Saúde, com base na revisão 
criteriosa da literatura e na melhor evidência 
científica disponível,

X – mapeamento das pessoas com do-
enças raras;

XI – combate da sub-notificação, por mo-
dificações da tabela do SUS que contemplem 
sintomas específicos destas patologias;

XII – implantação de rede telemediada 
de especialistas, médicos, associações de 
pacientes e centros de referências.

XIII – criação e manutenção de:
a) corpo médico especializado em orto-

pedia, endocrinologia, reumatologia, pediatria, 
clinica médica, neurologia e genética, prefe-
rencialmente, com experiência profissional em 
tratamento de doenças raras;

b) equipe multidisciplinar composta por 
nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, fono-
audiólogo, fisiatra, farmacêutico, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, pedagogo, cientista 
social, assistente social e dentista;

c) serviços de reabilitação física, de re-
ferência em medicina física e reabilitação, de 
maior nível de complexidade.

Parágrafo único: Entende-se por Hospital Geral ou 
Especializado aquele que possui condições técnicas, 
instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 
especializados para a realização dos procedimentos 
clínicos, cirúrgicos e diagnósticos, necessários para 
potencializar as ações de reabilitação e atendimento 
integral à pessoa com doenças raras. 

Artigo 4º – Ficam incluídos, no artigo 6º da Lei 
nº. 8.080 de 1990, os seguintes dispositivos:

.............................................................
XII – a assistência médica, de reabilita-

ção e farmacêutica especializada às pessoas 
com doenças raras;

XIII – o fornecimento de dispositivos mé-
dicos especializados às pessoas com doen-
ças raras;

XIII – a adequação das unidades de aten-
dimento domiciliar às pessoas com doenças 
raras. 

.............................................................
§ 4º Entende-se por doença rara aque-

la que afeta 65 em cada 100.000 (cem mil) 
pessoas.

Artigo 5º – O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
de sua publicação.

Artigo 6º – Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
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Justificação

Conforme recomendação da Organização Mun-
dial de Saúde, doença rara é aquela cuja prevalência 
em cada 100 mil habitantes corresponde a 65 casos. 
Entre 6 e 8% da população mundial são afetados por 
essas doenças, o que significa, por exemplo, cerca 
de 3 milhões de pessoas na França, 27 milhões na 
Europa e 27 milhões na América do Norte. No Brasil, 
ainda que não existam dados mensurados, estima-se 
que haja cerca de 13 milhões de pessoas afetadas 
diretamente por doenças raras. Um terço delas morre 
antes dos cinco anos de idade, sendo que a grande 
maioria nem sequer alcança um diagnóstico. Apesar 
de, individualmente, cada uma das patologias tidas 
como rara comprometer 65 a cada 100 mil habitantes, 
é preciso salientar que há mais de cinco mil doenças 
raras identificadas. Sua etiologia é diversificada, sen-
do a grande maioria delas de origem genética (80%), 
mas doenças degenerativas, auto-imunes, infecciosas 
e oncológicas também podem originá-las.

A definição europeia de doença rara afirma tam-
bém que, do ponto de vista da patologia humana, o 
conceito de doença rara é absolutamente transversal, 
distribuindo-se por entidades de causa genética (80%), 
degenerativas, auto-imunes, infecciosas, oncológicas. 
Estima-se que em cada semana sejam descritas 5 
novas patologias em nível mundial. Muitas delas têm 
um caráter sistêmico e as suas manifestações clínicas 
iniciam-se em quase 65% dos casos nos 2 primeiros 
anos de vida, sendo aliás a causa de 35% da mortal-
dade na idade de 1 ano, 10% dos 1 a 5 anos e de 12% 
entre os cinco e 15 anos13.

A ausência de políticas públicas sobre o tema é 
quase total. Há enorme hiato legal, que causa a exclu-
são das pessoas com doenças raras. Muitos portado-
res foram taxados de loucos por médicos em hospitais, 
como se as doenças não existissem. Outros foram 
submetidos a cirurgias desnecessárias, amputações 
absurdas, tratamentos sem sentido algum. São histó-
rias possíveis porque há quase 40 anos não existem 
políticas de doenças raras. O primeiro país a organizar 
um marco legal, o Japão, fê-lo em 1972.

É preciso sanear o hiato legal que exila da dig-
nidade humana os portadores.

As doenças raras são, frequentemente, crôni-
cas, progressivas, degenerativas, incapacitantes e/ou 
fatais. Algumas são debilitantes, mais leves; outras, 
incapacitantes, mais graves. Outras levam ao óbito. 
Foi negado a muitos pacientes que sofrem de doença 
rara o direito de diagnóstico médico, de tratamento 

13 http://www.spmi.pt/nedr_constituicao.asp ehttp://www.eu-
rordis.org/sites/default/files/publications/Fact_Sheet_RD.pdf

e, conseqüentemente, de uma vida digna. Na União 
Europeia, 25% dos pacientes relataram espera de 5 
a 30 anos entre o início dos primeiros sintomas e o 
diagnóstico da sua doença. O diagnóstico tardio leva 
a conseqüências graves, que se agravam exponen-
cialmente com o passar do tempo, como tratamento 
médico e cirurgias inadequadas, e dano neurológico 
grave a 40% dos pacientes. Além disso, muitas vezes 
o paciente ou algum dos seus familiares deve cessar 
a sua atividade profissional por causa da doença14.

As sequelas causadas pelas doenças raras são 
responsáveis pelo surgimento de cerca de 30% das 
deficiências, que podem ser físicas, auditivas, visuais, 
cognitivas, comportamentais ou múltiplas, a depender 
de cada patologia. Além disso, são a segunda maior 
causa de mortalidade infantil no Brasil. As doenças 
raras, quando não levam a óbito (um terço dos casos) 
ou não são diagnosticadas (um terço dos casos) são 
a causa das deficiências, no outro terço dos casos.

Dados internacionais apontam que a mortalidade 
infantil de portadores de doenças raras chega a 30% 
em países desenvolvidos. Este percentual pode ser 
ainda mais alto no Brasil, uma vez que essas crian-
ças quase nunca são diagnosticadas, e menos crian-
ças ainda recebem o tratamento adequado. Contudo, 
não existem estudos suficientes sobre a incidência 
das doenças raras no Brasil, tamanho o despreparo 
para o diagnóstico e tratamento delas. A sistematiza-
ção do diagnóstico e do tratamento produziria dados 
concretos capazes de embasar o desenvolvimento de 
uma abordagem coerente com as necessidades dessa 
parcela da população.

O diagnóstico e o tratamento são dificultados 
pela falta de conhecimento sobre essas doenças e de 
protocolos de atendimento específicos. Faltam, ainda, 
profissionais especializados capazes de entender as 
implicações dos tratamentos em um corpo com carac-
terísticas especiais. Isto leva ao agravamento de sinto-
mas e seqüelas. Muitas vezes, as pessoas com doen-
ças raras ou as associações que as congregam é que 
são responsáveis por localizar e traduzir as pesquisas 
mais recentes sobre sua patologia, encaminhando-as 
para seus médicos.

As pessoas com doenças raras enfrentam gigan-
tescas dificuldades sociais, e as barreiras são muitas 
vezes intransponíveis. O preconceito contra essas de-
ficiências e os sintomas físicos pouco comuns dessas 
patologias é freqüente. Igualmente freqüente e perigosa 
é a visão assistencialista que entende esses indivíduos 
como um peso para a sociedade, e não como parte 
integral dela. Muitos portadores acabam isolados so-

14 Dados do relatório do Instituto Francês de Doenças Ra-
ras http://www.institutmaladiesrares.net/?page_id=3
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cialmente devido à falta de estrutura adequada a suas 
necessidades específicas em escolas, universidades, 
locais de trabalho e centros de lazer. Quase nenhuma 
das pessoas com doenças raras tem acesso às con-
dições necessárias para atingir seu pleno potencial.

Para contemplar estas questões e restabelecer a 
cidadania real das pessoas com doenças raras é pre-
ciso contemplá-las em todas as discussões a respeito 
de suas necessidades. 

O Brasil já deu grandes passos para garantir o 
respeito às necessidades das pessoas portadoras de 
doenças raras, em especial com a ratificação da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu protocolo facultativo. O Decreto Federal nº 6949 
de 25 de agosto de 2009 faz integrar a Convenção e seu 
protocolo facultativo ao ordenamento jurídico brasileiro. 
Com esse decreto, o Brasil se compromete a propiciar 
“serviços de saúde que as pessoas com deficiências 
necessitam especificamente por causa da sua deficiên-
cia, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem 
como serviços projetados para reduzir ao máximo e 
prevenir deficiências adicionais” (art. 25, b). Contudo, 
essa norma ainda pende de regulamentação.

A criação de uma Política Nacional de Saúde vem 
ao encontro das disposições da própria Convenção, 
sendo a melhor forma de tratar as doenças raras. Uma 
das maiores conseqüências da falta de tratamento ade-
quado de doenças raras é o desenvolvimento de defi-
ciências que agravam o estado de saúde do paciente, 
aumentam as despesas do Sistema Público de saúde 
e, principalmente, comprometem a qualidade de vida 
desses pacientes.

Os Centros de Referência são a base da política 
pública para doenças raras na União Europeia des-
de 200515. Alguns países até estabeleceram centros 
assim antes dessa data, como a França, que os vem 
instituindo desde 2004.

A aprovação do presente projeto, além de atender 
à obrigação do Estado de garantir a saúde de seus ci-
dadãos, pode acarretar economia aos cofres públicos, 
uma vez que permitirá o diagnóstico mais rápido e o 
tratamento mais eficiente dos pacientes com doenças 
raras. Assim, diminuem-se a mortalidade e o desenvol-
vimento de deficiências adicionais e garante-se uma 
vida digna aos cidadãos do Estado.

Sala das sessões, 9 de novembro de 2011.– Jean 
Wyllys, Deputado Federal.

15 UE Orphan Drug Legislação http://www.eurordis.org/content/
european-centres-reference e http://www.eurordis.org/sites/default/
files/publications/position-paper-EURORDIS-centres-excellence-
-networksFeb08.pdf

PROJETO DE LEI Nº 2.670, DE 2011 
(Do Sr. Jesus Rodrigues)

Dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da atividade 
exercida pelo Profissional Vazanteiros e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Objeto e das Definições Preliminares

Art. 1º. Para efeitos desta Lei, entende-se por VA-
ZANTEIROS aos agricultores que ocupam as margens 
dos rios que cultivam a terra apenas para a subsistên-
cia, de forma autônoma ou em regime de economia 
familiar, com meios de produção próprios ou mediante 
contrato de parceria.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, fica 
criada a profissão de Vazanteiro, com regulamentação 
própria pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

CAPÍTULO II 
Do Estímulo à Atividade Vazanteira

Art. 2º. São considerados produtores rurais e be-
neficiários da política agrícola de que trata o art. 187 
da Constituição Federal as pessoas físicas que desen-
volvam atividade VAZANTEIRA nos termos desta Lei.

§1º Podem ser beneficiários do crédito rural de 
comercialização os agentes que desenvolvem ativida-
des de transformação, processamento e industrializa-
ção dos produtos decorrentes da atividade vazanteira, 
desde que atendido o disposto no § 1o do art. 49 da 
Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

§2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 
sistema nacional de informações sobre a atividade va-
zanteira, com o objetivo de coletar, agregar, intercam-
biar e disseminar informações sobre o setor.

Art. 3º. As colônias de vazanteiros poderão or-
ganizar a comercialização dos produtos de seus as-
sociados, diretamente ou por intermédio de cooperati-
vas ou outras entidades constituídas especificamente 
para esse fim.

Art. 4º. A capacitação da mão de obra será orien-
tada para o desenvolvimento sustentável da atividade 
vazanteira.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Público e à ini-
ciativa privada a promoção e o incentivo da pesquisa 
e capacitação da mão de obra vazanteira.

Art. 5º. A pesquisa vazanteira será destinada a 
obter e proporcionar, de forma permanente, informações 
e bases científicas que permitam o desenvolvimento 
sustentável da atividade vazanteira.
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§1º A coleta e o cultivo de recursos vazanteiros 
com finalidade científica deverão ser autorizados pelo 
órgão ambiental competente.

§2º O resultado das pesquisas deve ser difundido 
para todo o setor vazanteiro.

CAPÍTULO III 
Do Seguro Desemprego

Art. 6º. Fica assegurado, pelo prazo máximo de 
03 (três) meses, o benefício do seguro desemprego, no 
valor de um salário mínimo mensal, durante o período 
de impossibilidade da atividade vazanteira, períodos 
de enchentes e de secas, ao vazanteiro profissional 
que exerça sua atividade conforme disposto nesta lei.

Art. 7º. Para se habilitar ao benefício, o vazanteiro 
deverá apresentar ao órgão competente do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:   

I – registro de vazanteiro profissional de-
vidamente atualizado, emitido pela Secretaria 
de Agricultura da Presidência da República, 
com antecedência mínima de um ano da data 
do início do defeso;

II – comprovante de inscrição no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS como 
vazanteiro, e do pagamento da contribuição 
previdenciária;

III – comprovante de que não está em 
gozo de nenhum benefício de prestação conti-
nuada da Previdência ou da Assistência Social, 
exceto auxílio acidente e pensão por morte;

IV – atestado da Colônia de Vazanteiros a 
que esteja filiado, com jurisdição sobre a área 
onde atue o vazanteiro, que comprove:

a) o exercício da profissão, na forma do 
art. 1º desta Lei;

b) que se dedicou atividade vazantei-
ra, em caráter ininterrupto, durante o período 
compreendido pelas enchentes e/ou secas 
anteriores e o em curso;

c) que não dispõe de outra fonte de renda 
diversa da decorrente da atividade vazanteira.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e Em-
prego poderá, quando julgar necessário, exigir outros 
documentos para a habilitação do benefício.

Art. 8º. Será penalizado todo aquele que fornecer 
ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obten-
ção do benefício de que trata esta Lei, sujeitando-se o 
infrator à suspensão de sua atividade, cancelamento 
do seu registro por dois anos, se for vazanteiro, bem 
como ao pagamento do dobro do valor recebido me-
diante fraude, sem prejuízo das sanções civis e pe-
nais cabíveis.

Art. 9º. O benefício de que trata esta Lei será 
cancelado nas seguintes hipóteses:

I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de enchen-

tes ou secas;
V – comprovação de falsidade nas in-

formações prestadas para a obtenção do be-
nefício.

Art. 10. O benefício do seguro desemprego a 
que se refere esta Lei será pago à conta do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela Lei no 
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

CAPÍTULO IV 
Da Fiscalização e das Sanções

Art. 11. A fiscalização da atividade vazanteira 
abrangerá as fases de preparação da terra, cultivo, 
desembarque, conservação, transporte, processamen-
to, armazenamento e comercialização dos recursos 
agrícolas, bem como o monitoramento ambiental dos 
ecossistemas.

Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput 
deste artigo é de competência do poder público fede-
ral, observadas as competências estadual, distrital e 
municipal pertinentes.

Art. 12. As condutas e atividades lesivas aos re-
cursos agrícolas, pesqueiros e ao meio ambiente serão 
punidas na forma da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, e de seu regulamento.

CAPITULO V 
Disposições Gerais

Art. 13. A atividade de processamento do produ-
to resultante da produção vazanteira será exercida de 
acordo com as normas de sanidade, higiene e segu-
rança, qualidade e preservação do meio ambiente e 
estará sujeita à observância da legislação específica 
e à fiscalização dos órgãos competentes.

Art. 14. Caberá ao Poder Executivo Federal re-
gulamentar a presente lei, em especial, com relação 
aos períodos do benefício do seguro desemprego de 
que trata o artigo 6°, observando as peculiaridades de 
cada região do território nacional.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor após decorridos 
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Art. 16. Ficam revogados todos os dispositivos 
contrário a esta lei.

Justificação 

Esta lei visa prestar assistência financeira ao 
profissional vazanteiro, regulamentando a profissão, 
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de forma a viabilizar e compatibilizar seu exercício 
com a proteção ao Meio Ambiente de maneira sus-
tentável, propiciando sua fruição pelas presentes e 
futuras gerações.

Dentre os benefícios criados pela presente lei, 
destaca-se a regulamentação do Seguro Desemprego, 
consubstanciado na assistência financeira temporária 
concedida ao vazanteiro durante os períodos de en-
chentes e secas, mediante o pagamento de um salário 
mínimo, por um período que não exceda três meses.

Com o fito de impedir que infratores usufruam des-
ta benesse legal, a própria lei penaliza o fraudador com 
a suspensão da atividade vazanteira, o cancelamento 
de seu registro pelo prazo de dois anos, estabelecen-
do uma pena pecuniária consistente no pagamento do 
dobro do valor recebido mediante fraude, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis.

A necessidade de criação desta lei resta eviden-
ciada na constatação de que o Brasil é um país de pro-
porções continentais, ensejando a imprescindibilidade 
de que as desigualdades e dificuldades na integração 
populacional sejam dirimidas, com o fito de atender 
aos anseios vitais das populações que habitam todo 
este território, caracterizado pela grande diversidade 
de solos, climas e potencialidades.

Não se pode olvidar que cada região do país tem 
suas peculiaridades a respeito do seu sistema climáti-
co e hidrográfico, de forma que os períodos de defeso 
são variáveis e acabam por comprometer o sustento 
das famílias que sobrevivem da agricultura de várzea, 
o que, por fim, culmina na ofensa ao Princípio da Dig-
nidade da Pessoa Humana, proteção constitucional-
mente garantida.

É certamente em favor do Direito à uma vida 
digna que se busca, por meio deste Projeto de Lei, a 
atuação do Ministério do Trabalho nos casos especifi-
cados pela legislação em apreço, sobrelevando-se que 
o pagamento do seguro desemprego deve assegurar 
o sustento destas famílias coincidindo com o período 
no qual estes agricultores não conseguem prover o 
seu próprio alimento, sendo o direito à alimentação 
um direito fundamental.

A pesquisa empírica revelou que, nestes perí-
odos, os vazanteiros, impedidos de desenvolverem 
suas atividades profissionais, são obrigados a recorrer 
à empréstimos, desencadeando diversos problemas 
econômicos e sociais.

Em vista disso, a implantação da lei proposta 
trará reflexos positivos no âmbito social e econômico, 
uma vez que ampara os vazanteiros nos períodos de 
seca, época em que a carência desta população se 
evidencia, sendo imperioso destacar que a maioria dos 
vazanteiros residem no interior e na própria região de 

produção, seu local de trabalho, tendo assim residência 
fixa, com dificuldades até mesmo de se locomover até 
a instituição bancária, situação que proporciona gra-
ves dificuldades financeiras em razão da interrupção 
de suas atividades profissionais. Portanto, tais funda-
mentos justificam a implementação de um seguro de-
semprego a esta classe desfavorecida de agricultores.

Por fim, é importante destacar que a proteção 
dos vazanteiros viabiliza a proteção do Meio Ambien-
te, uma vez que, amparados pela presente legislação, 
tais profissionais compreendem a necessidade de se 
resguardar o período do defeso, assegurando que a 
diversidade da fauna e da flora seja compartilhada 
pelas presentes e futuras gerações.

Estas, Senhor Presidente, as significativas ra-
zões que propiciam o encaminhamento do projeto de 
lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossa 
Excelência, e o seu encaminhamento à Câmara dos 
Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– Jesus 
Rodrigues, Deputado – PT/PI.

PROJETO DE LEI Nº 2.671, DE 2011 
(Dos Srs.Newton Lima, e Amauri Teixeira)

Inclui o art. 18-A na Lei nº 8.313, de 23 
de dezembro de 1991 (Lei Rouanet).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 18 – A – Nos casos previstos no artigo 18, 

§ 3º, alíneas b e f, caso haja manifesto interesse do 
Poder Público, as obras deverão ser doadas pelo be-
neficiário à União. 

Justificação

A Lei 8.313/1991, conhecida por Lei Rouanet, é 
importante fonte de financiamento de atividades cul-
turais em todo o País. Desde 1991, tal dispositivo tem 
permitido que tanto o Poder Público quanto a iniciativa 
privada reúnam competências para investir em ativida-
des culturais que valorizem as fontes da cultura, pro-
tejam nosso patrimônio histórico e cultural e o pleno 
exercício dos direitos culturais.

Entre as modalidades de incentivo à cultura, me-
rece destaque a permissão, com o objetivo de incenti-
var as atividades culturais, que as pessoas físicas ou 
jurídicas apliquem parcelas do Imposto sobre a Renda, 
a título de doações ou patrocínios, no apoio direto a 
projetos culturais, apresentados por pessoas físicas ou 
por pessoas jurídicas, de natureza cultural e por meio 
de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura (FNC), 
nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 8.313/91. Para 
tanto, os projetos culturais devem atender aos critérios 
estabelecidos no art. 1º do mesmo diploma.
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Por opção política de incentivo à cultura, a União 
admite abrir mão de parte de suas receitas para que 
ocorram investimentos em setores culturais. Recursos 
que corresponderiam ao montante devido pelos con-
tribuintes à União a título de Imposto sobre a Renda 
são diretamente alocados em projetos culturais, desde 
que submetidos à aprovação do Ministério da Cultura, 
por meio de amplo processo de avaliação.

O presente projeto de lei altera especificamente 
questões previstas pelo artigo 18, §3º, alínea b e f, da 
Lei 8.313/91:

Art.18. Com o objetivo de incentivar as 
atividades culturais, a União facultará às pes-
soas físicas ou jurídicas a opção pela aplica-
ção de parcelas do Imposto sobre a Renda, 
a título de doações ou patrocínios, tanto no 
apoio direto a projetos culturais apresentados 
por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas 
de natureza cultural, como através de contri-
buições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso 
II, desta Lei, desde que os projetos atendam 
aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.  

(...)
§ 3o As doações e os patrocínios na pro-

dução cultural, a que se refere o § 1o, atende-
rão exclusivamente aos seguintes segmentos: 

(...)
b) livros de valor artístico, literário ou 

humanístico;
(...)
f) produção de obras cinematográficas e 

videofonográficas de curta e média metragem 
e preservação e difusão do acervo audiovisual;

Nesse caso, a atual redação da norma traz lume 
a uma grave deficiência.

A priori, os recursos obtidos por meio da Lei 
8.313/91 para a impressão de “livros de valor artísti-
co, literário ou humanístico”, ou destinados à “produ-
ção de obras cinematográficas e videofonográficas de 
curta e média metragem e preservação e difusão do 
acervo audiovisual” são totalmente públicos. Trata-se 
de impostos que, ao invés de serem recolhidos aos co-
fres públicos, são diretamente destinados à promoção 
cultural. Entretanto, quando a União pretende que tais 
livros ou obras cinematográficas e videofonográficas 
sejam disponibilizadas, por exemplo, a estudantes, o 
Poder Público deve arcar com novo dispêndio na aqui-
sição das mesmas. Em outras palavras, a União paga 
duas vezes pelas mesmas obras: primeiro, no finan-
ciamento; segundo, na sua aquisição. Observa-se um 
patente contrassenso que merece ser corrigido por 
meio deste projeto de lei. 

O incentivo à publicação de livros e produção de 
obras cinematográficas e videofonográficas é política 
pública que merece ser defendida e ampliada perma-
nentemente. Porém, é inafastável a observância ao 
principio do zelo ao patrimônio público, de modo que 
a Lei 8.313/91 precisa ser aperfeiçoada a fim de evitar 
dispêndios desnecessários de recursos públicos para 
a promoção da mesma política: garantia de produção 
cultural e amplo acesso ao material produzido com 
dinheiro público. 

A alteração pretendida pelo presente projeto 
tornará inexigível a compra, pela União, de obras cuja 
edição contou com recursos públicos obtidos por meio 
do referido diploma legal. Quando for do interesse da 
União adquiri-las, esta – justamente por ter financiado 
a edição das mesmas – poderá requerê-las sem ne-
nhuma outra forma de dispêndio de capital.

Portanto, convocamos os senhores Deputados a 
refletirem sobre esta importante matéria, bem como 
solicitamos, tendo por base o zelo pelo patrimônio pú-
blico que é caro a todos os membros desta Casa, que 
o presente projeto seja aprovado.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Newton Lima, Deputado Federal – PT/SP, 
Deputado Amauri Teixeira, Deputado Federal – PT/BA

PROJETO DE LEI Nº 2.672, DE 2011 
(Do Sr. Audifax)

Acrescenta o art. 168-A à Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe 
sobre os registros públicos, e dá outras 
providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta lei acrescenta o art. 168-A à Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre 
os registros públicos, e dá outras providências”, a fim 
de dispor sobre a gratuidade do registro de imóveis 
para os reconhecidamente pobres.

Art. 2.º A Lei nº 6015, de 31 de dezembro de 1973, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 168-A:

“Art. 168–A. Todos os atos necessários 
ao registro do imóvel único de residência da 
família serão gratuitos para os reconhecida-
mente pobres.”

Art. 3.º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O direito à moradia é garantia fundamental ex-
pressa na Constituição Federal de 1988 (art. 6.º, ca-
put). A concretização deste direito social, no entanto, 
é desafio que ainda hoje não foi superado. A desigual-
dade social, expressa em abismos de desigualdades 
de oportunidade, é desafio para o desenvolvimento 
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humano e institucional, democrático, inclusivo, do Es-
tado Brasileiro.

Nesse contexto, estão inseridas as dificuldades 
de arcar com as despesas com escrituras e registro 
de imóvel, cujo custo cartorário é tão exorbitante que 
inviabiliza a aquisição regular de imóveis pela popu-
lação de menor renda.

O acesso à moradia está vinculado na prática a 
diversos outros desafios, como a exclusão de grande 
parcela da população dos segmentos mais produtivos 
da economia; a excessiva concentração de renda; o 
padrão da estrutura urbana, marcado pela coexistência 
de áreas densamente povoadas e áreas subocupadas; 
a crise fiscal do Estado brasileiro e do Sistema Finan-
ceiro de Habitação – SFH, que reduziram, drastica-
mente, a capacidade de investimentos em habitação, 
saneamento e infra-estrutura urbana.

No entanto, reconhecemos que tem sido negli-
genciado um essencial aspecto do déficit habitacional: 
o elevado custo do registro imobiliário no Brasil.

Tal ônus compulsório, visto sob a variável segun-
do a qual 54,8% das famílias brasileiras possuem ren-
da mensal inferior a três salários mínimos (dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 
2009), transparece a realidade financeira das famílias 
brasileiras e, pontualmente, as dificuldades que este 
considerável percentual da população enfrenta para 
adquirir um imóvel próprio para moradia.

Essa situação acaba sendo um convite à infor-
malidade, pois as famílias de menor renda vendem e 
compram bens imóveis sem se cercarem das garantias 
legais e prejudicam inclusive o futuro direito de heran-
ça de seus sucessores. A insegurança jurídica gerada 
por essa situação não pode persistir.

Este sério obstáculo à transação de imóveis, – 
e, portanto, ao acesso à moradia – pontualmente ex-
presso na excessiva onerosidade do registro dominial, 
porquanto, não raro, resultam em compradores que 
deixam de realizar o negócio por não terem os condi-
ções de promover a transcrição da escritura pública 
de compra e venda.

Quanto aos reconhecidamente pobres, a classi-
ficação metodológica adotada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE – caracteriza este 
indivíduo utilizando como referência o salário mínimo 
familiar, per capita. Por esse critério, a faixa popula-
cional de famílias com rendimentos mensais de até 
2 salários mínimos representa 47,1% da população 
brasileira (dados na PNAD 2009).

O valor do custo cartorário para estas famílias, 
47,1% da população, certamente resulta no não-regis-
tro da propriedade do imóvel, ficando impossibilitados 

os compradores, por exemplo, de obter financiamento 
bancário.

Com efeito, a ninguém é dado desconhecer que 
os bancos não liberam empréstimos, linhas de crédito 
ou financiamentos se não receberem, em contrapar-
tida, garantia idônea – que, no caso de aquisição de 
imóveis, consiste no respectivo título aquisitivo.

Além disso, a ausência de registro importa per-
calços diversos de ordem sucessória, caso o proprie-
tário faleça sem haver transcrito o título de compra e 
venda no cartório do registro de imóveis.

Temos, pois, a certeza de que a aprovação des-
te Projeto beneficiará, e muito, os comprovadamen-
te pobres e contribuirá para a efetivação do direito à 
moradia, já que ficarão desobrigados de arcar com o 
pesado ônus do registro do imóvel destinado à resi-
dência da família.

Como tais imóveis são de pequeno valor, não ha-
verá, também, prejuízo considerável ao cartório, uma 
vez que de qualquer modo as escrituras não seriam 
lavradas se permanecesse o sistema atual.

O pequeno ônus decorrente ao cartório de lavra-
tura da escritura gratuitamente deve ser considerado 
serviço público com que deve arcar qualquer um que 
explore economicamente atividades de interesse pú-
blico, como é o caso dos tabeliães.

Por ser verdadeira medida de justiça social, con-
tribuindo para que nosso Brasil seja mais igualitário, 
conclamamos os Nobres Pares a aprovarem esta pro-
posição.

Sala das Sessões, 2011.– Deputado Audifax.

PROJETO DE LEI Nº 2.673, DE 2011 
(Do Sr. Weverton Rocha)

Acrescenta § 2º ao art. 9º da Lei nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008, para 
estabelecer a obrigatoriedade de realização 
de processo seletivo quando da admissão 
de estagiários na situação que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 11.788, de 25 de setem-

bro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 
2º, renumerando-se para § 1º seu atual parágrafo único:

“Art. 9º  ..................................................
 .......................................................................

§ 1º  .......................................................
 .......................................................................

§ 2º Os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública direta, autárquica e fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios deverão 
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promover processo seletivo prévio quando o 
número de interessados em realizar estágio 
superar o número de vagas oferecidas.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A realização de estágio remunerado é uma eta-
pa primordial no aprendizado de qualquer estudante. 
Conceder a oportunidade de utilizar o conhecimento 
adquirido durante o comparecimento exclusivo a aulas 
teóricas na dura realidade decorrente de atividades 
concretas é a única maneira de diferenciar estudantes, 
por mais aplicados que sejam, dos profissionais que a 
sociedade deseja venham a se transformar algum dia.

Pensando nisso, legislação recente atualizou di-
versos parâmetros para disciplinar com maior abran-
gência e precisão essa relevante atividade, de cunho 
predominantemente acadêmico, evitando que ela con-
tinuasse se transformando, como ocorria no passado, 
em uma forma espúria de mascarar relações empre-
gatícias. Para tanto, esta Casa de Leis aprovou, e viu 
sancionada pelo Poder Executivo, a lei ora alcançada, 
cujo teor de fato e com efeito atualiza com muita efi-
cácia o sistema normativo até sua entrada em vigor 
encarregado de regulamentar o assunto.

Entretanto, não se teve em conta, como agora 
se pretende seja feito, a necessidade de dar vazão ao 
sistema do mérito no âmbito da Administração Pública, 
de resto aplicável não apenas a estágios remunera-
dos, como a qualquer aspecto que envolva a gestão 
de recursos da coletividade. Perdeu-se, quando a lei 
foi aprovada, uma excelente oportunidade de dar plena 
eficácia àquele parâmetro.

O projeto que ora se justifica corrige essa lacuna. 
Estabelece como obrigatória a realização de processo 
seletivo, quando o número de candidatos a estágio em 
órgãos e entidades públicos supera a quantidade de 
vagas oferecida. Implementa-se, portanto, o mesmo 
princípio moralizador que em boa hora universalizou 
a exigência da aprovação em concurso público para 
acesso a cargos efetivos e empregos permanentes no 
âmbito da Administração Pública.

Com base nesses relevantes elementos, pede-
-se o endosso dos nobres Pares à proposta que ora 
se encaminha.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putado Weverton Rocha.

PROJETO DE LEI Nº 2.674, DE 2011 
(Do Sr. Edmar Arruda)

Institui outros meios de prova para 
a tipificação do crime de embriaguez ao 

volante e tipifica o crime de direção homi-
cida-suicida.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O artigo 306 do Código de Trânsito Brasi-

leiro passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 306. ...............................................  
 .......................................................................

§ 1º O Poder Executivo federal estipulará 
a equivalência entre distintos testes de alcoo-
lemia, para efeito de caracterização do crime 
tipificado neste artigo.

§ 2º Incide nas mesmas penas previstas 
neste artigo, o condutor que, apresentando si-
nais notórios de embriaguez, ponha em perigo 
a segurança própria ou de outrem, ainda que 
não seja possível determinar a concentração 
de álcool ou esta seja inferior ao limite esta-
belecido no caput.

§ 3º Em caso da recusa do condutor de 
se submeter aos testes de alcoolemia, o agente 
de trânsito poderá comprovar o crime tipificado 
no caput mediante a obtenção de outras pro-
vas em direito admitidas acerca dos notórios 
sinais de embriaguez, excitação ou torpor, 
resultantes do consumo de álcool ou substân-
cias psicoativas, apresentados pelo condutor.

Art. 3o Teste A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro – passa a vigorar 
acrescida do seguinte dispositivo:

“Art. 302-A. Conduzir veículo automotor, 
em via pública, com temeridade manifesta e 
desapreço consciente à vida alheia. 

Penas – reclusão, de três a dez anos, 
suspensão ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor e multa; 

§ 1º Se da conduta resultar morte de 
terceiro, aplicar-se o disposto no artigo 121 
do Código Penal. 

§ 2º Quando a conduta descrita no caput 
não representar risco concreto a terceiros, a pena 
de reclusão será reduzida pela metade. (NR)”

Art. 4º Ficam revogadas todas as disposições 
contrárias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As mudanças sugeridas não visam extinguir os 
exames de aferição do índice de alcoolemia como meio 
de prova de condução sob o efeito de álcool. Ao con-
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trário, o texto proposto apenas acrescenta, ao lado do 
bafômetro e do exame de sangue, todos os meios de 
prova em direito admitidos, como, por exemplo, teste-
munha, fotos, vídeos, etc. Essas provas fazem parte do 
rol de instrumentos que o magistrado pode se utilizar 
para formar sua decisão. Tais expedientes são ampla-
mente utilizados no processo criminal (homicídio, lesão 
corporal, etc.), porque não o seriam para o crime de 
embriaguez ao volante? 

Os exames do bafômetro e de sangue permane-
cem regulamentados pela resolução nº 206/2006, do 
Contran, e pelo Decreto nº 6.488, de 2008, que dis-
põem, respectivamente, sobre os requisitos necessá-
rios para constatar o consumo de álcool, substância 
entorpecente, tóxica ou de efeito análogo no organis-
mo humano, estabelecendo os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agen-
tes e a margem de tolerância de álcool no sangue e 
a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia 
para efeitos de crime de trânsito.

O texto proposto visa retomar a eficácia dos pro-
cessos criminais que tramitam sobre a matéria, uma 
vez que o magistrado poderá adotar outros meios de 
prova para formar sua convicção sobre cada caso 
concreto. O texto atual restringe a atuação jurisdi-
cional, uma vez que os juízes ao constatarem a falta 
do índice exigido no atual caput do art. 306 do CTB, 
extinguem os processos criminais sem julgamento 
do mérito, mesmo diante de outras provas que evi-
denciam a embriaguez, revertendo em sensação de 
impunidade para a população e o estímulo a reinci-
dência das condutas. 

Quem se envolver em um acidente de trânsito, e 
não estiver bêbado, poderá fazer uso do bafômetro ou 
do exame de sangue de forma a deixar prova inequí-
voca de sua sobriedade. Quem não deve, não teme. 
Portanto, a alteração proposta visa apenas incorporar a 
possibilidade de outros meios de prova, tendo em vista 
que o atual texto inviabiliza o andamento de processos 
criminais em face da recusa constitucionalmente as-
segurada às pessoas de não fazerem prova contra si. 

Assim, diante da recusa do condutor em se sub-
meter ao teste do bafômetro ou ao exame de san-
gue, poderá o agente fiscalizador tomar as seguintes 
providências, de forma cumulativa, para enquadrar o 
condutor no art. 306: 

a) Comprovar, através de provas admiti-
das em direito (foto, vídeo, testemunha, exa-
me de reflexo...), a ingestão de bebida alcoó-
lica ou consumo de substância psicoativa do 
condutor de forma a evidenciar que o mesmo 
apresente sinais notórios de embriaguez, ex-
citação ou torpor; e 

b) Que a condução do veículo sob tais 
circunstâncias tenha exposto a dano potencial 
a incolumidade do próprio condutor ou de ter-
ceiros. Por exemplo, direção anormal, acima 
da velocidade da via; direção em zigue-zague; 
na contramão, etc. 

Por fim, acatando a sugestão apresentada em 
audiência púbica realizada no ano passado nesta 
Casa, por ocasião da tentativa de uma primeira e am-
pla reforma do Código de Trânsito Brasileiro desde a 
sua promulgação, e em observância aos anseios da 
sociedade e de juristas, sugiro acrescer o artigo 302-
A, a fim de estatuir a conduta de direção suicida. Este 
dispositivo, já existente e eficaz em legislações de 
países considerados na vanguarda em termos de fis-
calização e redução de acidentes e mortes no trânsito 
(ex.: Espanha), passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: Conduzir veículo, em via pública, com temeridade 
manifesta e desapreço à vida alheia. 

A penalidade passa a ser de reclusão, de três 
a dez anos, suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo auto-
motor e multa. Nos casos em que a conduta resultar 
na morte de terceira pessoa, o juiz poderá aplicar 
o art. 121 do Código Penal, que trata do homicídio 
doloso consumado, ou seja, com intenção de ma-
tar. Caso a conduta não resulte em risco concreto 
a terceiros, a pena de reclusão deverá ser reduzida 
pela metade.

Exemplo deste tipo de conduta é o motorista que 
dirige na contramão de modo consciente, multiplicando 
a possibilidade de acidente fatal e, diante desta evidên-
cia, o condutor aceita o eventual resultado. Segundo o 
professor Luis Carlos Gomes, o delito em destaque se 
chama condução homicida ou suicida porque o agente 
pode (a) matar um terceiro ou (b) se matar. Na primeira 
hipótese temos a condução homicida. Na segunda, a 
condução suicida. Ainda, pode haver casos em que se 
tem a conjunção de ambas as formas, ou seja, além 
de o condutor matar um terceiro, pode o mesmo vir a 
morrer no mesmo acidente.

São três as hipóteses da condução suicida-ho-
micida: (a) o sujeito dirige em alta velocidade e, na 
contramão, numa rodovia, quase matou um outro mo-
torista que estava na mão correta; (b) o sujeito dirige 
na contramão numa rodovia mas naquele momento 
nenhum motorista correu risco de vida; e (c) o sujeito 
dirige na contramão numa rodovia e mata um terceiro. 

Na primeira situação o que temos é uma tentativa 
de homicídio com dolo eventual. O dolo eventual em 
Direito penal exige: (1) representação do resultado; (2) 
aceitação do resultado (“se morrer, morreu”); (3) indi-
ferença (desapreço) frente ao bem jurídico [a vida]. É 
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esse manifesto desapreço pela vida alheia que conduz 
à pena de 3 a 10 anos de reclusão.

Ante ao exposto, peço aos nobres colegas o au-
xílio nessa empreitada, no sentido de levar adiante as 
propostas aqui colocadas, para que, assim, possamos 
aprovar o presente projeto de lei, desestimulando e 
punindo a irresponsabilidade de alguns motoristas 
imprudentes. Tudo isso pelo bem de nossos entes e 
amigos queridos.

Sala das Sessões, 9 em novembro de 2011.– 
Deputado Edmar Arruda, Vice-Líder do PSC na Câ-
mara dos Deputados.

PROJETO DE LEI Nº 2.676, DE 2011 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Dispõe sobre a criação de vagas de 
trabalho como condicionantes para partici-
pação em programas de benefícios fiscais 
e subvenções econômicas previstos na Lei 
nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 

2010, passa a viger acrescido do seguinte artigo 2º-A:

“Art. 2º-A A fruição dos benefícios do Re-
penec condiciona-se ao atendimento cumula-
tivo dos seguintes requisitos:

I – aprovação do projeto segundo o art. 
2º desta Lei;

II – regularidade fiscal em relação aos 
impostos e contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

III – regularidade trabalhista mediante 
certidões da Delegacia do Trabalho da cir-
cunscrição judiciária onde se localiza a sede 
e o empreendimento, e da Caixa Econômica 
Federal, enquanto curadora do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço – FGTS;

IV – comprovar cumprir o art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

V – para as empresas com 100 (cem) 
ou mais empregados reservar vagas de em-
pregos de até:

2% (dois por cento) de jovens oriundos 
de programas de inclusão educacional-pro-
fissional e de cumprimento de medidas sócio 
educativas, inclusive do Programa Nacional de 
Inclusão do Jovem – PROJOVEM, regido pela 
Lei 11.692, de 10 de junho de 2008;

2% (dois por cento) para os apenados 
em regime semi-aberto e egressos do siste-
ma penitenciário;

2% (dois por cento) para pessoas com 
idade superior a 50 (cinqüenta) anos. (NR)”

Art. 2º O §4º do art. 7º da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
 .......................................................................

§4º. A aquisição a que se refere o caput 
será realizada por meio de licitação pública, 
observados termos e legislação vigentes que 
obrigatoriamente conste cláusula que assegure 
reservas de vagas para:

I – jovens de 15 a 29 anos, oriundos de 
programas de inclusão no mercado de traba-
lho, educacional-profissional e que estejam 
cumprindo medidas sócio-educativas; 

II – portadores de necessidades espe-
ciais;

III – idosos ou idades já consideradas 
vulnerável para fins do mercado de trabalho;

IV – apenados em regimes semi-abertos 
e egressos do sistema penitenciário. (NR)”

Art. 3º O §5º do art. 30 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes incisos:

Art. 30  ..................................................  
 .......................................................................

IV – regularidade trabalhista mediante 
certidões da Delegacia do Trabalho da circuns-
crição judiciária onde se localiza a sede e o 
empreendimento da Rataero, e da Caixa Eco-
nômica Federal, enquanto curadora do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

V – comprovar cumprir o art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

VI – para as empresas com 100 (cem) 
ou mais empregados reservar vagas de em-
pregos de até:

2% (dois por cento) de jovens oriundos 
de programas de inclusão educacional-pro-
fissional e de cumprimento de medidas sócio 
educativas, inclusive do Programa Nacional de 
Inclusão do Jovem – PROJOVEM, regido pela 
Lei 11.692, de 10 de junho de 2008;

2% (dois por cento) para os apenados 
em regime semi-aberto e egressos do siste-
ma penitenciário;

2% (dois por cento) para pessoas com 
idade superior a 50 (cinqüenta) anos. (NR)”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O objetivo deste Projeto é estabelecer contra-
partida social para que empresas possam receber 
do Estado brasileiro benefícios fiscais e subvenções 
econômicas. 

No caso, o Projeto estipula contrapartida nos 
programas: (i) do regime especial de incentivos para 
o desenvolvimento de infraestrutura da indústria pe-
trolífera nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – 
REPENEC; (ii) um computador por aluno – PROUCA e 
do regime especial de aquisição de computadores para 
uso educacional – RECOMPE e (iii) do regime especial 
para a indústria aeronáutica brasileira – RETAERO.

As contrapartidas sociais estipuladas no Projeto 
para a REPENEC e RETAERO – que se caracterizam 
por serem programas que configuram isenções tribu-
tárias – são:

Regularidade fiscal da empresa, englo-
bando as contribuições da previdência social;

Regularidade nas relações trabalhista, 
englobando o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS e as condições de traba-
lho fiscalizadas pelas Delegacias Regionais 
do Trabalho;

Preenchimento das vagas destinadas 
aos portadores de necessidades especiais 
previstas no Plano de Benefícios da Previdên-
cia Social (art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991). 

Para as empresas com 100 (cem) ou mais 
empregados deverão ser reservadas vagas de 
empregos de até 2% para: 

Jovens oriundos de programas de in-
clusão educacional-profissional e de cumpri-
mento de medidas sócio-educativas, inclusive 
do Programa Nacional de Inclusão do Jovem 
– PROJOVEM;

Presidiários apenados em regime se-
miaberto e egressos do sistema penitenciário;

Pessoas com idade superior a 50 (cin-
quenta) anos. 

As contrapartidas sociais aplicadas ao 
PROUCA e RECOMPE – que se caracterizam 
por serem programas que utilizam a subvenção 
econômica, em sentido amplo, uma vez que 
o Estado adquire produtos e equipamentos 
de informática – são: a rigorosa exigência de 
cláusulas nos editais de licitações que com-
provem que as empresas que se habilitarem 
reservam vagas para:

Jovens de 15 a 29 anos, oriundos de pro-
gramas de inclusão no mercado de trabalho, 

educacional-profissional e que estejam cum-
prindo medidas sócio-educativas; 

Portadores de necessidades especiais;
Idosos ou pessoas em idades já consi-

deradas vulneráveis para fins do mercado de 
trabalho;

Presos apenados em regimes semiaber-
tos e egressos do sistema penitenciário.

Assim sendo, o Projeto observa, por um lado, a 
diretriz constitucional que diz que compete ao Estado 
brasileiro garantir o desenvolvimento nacional e ao 
mesmo tempo erradicar a pobreza e a marginaliza-
ção e reduzir a desigualdades sociais e regionais; e, 
pelo outro lado, ter uma ordem econômica fundada 
na livre iniciativa e valorização do trabalho, mas uma 
ordem social que tem como objetivo o bem-estar e a 
justiça social. 

É importante destacar que o Projeto tem como 
base de sustentação o fortalecimento e a ampliação 
dos direitos sociais, notadamente o emprego para 
setores mais vulneráveis da sociedade. Ou seja, o 
pressuposto é o fortalecimento da cidadania e, para 
isso, o Estado deve deter e manter a competência e a 
capacidade de ser indutor e fomentador da atividade 
econômica, mas para isso se exige a contraprestação 
social do pagamento dos tributos, a responsabilidade 
previdenciária, a conduta ética nas relações de traba-
lho, a abertura para a inclusão social aos segmentos 
mais desfavoráveis.

Acreditamos que, com a aprovação deste Projeto, 
contribuiremos para a inclusão social de amplos seto-
res da sociedade brasileira, motivo pelo qual pedimos 
o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões,9 de novembro de 2011.– 
Deputado Rogério Carvalho, PT/SE.

PROJETO DE LEI.º 2.677, DE 2011 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, para conferir aos Juízos de Família 
competência para a aplicação da Lei dos 
Juizados Especiais Civis e Criminais, aos 
casos que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setem-

bro de 1995, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................
...............................................................
 
I – as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo, e as de Di-
reito de Família, de qualquer valor, se entre 
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as partes não houver controvérsia sobre a 
divisão patrimonial.

 ..............................................................
 .......................................................................

§2º. Ficam excluídas da competência 
do Juizado Especial as causas de natureza 
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 
Pública, e relativas a acidentes de trabalho.

 ..............................................................
 .......................................................................

§4º. As ações de separação de corpos, 
separação judicial, divórcio, investigação de 
paternidade, guarda de filhos, regulamenta-
ção de visitas, e as de fixação, revisão e exo-
neração de alimentos, e outras atinentes ao 
Direito de Família, por opção do autor, se con-
tenciosas, ou por iniciativa dos interessados, 
se de jurisdição voluntária, poderão, no foro 
competente, ser submetidas ao procedimen-
to sumaríssimo desta Lei, com tramitação em 
segredo de justiça (NR).”

Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Lei aos pro-
cessos judiciais já interpostos por ocasião da sua en-
trada em vigor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua publicação.

Justificação

O objetivo deste Projeto é permitir aos Juízes 
das Varas de Família a aplicação da Lei dos Juizados 
Especiais (Lei nº 9.099, de 1995), uma vez que esses 
juizados têm o escopo de solucionar conflitos de menor 
complexidade decorrentes do dia a dia, possibilitando 
que a resolução dos litígios possam ser resolvidos com 
a seguridade do Poder Judiciário sem que para isso o 
cidadão adentre em um sistema complexo e moroso. 

Hoje é reconhecido por todos que os Juizados 
Especiais representam a garantia do acesso à Justiça 
por parte das grandes massas populacionais. Também 
se sabe que esse juizado cumpriu o objetivo de, par-
cialmente, desburocratizar a Justiça, uma vez que os 
seus processos orientam-se pelos critérios da oralida-
de, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, buscando, sempre que possível, a con-
ciliação ou a transação. 

Pois bem. Nosso Projeto busca trazer para a sea-
ra dos conflitos familiares levados à tutela jurisdicional 
esses vetores, fazendo com que as questões familiares 
– sempre mais penosas, desgastantes e muitas vezes 
com repercussões sociais de difícil identificação – pos-

sam ser levadas à cabo naquelas hipóteses em que 
foram conduzidas à litígio judicial.

As grandes demandas judiciais das massas po-
pulacionais são relativas às questões familiares. São 
separações, divórcios, guardas, visitas, alimentos, pen-
sões, reconhecimento de paternidade, entre outras. 
Basta uma ligeira passagem pelas Varas de Famílias, 
Defensorias Públicas e Promotorias nos Fóruns esta-
duais para se saber que a demanda é maior na área 
do Direito de Família. E a família não deveria ser o local 
de permanentes e contínuos conflitos sociais. A rápida 
solução nesse aspecto favorece um ganho social de 
difícil mensuração, mas de fácil percepção e de reco-
nhecimento ético, humanista e social inquestionáveis.

Sem dúvida que um problema familiar externo 
que possa ser resolvido de modo relativamente rápido 
no Poder Judiciário possibilita o retorno e reequilíbrio 
psico-social e sócio-econômico da mulher, do homem 
e, se for o caso, da criança ou do adolescente à escola, 
como por exemplo. Além disso, não estará o Estado 
colaborando para que hipoteticamente certo homem 
esteja descumprindo suas obrigações paternas em de-
trimento de uma criança e com exagerado ônus para 
uma mulher, usando para isso as falhas e lacunas le-
gais e burocráticas. 

Por sua vez, também se deve levar em conta a 
questão dos custos referentes ao processo, pois na 
busca pelos seus direitos, o cidadão se depara, além 
das várias etapas do processo judicial, com a necessi-
dade de arcar com as custas desse processo, muitas 
vezes começando pelo próprio acesso físico ao Fórum, 
passando pela distribuição do processo, honorários 
advocatícios, custas periciais, além das delongas do 
processo e até mesmo as custas em grau de recur-
sos. O Juizado Especial inovou com a faculdade da 
assistência por advogado nas causas de valor até 20 
(vinte) salários mínimos (art. 9º), estimulando o acesso 
ao Poder Judiciário sem os requisitos da capacidade 
postulatória imposta pelo Código de Processo Civil, o 
que reduz significativamente o custo com a contratação 
de advogado e o pagamento de honorários.

Além disso, também o art. 54 da Lei 9.099, de 
1995, inovou com a dispensa de pagamento de cus-
tas, taxas ou despesas em primeiro grau de jurisdição, 
ou seja, a gratuidade da Justiça Especial permitiu que 
os cidadãos – principalmente de baixa renda – pudes-
sem ter acesso ao Judiciário, quebrando o paradigma 
de que a tutela jurisdicional não alcançava a todos, 
ressalvando-se, porém, o caso de litigância de má-fé 
com bem destaca o artigo 55 da Lei Especial. E no 
parágrafo único, porém, do art. 54, estão previstas as 
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custas recursais que compreendem todas as despesas 
processuais, inclusive as do processo em primeiro grau, 
ressalvados os casos de assistência judiciária gratui-
ta, com o claro intuito de desestimular a interposição 
de recursos. Portanto, todas essas regras poderão ser 
alocadas para as demandas de família, beneficiando 
amplos setores da sociedade brasileira. 

Logo, este Projeto diz que é mais fácil supor-se 
a aplicação da Lei dos Juizados Cíveis por Juízes de 
Família que a criação de outra modalidade de Juiza-
dos Especiais. Ele quer permitir, por exemplo, a rea-
lização de busca de menores, a definição de guarda 
e visitação de filhos comuns, partilha de patrimônio, 
separação judicial e divórcio em Varas de Família que 
detêm essa competência. Ou, mais adequado ainda, 
permitir aos Juízes de Família a aplicação da Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis, com as adaptações cabí-
veis e o aproveitamento de dispositivos presentes na 
Lei nº 9.099, de 1995.

Conseqüentemente, o efeito social do Projeto 
será, por um lado, maior acesso à Justiça, onde as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob o patrocínio do Estado. Em primeiro 
lugar, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 
e em segundo, deve produzir resultados que sejam 
individual e socialmente justos. E, pelo outro lado, o 
Projeto promoverá a aceleração das causas de família, 
mediante exclusão da proibição contida no art. 3º da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que criou os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais; além de reduzir 
custos dos processos que envolve questões de família.

E sempre é bom lembrar que o direito à Justiça 
já havia sido consagrado, desde 1948, pela Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, esse 
direito foi acolhido pela Constituição de 1988, em seu 
artigo 5°, inciso LXXIV, que assegura a todos “assis-
tência jurídica”, a englobar assistência judiciária e as-
sessoramento jurídico extrajudicial, sendo o Estado o 
responsável pela garantia deste direito. Além disso, a 
Reforma do Poder Judiciário, produzido pela Emenda 
Constitucional nº 45, buscou solucionar a grande quei-
xa feita pelos cidadãos brasileiros ao Poder Judiciário, 
qual seja, a morosidade dos processos, de tal modo 
que elevou à condição de cláusula pétrea o direito à 
celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII da Cons-
tituição de 1988). 

Cumpre acrescer que o texto do Projeto não 
concorre com as disposições da Lei nº 11.441, de 4 
de janeiro de 2007, que possibilita aos interessados 
civilmente capazes a realização de inventários, sepa-
rações e divórcios consensuais, no âmbito extrajudi-
cial, por escritura pública, o que dispensa ação judicial 
e reduz significativamente o tempo de realização de 

procedimentos e de encargos financeiros. O que difere 
o nosso Projeto da Lei nº 11.441/2007 é que, neste, 
todas as ações pertinentes ao Direito de Família po-
derão ser ajuizadas e, naquela Lei, somente podem 
ser requeridas escrituras se os interessados forem 
civilmente capazes, isto é, se não houver interesse 
de menores, e forem amigáveis a partilha de bens, a 
separação e o divórcio. 

Por fim, é perfeitamente constitucional permitir 
que os Juízes das Varas de Família possam aplicar a 
Lei nº 9.099, de 1995, sem que se instituam novos jui-
zados, iniciativa passível de ser impugnada em razão 
do disposto no art. 96 da Constituição, que confere ao 
Poder Judiciário competência privativa para propor 
a criação de novas varas judiciárias e para organizar 
suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinculados. 

De qualquer modo, o nosso Projeto reflete, pois, 
um mecanismo jurisdicional importante na busca de 
uma tutela jurisdicional mais funcional e, por via de 
conseqüência, adequada, célere, e eficaz. É impor-
tante considerar que se costuma dizer que o Poder 
Judiciário é, provavelmente, o último baluarte para a 
salvaguarda dos interesses da grande massa popula-
cional. Enfim, se busca permitir que todos possam le-
var seus anseios ao Judiciário, especialmente os mais 
carentes e em área tão sensível como são as questões 
relativas à família.

Acreditamos que, com a aprovação deste Projeto, 
contribuiremos para o aperfeiçoamento do sistema de 
acesso à Justiça, motivo pelo qual pedimos o apoio 
dos nobres Pares.

Sala das Sessões, em 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Rogério Carvalho, PT/SE.

PROJETO DE LEI Nº 2.678, DE 2011 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Altera o §1º do art. 26 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de De-
fesa e Proteção do Consumidor) para mar-
car o início do prazo de reclamar dos bens 
não duráveis e duráveis pelo consumidor.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O §1º do art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa e Proteção do 
Consumidor), passa a viger com a seguinte redação:

Art. 26.  ..................................................
 .......................................................................

§1º. Inicia-se a contagem do prazo de 
decadência a partir da entrega efetiva do pro-
duto ou do término da execução dos serviços, 
salvo no caso de produtos duráveis, quando o 
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prazo começará a ser computado após o tér-
mino do período de garantia. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este Projeto tem como objetivo esclarecer o mar-
co legal do início da contagem do prazo para o con-
sumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação dos produtos.

O inciso I do art. 26 do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) estabelece o prazo de trinta dias para 
a reclamação de produtos e serviços não-duráveis, 
tais como os alimentos, no caso de produtos, e de or-
ganização de festas, no caso de serviços. Já o inciso 
II, coloca o prazo de noventa dias para reclamações 
referentes a produtos duráveis – eletrodomésticos, 
máquinas, imóveis etc. – e serviços duráveis – como 
exemplo aqueles que se renovam ou que são cobrados 
periodicamente, como televisão por assinatura, assi-
natura de revistas e serviços bancários, entre outros 
–. O § 1º do referido artigo estabelece que os prazos 
de trinta e noventa dias são os mesmos para vícios 
aparentes ou ocultos, pois se regem pela durabilidade 
do serviço ou produto. Entretanto, a contagem desses 
prazos dá-se a partir da entrega efetiva do produto ou 
da execução do serviço.

Ocorre que “desde a entrada em vigor desse 
dispositivo, criou-se um conflito de interesse entre as 
empresas, os consumidores e os respectivos órgãos 
de defesa e proteção dos consumidores. Os compra-
dores reivindicam a substituição ou o conserto de um 
aparelho de som, como por exemplo, até noventa dias 
após o encerramento da garantia, enquanto que as 
empresas proclamavam que o prazo em questão de-
veria ser computado desde o momento da aquisição 
do produto”. 

Logo, é preciso definir o início da contagem do 
prazo para a reclamação, fixando a garantia do marco 
legal e a segurança jurídica das relações de consumo. 
Isso protege os consumidores e esclarece as regras 
que disciplinam as atividades comerciais. 

E, além disso, é preciso fazer valer a garantia 
paga pelo consumidor, inclusive às chamadas garantias 
ampliadas, que nada mais são do que novos contratos 
que os consumidores pactuaram e são acessórios do 
contrato de compra e venda. Este é a avença principal 
e é o objeto do art. 26 do CDC que trata da reclamação 
e do prazo de decadência. Considerar que o prazo de 
reclamação ocorre desde a data da entrega do produto, 

mesmo vigorando o prazo de garantia, é retirar desta 
qualquer segurança e efetividade, tornando-a inócua.

Por fim, registro que proposição similar foi apre-
sentada pelo então senador Carlos Patrocínio, de modo 
que por considerar o mérito valioso fiz adaptações para 
viabilizar o Projeto. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–
Deputado Rogério Carvalho, PT/SE.

PROJETO DE LEI Nº 2.679, DE 2011 
(Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos)

Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política agríco-
la, acrescentando dispositivos referentes à 
atividade agrícola florestal. 

Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a política agrícola, fica acrescida dos 
seguintes artigos 42-A, 42-B e 42-C:

“Art. 42-A A atividade agrícola florestal, 
prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei, 
compreende o plantio, a condução, a recondu-
ção, o manejo e a colheita de florestas oriundas 
de plantios silviculturais ou agrossilvopastoris, e 
a industrialização – transformação e processa-
mento de seus produtos e derivados, incluindo 
os resíduos, o transporte e a comercialização 
de seus produtos, subprodutos e derivados, 
serviços e insumos florestais.

Parágrafo único. Para os fins do disposto 
neste artigo, consideram-se plantios silvicultu-
rais ou agrossilvopastoris a formação de um 
conjunto mais ou menos denso e extenso de 
árvores originadas do plantio homogêneo ou 
não, em sistema de monocultura ou agrossil-
vopastoril, de uma ou mais espécies arbóreas, 
exóticas ou de essência nativa, no qual se uti-
lizam técnicas apropriadas, visando à obten-
ção de produtividade economicamente viável.

Art. 42-B As políticas públicas atinentes 
ao plantio, condução, recondução, manejo, 
colheita, industrialização – transformação e 
processamento, transporte e comercialização 
dos produtos, resíduos e derivados, oriundos 
dos plantios silviculturais e dos plantios agros-
silvopastoris, farão parte do Planejamento 
Agrícola Brasileiro.

Parágrafo único. Incumbe ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento planejar, 
promover, organizar, dirigir, coordenar, exe-
cutar, disciplinar, controlar e avaliar as ações 
setoriais relativas ao fomento e ao desenvol-
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vimento das políticas públicas de plantios sil-
viculturais e agrossilvopastoris.

Art. 42-C O controle da atividade agríco-
la florestal e do estoque de matéria-prima, de 
produtos e derivados oriundos de plantios sil-
viculturais e agrossilvopastoris, incluindo seus 
resíduos, será planejado, coordenado e execu-
tado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por meio sistema que integre 
os dados dos diferentes entes federativos, na 
forma em que dispuser o regulamento.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os princípios e fundamentos pertinentes ao pla-
nejamento e execução da Política Agrícola Brasileira 
estão discriminados no art. 187 da Constituição Fede-
ral, o qual definiu que as atividades florestais integram 
o planejamento agrícola nacional, constituindo um de 
seus pilares.

Portanto, o enquadramento das atividades flo-
restais no âmbito da Política Agrícola configura “man-
damus” constitucional. 

Sob este contexto, foi promulgada a Lei Federal 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre 
a política agrícola. O art. 1º desta lei, inserto no Capí-
tulo pertinente aos Princípios Fundamentais, conceitua 
expressamente que a produção, o processamento e a 
comercialização dos produtos, subprodutos e deriva-
dos, serviços e insumos florestais são considerados, 
para todos os efeitos legais, atividade agrícola.

Assim, não restam dúvidas de que as atividades 
florestais são atividades agrícolas e se inserem na área 
de competência institucional do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do inciso 
VI do art. 19 da Lei Federal nº 8.028, de 12 de abril de 
1990, que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios. 

O setor florestal brasileiro denota-se estratégi-
co no fornecimento de matéria-prima para o abaste-
cimento e desenvolvimento da indústria nacional de 
base florestal, em especial as indústrias de celulose 
e papel, de painéis de madeira industrializada, de ma-
deira sólida, indústria moveleira e siderurgia a base de 
carvão vegetal.

Esse setor, cujo valor bruto de produção no ano 
de 2010, foi na ordem de R$ 51.843.375.491,00, con-
tribui significativamente com a geração de produtos, 
tributos, divisas, empregos e renda, repercutindo po-
sitivamente no crescimento do Índice de Desenvolvi-
mento Humano – IDH dos Municípios onde a silvicul-
tura se faz presente.

O Brasil hoje é líder em tecnologia de plantios 
silviculturais e agrossilvopastoris e no processamen-
to de sua produção, além de possuir grande demanda 
por estes produtos.

Não foi por outra razão que o Governo Federal 
destacou a atividade como de destaque no “Plano 
Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de 
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura”, denomi-
nado “Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Car-
bono – Plano ABC”, pois fixa carbono e nitrogênio, isto 
porque o plantio silvicultural ou agrossilvopastoril: 1) 
implementa uma fonte de renda de longo prazo para 
a família do produtor; 2) aumenta a oferta de madeira 
para fins industriais, energéticos e outros usos; 3) re-
duz a pressão sobre matas nativas; 4) contribui para 
a potencialização das áreas cultivadas aumentando a 
produtividade.

Oportuno reiterar que a proposição não inova na 
ordem jurídica, visto que as atividades florestais são, 
por “mandamus” constitucional, atividades agrícolas. 

A proposição propicia o necessário aprimoramen-
to da Lei de Política Agrícola, inclusive no que tange à 
competência institucional do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, no sentido de expressar, de 
forma clara e objetiva, quais são as regras aplicáveis 
às atividades “agrícolas” florestais.

Tal sistematização garantirá a efetividade dos 
plantios silviculturais ou agrossilvopastoris no Programa 
ABC, tanto na inclusão mais detalhada nos Planos de 
Política Agrícola quanto conferindo maior segurança 
às instituições financeiras que aportarão os recursos 
do programa na efetividade e realização dos plantios 
custeados com estes recursos, desburocratizando e 
viabilizando por outro lado o acesso aos pequenos e 
médios produtores, bem como às cooperativas a que 
o programa se destina.

Diante de todos os motivos expostos, espero con-
tar com o apoio de nossos nobres Pares para aprova-
ção do projeto de lei, nesta oportunidade apresentado.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2011.– 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, PR/
MG.

PROJETO DE LEI Nº 2.680, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, para reduzir a jorna-
da de trabalho de portador de fibromialgia 
condicionada a comprovação de prática de 
atividade física

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 58 – B: 

“Art. 58-B. O portador de fibromialgia 
tem direito a uma redução de quatro horas na 
jornada semanal para a prática, devidamente 
atestada, de atividade física, sem prejuízo da 
remuneração.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação. 

Justificação

Nossa sociedade elegeu como fundamento de 
sua existência, dentre outros, a dignidade da pessoa 
humana. Não é sem razão que nossa Constituição e 
também diversas leis, em especial a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), garantem proteção ao traba-
lhador e a sua família ao fixar limites para a jornada 
de trabalho e para o trabalho extraordinário. 

Parte desse esforço consiste em também per-
ceber as necessidades de grupos de cidadãos que, 
em virtude de serem portadores de doenças crô-
nicas, demandam tempo para investir em qualida-
de de vida e prevenção do avanço dos quadros de 
enfermidade.

Os portadores de fibromialgia, condição doloro-
sa generalizada e crônica que engloba manifestações 
clínicas como dor, fadiga, indisposição, distúrbios do 
sono, necessitam de apoio para enfrentar a situação 
a que estão submetidos. 

O quadro é agravado nos sedentários, condição 
que potencializa a perda do condicionamento muscular, 
de massa óssea e o ganho de peso. Com isso o porta-
dor sedentário cansa-se mais facilmente e apresenta 
mais sintomas de dor e sono não reparador. Como 
consequências temos má postura, queda no desempe-
nho, maior dificuldade para realizar atividades diárias, 
desanimo e angústia. Assim a comunidade médica tem 
orientado, como parte do tratamento não medicamen-
toso, o estímulo à prática de atividades físicas.

Como afirma Shakespeare: “a dor enerva a alma, 
torna-a mais temerosa, degenera-a... é o veneno da 
beleza.” Por essa razão, optamos por permitir a redu-
ção da jornada de trabalho do portador de fibromialgia 
em até quatro horas semanais desde que comprove a 
efetiva prática de atividade física. 

Por todo o exposto, esperamos contar com o 
apoio de nossos ilustres Pares, para a aprovação da 
presente iniciativa. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–.– 
Deputado Miriquinho Batista. 

PROJETO DE LEI Nº 2.682, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Acrescenta parágrafo ao artigo 71 e re-
voga inciso do art. 78, ambos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para impedir que a 
Administração seja onerada pela opção da 
contratada por manter vinculo contratual 
com empregados, ou manter equipamentos 
ou materiais no local da obra, em período 
de paralisação previsto em edital.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, fica acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 71 . ................................................
 .......................................................................

§ 4º Em caso de obra, os custos decor-
rentes da opção da contratada por manter vín-
culo contratual com empregados, ou manter 
equipamentos ou materiais no local da obra, 
nos períodos de inatividade na execução do 
contrato, não serão imputados à administração 
pública, caso a paralisação na execução do 
contrato esteja prevista em edital” (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso XIV do art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No cotidiano das contratações públicas, em es-
pecial no caso das obras, o equilíbrio econômico fi-
nanceiro é objeto de inúmeros debates e dúvidas na 
relação contratual entre administração pública e o 
particular contratado.

A manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
do contrato é de fundamental relevância para garantir 
os interesses do contratante e do contratado, sob o ris-
co de consequências graves, tais como a paralisação 
das atividades da empresa contratada e a inexecução 
do contrato, com reflexos em toda uma coletividade.

Inúmeros fatores afetam a equação econômica 
financeira do contrato público e, na ocorrência desses, 
necessário é realizar ajustes de forma a manter o equi-
líbrio inicialmente pactuado. A elevação excessiva do 
custo dos insumos, decorrente da incerteza de preços 
que sempre esteve presente no país, mesmo após a 
edição do Plano Real, elevação essa não reposta pela 
variação do índice inflacionário global, afeta de forma 
significativa um contrato em execução, ensejando, as-
sim, a eventual necessidade de reajuste no contrato.
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Da mesma forma, a ocorrência de algum fato ex-
traordinário e superveniente que desequilibre a relação 
de equivalência entre os encargos e a remuneração do 
particular é motivo para uma revisão ou realinhamento 
do contrato. Há que ressaltar, porém, que não é qual-
quer mudança que poderá ocasionar a revisão, mas 
sim, aqueles fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, que onerem exces-
sivamente o executor da obra. Fatos esses alheios à 
vontade das partes, mas que impactam diretamente 
na relação entre as obrigações assumidas pelo parti-
cular e a remuneração proposta pela Administração.

Algumas situações suscitam dúvidas sobre o que 
é ou não passível de revisão do contrato. Daí, a exis-
tência de inúmeras demandas judiciais entre as em-
presas contratadas e os diversos órgãos ou entidades 
contratantes. Em alguns casos, fica demonstrado que 
determinada situação não se configurava como fato 
extraordinário e superveniente ao contrato, mas tão 
somente algo que deveria ter sido considerado, e não 
fora, a priori na formulação da proposta pela empresa 
contratada. Um caso, em particular, é o que o projeto 
de lei, ora apresentado, pretende alcançar. Não há que 
se falar em imprevisibilidade da inatividade da execução 
de determinada obra se tal suspensão estava previs-
ta em edital. Na verdade, a empresa contratada é que 
deveria ter calculado sua proposta inicial levando-a 
em consideração.

Esse entendimento foi confirmado pela recente 
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do 
Recurso Especial nº 1.229.665 – MS (2010/0223843-
5), quando se concluiu que a Administração não é 
responsável por aumento de custo se a paralisação 
da obra estava prevista em edital.

Por essas razões é que solicitamos o apoio de 
nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Romero Rodrigues, PSDB/PB.

PROJETO DE LEI Nº 2.683, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Dispõe sobre a proibição da produção 
e comercialização de produtos derivados do 
tabaco, contendo aditivos aromatizantes.

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei proíbe a produção e comercialização 

de produtos derivados do tabaco, contendo aditivos 
aromatizantes.

Ficam proibidas em todo o território nacional a 
produção e comercialização de produtos derivados do 
tabaco, contendo aditivos aromatizantes.

O órgão de vigilância sanitária do nível federal 
publicará anualmente lista especificando os aditivos 
referidos no artigo anterior.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

O tabaco, principalmente o cigarro, é a segunda 
droga mais consumida entre adolescentes do Brasil. 
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar re-
alizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) em convênio com o Ministério da Saúde 
no ano de 2009 mostraram que 24,2% dos escolares 
experimentaram o cigarro alguma vez. 

Além disso, sabe-se que a iniciação precoce 
ao fumo é um preditor de uso de outras substâncias 
causadoras de dependência química, como álcool e 
drogas ilícitas. 

Com essa preocupação, vários países vêm ado-
tando medidas para prevenir a iniciação do tabagismo 
entre adolescentes. Uma das mais importantes é re-
duzir a atratividade dos produtos de tabaco, sobretudo 
dos cigarros. Com esse objetivo, os Estados Unidos, o 
Canadá e a Austrália aprovaram em 2010 leis banindo 
aditivos para dar sabor aos cigarros.

Considerando que a legislação brasileira sobre a 
prevenção ao tabagismo é uma das mais avançadas 
do mundo, é fundamental que avancemos na proteção 
à saúde de nossos jovens, proibindo o uso de aditivos 
com essência nos produtos derivados do tabaco.

Desse modo, conto com o apoio dos nobres Par-
lamentares a fim de aprovar essa proposição.

Sala das Sessões, em 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Romero Rodrigues, PSDB/PB.

PROJETO DE LEI Nº 2.684, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Dispõe sobre a inclusão indevida em 
bancos de dados e cadastros de consu-
midores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta inciso XIII ao art. 39 

e dá nova redação ao art. 73, ambos da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990.

Art. 2º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, passa a viger acrescido do seguinte inciso XIII: 

“Art. 39. ..................................................
...............................................................
XIII – Incluir, indevidamente, o consumi-

dor em bancos de dados e cadastros de con-
sumidores.” (NR)

Art. 3º O art. 73 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 73. Deixar de corrigir imediatamen-
te informação sobre consumidor constante de 
cadastro, banco de dados, fichas ou registros 
que sabe ou deveria saber ser inexata, bem 
como incluir, indevidamente, o consumidor em 
bancos de dados e cadastros de consumidores.

Pena – detenção de 1 (um) a 6 (seis) 
meses e multa.” (NR)

Art. 4º A infração ao disposto no inciso XIII do 
art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, sujei-
ta o infrator à aplicação das sanções administrativas 
e penais previstas, respectivamente, nos artigos 56 e 
73 daquela lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os consumidores seguidamente têm sido cons-
trangidos, no comércio em geral, com situações em que 
são incluídos, indevidamente, em bancos de dados e 
cadastros de consumidores.

Tal atitude dos fornecedores de bens e serviços 
vai de encontro com os direitos básicos do consumi-
dor, estabelecidos no art. 6º da Lei nº 8.078, de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dentre esses direitos, merece destaque a prote-
ção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no forneci-
mento de produtos e serviços.

É preciso definir sanções administrativas e pe-
nais severas para os infratores que cometem tais 
práticas.

Nessa linha, estamos considerando a inclusão 
indevida do consumidor em bancos de dados e ca-
dastros consumidores como prática abusiva por parte 
dos fornecedores de bens e serviços, aí incluídas as 
instituições financeiras.

E mais, para garantir a necessária eficácia à lei, 
estamos propondo a aplicação de sanções adminis-
trativas, previstas no art. 56 do Código de Defesa do 
Consumidor, cumuladas com sanções penais, previstas 
no art. 73 do CDC, com pena de detenção de 1 (um) 
a 6 (seis) meses.

Face ao acima exposto, e considerando o ine-
gável caráter meritório da proposta, solicitamos aos 
Parlamentares o apoio para a aprovação do projeto. 

Sala das Sessões,9 de novembro de 2011.– De-
putado Romero Rodrigues, PSDB/PB.

PROJETO DE LEI Nº 2.685, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Acrescenta o art. 20-A à Lei nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, que dispõe so-
bre o estágio de estudantes, para prever a 
manutenção de programa da União para 
financiamento de bolsas de estágio não 
obrigatório para estudantes de educação 
superior pertencentes a famílias economi-
camente carentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 20–A. A União manterá programa 
de financiamento de bolsas para estágio não 
obrigatório, em áreas de formação superior 
profissional em que comprovadamente seja in-
suficiente a oferta de oportunidades para esse 
tipo de estágio, com o objetivo de promover a 
continuidade dos estudos dos estudantes de 
educação superior pertencentes a famílias cuja 
renda per capita não exceda o limite estabele-
cido na legislação federal relativa à concessão 
de bolsas de estudos em instituições particu-
lares de educação superior.” (NR).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

A legislação relativa a estágio de estudantes foi 
recentemente revista, resultando na Lei nº 11.788, de 
2008. Esse diploma legal refere-se a dois tipos de está-
gio: o obrigatório, relacionado à formação acadêmico-
-profissional, e o não obrigatório. Este último pode ser 
entendido como uma possibilidade de aperfeiçoamento 
da preparação do estudante para o exercício profissio-
nal e, ao mesmo tempo, como elemento que favorece 
a continuidade dos estudos para o estudante mais 
pobre, já que lhe permite auferir algum tipo de renda, 
por meio da bolsa prevista na legislação.

O objetivo do presente Projeto de Lei é acentu-
ar este caráter inclusivo do estágio não obrigatório, 
propondo que a União mantenha programa de finan-
ciamento de bolsas de estágio para estudantes de 
educação superior originários das famílias economica-
mente mais necessitadas. Isto para áreas de formação 
profissional em que a oferta desse tipo de estágio for 
reconhecidamente insuficiente. É o Estado cumprindo 
o seu papel: ação suplementar, em circunstâncias em 
que o mercado esteja operando de forma imperfeita ou 
inadequada para dar atendimento ao interesse público.
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Trata-se de uma medida que pode ter duplo im-
pacto social: de um lado, promovendo a permanência 
do estudante; de outro, aprimorando a sua formação, 
com benefícios para toda a sociedade. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Romero Rodrigues, PSDB/PB.

PROJETO DE LEI Nº 2.686, DE 2011 
(Do Sr. Luis Tibé)

Dispõe sobre a garantia aos estudan-
tes, idosos com mais de sessenta e cin-
co anos e aposentados, do pagamento de 
meia entrada nos espetáculos esportivos 
da Copa das Confederações em 2013, da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos estudantes, aos ido-

sos com mais de sessenta e cinco anos e aos aposen-
tados o desconto de, pelo menos, cinquenta por cento 
do valor do preço da entrada em eventos esportivos 
da Copa das Confederações em 2013, da Copa do 
Mundo de Futebol de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Recentemente, instalou-se uma polêmica em 
torno da meia entrada, no que se refere à Copa do 
Mundo de futebol. 

O projeto da chamada “Lei Geral da Copa” prevê 
(art. 32) que o preço dos ingressos será determinado 
pela FIFA, sem fazer a necessária ressalva à legisla-
ção em vigor no País (Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 – Estatuto do Idoso) ou estender o benefício 
aos estudantes, como prevê a proposição referente a 
o Estatuto da Juventude (PL nº 4.529/04), em trami-
tação no Congresso Nacional. 

Há risco de criar precedente no que se refere à 
ingerência de entidades esportivas internacionais em 
assuntos tratados pela legislação brasileira, com evi-
dente afronta à soberania nacional.

Esta situação pode se repetir em outros eventos 
esportivos internacionais vindouros, a serem realiza-
dos no Brasil, como a Copa das Confederações e a 
as Olimpíadas 2016.

Desta forma, com o objetivo de garantir o direito 
de acesso aos idosos, aposentados e estudantes aos 
espetáculos esportivos, apresentamos à consideração 
dos nobres pares a presente proposta.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Luís Tibé. 

PROJETO DE LEI Nº 2.687, DE 2011 
(Do Sr. Luis Tibé)

Dá nova redação aos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 46 da Lei nº 8.213/1991, de 

24/07/1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 46 – O aposentado por invalidez que 
retornar à atividade terá sua aposentação pre-
servada, desde que mantida a invalidez para o 
labor exercido à época do afastamento.” 

Art. 2º O artigo 47 da Lei nº 8.213/1991, de 
24/07/1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47. Verificada a recuperação da ca-
pacidade de trabalho do aposentado por invali-
dez, será observado o seguinte procedimento:

I – quando a recuperação ocorrer dentro 
de 5 (cinco) anos, contados da data do início 
da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
-doença que a antecedeu sem interrupção, o 
benefício cessará, observado o devido pro-
cesso legal:

a) de imediato, para o segurado empre-
gado que tiver direito a retornar à função que 
desempenhava na empresa quando se apo-
sentou, na forma da legislação trabalhista, 
valendo como documento, para tal fim, o cer-
tificado de capacidade fornecido pela Previ-
dência Social; ou

b) após tantos meses quantos forem 
os anos de duração do auxílio-doença ou da 
aposentadoria por invalidez, para os demais 
segurados; 

II – quando a recuperação for parcial, ou 
ocorrer após o período do inciso I, ou ainda 
quando o segurado for declarado apto para o 
exercício de trabalho diverso do qual habitual-
mente exercia, a aposentadoria será mantida, 
sem prejuízo da volta à atividade.”

Art. 3º Revogam-se as letras a, b e c do inciso 
II do artigo 47 da Lei nº 8.213/1991 e disposições em 
contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Inicialmente, importante frisar que esta proposi-
ção não precisa indicar fonte de custeio, na forma do 
artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, muito antes 
do contrário, vez que tem o objetivo apenas de melhor 
adequar a norma legal sobre o benefício de aposen-
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tadoria por invalidez, aventado desde a Lei Eloi Cha-
ves, bem como criar novas fontes de receitas para a 
Previdência Social.

Atualmente, como cediço, o artigo 46 da Lei nº 
8.213/1991 determina o cancelamento automático do 
benefício quando o(a) aposentado(a) retorna à atividade, 
sendo o beneficiário notificado para a devolução dos valores 
pecuniários recebidos, ou seja, a legislação penaliza o cida-
dão ou a cidadã que por necessidade financeira ou social 
precisa voltar ao mercado de trabalho, consequentemente 
oferecendo, com o seu suor, novas riquezas para o País.

É óbvio que o retorno ao labor decorre, exclusi-
vamente, dos baixos proventos disponibilizados pela 
Previdência Social, obrigando os inválidos, através de 
esforços próprios, a buscarem novos ganhos de na-
tureza alimentar.

Vale dizer que a legislação em vigor compele o(a) 
aposentado(a) que contribuiu regularmente como filia-
do ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, a 
ingressar na ilegalidade e trabalhar na informalidade, 
sem gerar receitas previdenciárias. 

Lado outro, por incrível que possa parecer, o(a) 
ex-segurado(a) aposentado(a) pode ter a sua aposen-
tadoria cessada no excessivo prazo de 10 anos, por 
recuperação da capacidade laborativa ou retorno volun-
tário, oportunidade em que não terá acolhida no merca-
do de trabalho, evidentemente. O que caracteriza uma 
insensatez que chega as raias da desumanidade social.

Além de tudo, o mais neófito de todos sabe que 
qualquer doença invalidante não necessita ultrapassar o 
lapso de tempo de 5 (cinco) anos, para ser devidamen-
te diagnosticada, durante o período de auxílio-doença, 
nem tampouco para se tornar definitiva, face o incon-
testável avanço tecnológico da medicina, em geral.

Na realidade, elementar aflorar que o direito do(a) 
segurado(a), no caso, só se adquire na área admi-
nistrativa, com laudos periciais específicos de com-
petentes profissionais especializados e treinados da 
Previdência Social.

Assim, face o exposto, é factível colocar ou trazer 
à baila a afirmação de que o infortúnio gerador do di-
reito ao benefício de aposentadoria por invalidez não 
tem o condão de excluir o direito ao trabalho estam-
pado no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, está evidenciado o dever do Con-
gresso Nacional de agir e dar estabilidade e segurança 
jurídica ao(a) aposentado(a), devendo a matéria ser 
apreciada em regime de urgência, S.M.J.

Pelas razões acima enunciadas, solicitamos o 
indispensável apoio dos nobres Pares para a aprova-
ção desta proposição.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Luis Tibé.

PROJETO DE LEI Nº 2.688, DE 2011 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Dispõe sobre normas relativas à pres-
tação de serviços de cartões de crédito e 
débito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A presente lei é editada visando unificar as 

regras de cobrança de comissão de venda, de taxa de 
administração e/ou intercâmbio, de taxa de garantia, 
de taxa por transação, de aluguel de equipamento, de 
compra de licença de softwares emissores de cupons 
fiscais e de delimitação de taxas de conectividade 
mensal cobradas por pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços de crédito e débito.

Art. 2º De forma a especificar a presente nor-
ma, entende-se por pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços de crédito e débito todo e qualquer ente que 
emita e/ou administre um sistema de intermediação 
que permite ao consumidor adquirir bens e serviços 
em estabelecimentos comerciais previamente creden-
ciados, mediante a comprovação de sua condição de 
usuário. Ficam enquadradas na presente norma todas 
as pessoas jurídicas que forneçam equipamentos e 
softwares necessários ao funcionamento desse tipo 
de serviço.

Art. 3º Compreende como equipamento todo e 
qualquer terminal eletrônico, fixo ou móvel, que realize 
operações relativas às prestações de serviço tratadas 
anteriormente. Classifica-se, ainda, como software todo 
e qualquer sistema computadorizado integrado hábil 
à emissão de cupom fiscal.

Art. 4º Com a publicação da presente norma fica 
vedada:

I – a cobrança de taxas de administração 
e/ou intercâmbio acima do limite de 2% (dois 
por cento) do valor da transação;

II – a cobrança de comissões de vendas 
acima do limite de 2% (dois por cento) do valor 
da transação;

III – a cobrança de taxa de conectivida-
de, por cada terminal, com valor fixo mensal, 
de softwares e/ou de equipamentos acima do 
limite de 1/100 (um cem avos) do salário mí-
nimo vigente;

IV – a cobrança de aluguel de equipa-
mento acima do limite de 1/11 (um onze avos) 
do salário mínimo vigente, a ser calculada por 
cada terminal utilizado;
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V – a cobrança de taxa de desconto men-
sal sobre antecipação de recebimento de ven-
das acima do limite de 4% (quatro por cento);

VI – a cobrança de taxa por cada venda 
de crédito a vista ou a prazo acima do limite 
de 1% (um por cento) do valor da transação;

VII – a cobrança de taxa por cada venda 
de débito a vista ou a prazo acima do limite 
de 1% (dois por cento) do valor da transação;

VIII – a cobrança de taxa de garantia 
acima do limite de 1% (um por cento) do valor 
da transação.

Art. 5º Conforme o disposto, é defeso a qualquer 
pessoa jurídica elencada anteriormente exercer a di-
ferenciação de valores tarifários quando as operações 
financeiras forem realizadas por modalidades diversas, 
seja em crédito a vista ou a prazo ou em débito a vista 
ou pré-agendado.

Art. 6º O prazo máximo para recebimento do va-
lor da venda a vista, em crédito ou débito, será de 15 
(quinze) dias a contar da data de realização da tran-
sação. No caso de venda a prazo ou pré-agendada, 
em crédito ou débito, o prazo para recebimento será 
o mesmo, mas contado a partir do dia do recebimento 
da parcela em favor do prestador de serviço, tratado 
pelo art. 2º da presente lei.

Art. 7º Com a publicação da presente norma tor-
na-se defeso a aplicação de tratamento diferenciado 
entre pequenos, médios e grandes lojistas, atacadis-
tas ou varejistas.

Art. 8º Cabe ao Poder Executivo Federal, con-
forme o norma específica, a elaboração e aplicação 
de uma política de estruturação de um sistema na-
cional de cartões de crédito e débito, levando em 
consideração, o crescimento dessas operações, o 
atendimento de grandes demandas e a segurança 
dos usuários.

Art. 9º A presente lei entra em vigor, com efeitos 
ex nunc, a partir da data de sua publicação. Sendo 
assim, todos os contratos de prestação de serviço, 
cujo objeto seja o disposto no art. 2º, têm suas tarifas 
automaticamente alteradas, também com base nos 
termos do art. 4º, ambos desta norma.

Justificação

Tendo em vista a notoriedade das altas taxas 
exercidas pelas prestadoras de serviços de cartões de 
crédito e débito, inclusive aquelas que apenas dispo-
nibilizam equipamento necessário ao funcionamento, 
apresentamos esta proposição no sentido de unificar 
e trazer justiça ao mercado econômico brasileiro.

O fato é que as relações jurídicas abrangidas 
por esse tipo de serviço é negociada por contratos 
de adesão. Ou seja, o integrante do comércio que de-
seja realizar transações financeiras desse tipo acaba 
sendo obrigado a aceitar os termos. Isso lhe impõe 
a qualidade de “refém” do monopólio exercido pelas 
administradoras.

Diante da pratica diferenciada de tratamento e 
da aplicação abusiva de cobranças, apresentamos 
a presente proposta legislativa com o intuito de fazer 
justiça à livre concorrência ao exercício dessas ativi-
dades, de forma a garantir as margens de lucro dos 
lojistas brasileiros.

Nesse sentido, peço o apoio dos meus nobres 
colegas na aprovação integral da matéria.

Sala das sessões,9 de novembro de 2011.– 
Laércio Oliveira, Deputado Federal – PR/SE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 91, DE 2011 
(Do Sr. João Campos)

Altera o art. 21, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados e cria a Asses-
soria destinada ao acompanhamento da 
investigação, elucidação e punição dos 
crimes praticados contra Deputados, em 
razão do exercício do mandato ou das suas 
funções institucionais, junto à Procurado-
ria Parlamentar.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O caput do art. 21, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados passa a vigora com a se-
guinte redação:

Art. 21. A Procuradoria Parlamentar terá por fina-
lidade promover, em colaboração com a Mesa, a de-
fesa da Câmara, de seus órgãos e membros quando 
de qualquer forma atingidos, em razão do exercício do 
mandato ou das suas funções institucionais.

Art. 2º O art. 21, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados passa a vigorar acrescido do § 4º:

Art. 21  ..................................................  
 .......................................................................

§ 4º A Procuradoria Parlamentar contará 
na sua estrutura com Assessoria destinada ao 
acompanhamento da investigação, elucidação 
e punição dos crimes praticados contra Depu-
tados, em razão do exercício do mandato ou 
das suas funções institucionais, exercida por 
profissional da área da segurança pública.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.
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Justificação

A imprensa, com frequência, noticia crimes graves 
praticados contra parlamentares, em razão do exer-
cício do mandato ou das suas funções institucionais.

Recentemente, durante reunião da Frente Parla-
mentar Evangélica, os Deputados Silas Câmara, Antô-
nia Lucia, Sabino Castelo Branco, Anthony Garotinho, 
entre outros, revelaram que tinham sido vítimas de 
crimes, cometidos por razões políticas, oportunidade 
em que manifestaram insatisfação pela total falta de 
empenho das autoridades na elucidação de infrações 
ocorridas nestas circunstâncias.

O Deputado Anthony Garotinho contou que foi 
vítima de um atentado, ocasião em que seu veículo 
foi atingido por dois disparos de arma de fogo, após 
reunião política na região dos Lagos, no Município de 
Cabo Frio. O parlamentar afirmou que nenhuma me-
dida concreta foi tomada pelas autoridades no senti-
do de esclarecer as circunstâncias e a autoria deste 
bárbaro crime.

Indiscutivelmente, o descaso na apuração e pu-
nição desses delitos causa temor e insegurança aos 
Deputados, circunstância que compromete o exercício 
do mandato.

Portanto, medidas efetivas precisam ser adotadas 
no sentido de criar, no âmbito da Câmara dos Depu-
tados, assessoria destinada ao acompanhamento da 
investigação, elucidação e punição dos crimes prati-
cados contra Deputados, em razão do exercício do 
mandato ou das suas funções institucionais.

De outro lado, o art. 21, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, atribui à Procuradoria 
Parlamentar a defesa da Câmara, de seus órgãos e 
membros, quando atingidos em sua honra ou imagem 
perante a sociedade, em razão do exercício do man-
dato ou das suas funções institucionais.

Art. 21. A Procuradoria Parlamentar terá por fina-
lidade promover, em colaboração com a Mesa, a de-
fesa da Câmara, de seus órgãos e membros quando 
atingidos em sua honra ou imagem perante a socie-
dade, em razão do exercício do mandato ou das suas 
funções institucionais. (grifei)

§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituída 
por onze membros designados pelo Presidente da Câ-
mara, a cada dois anos, no início da sessão legislativa, 
com observância, tanto quanto possível, do princípio 
da proporcionalidade partidária.

§ 2º A Procuradoria Parlamentar providenciará 
ampla publicidade reparadora, além da divulgação a 
que estiver sujeito, por força de lei ou de decisão ju-
dicial, o órgão de comunicação ou de imprensa que 
veicular a matéria ofensiva à Casa ou a seus membros.

§ 3º A Procuradoria Parlamentar promoverá, por 
intermédio do Ministério Público, da Advocacia-Geral 
da União ou de mandatários advocatícios, as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla re-
paração, inclusive aquela a que se refere o inciso X 
do art. 5º da Constituição Federal.

Acontece que a atribuição da Procuradoria Par-
lamentar é limitada aos casos de ofensa à honra e 
imagem dos parlamentares. 

Desta forma, é necessário alterar a redação do 
caput do art. 21, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, ampliando a atribuição da Procura-
doria Parlamentar, para que este órgão possa atuar, 
também, nos casos em que há ofensa à integridade 
física dos Deputados. 

Finalmente, é preciso acrescentar novo parágrafo 
ao art. 21, do RICD, criando na estrutura da Procura-
doria Parlamentar assessoria destinada ao acompa-
nhamento da investigação, elucidação e punição dos 
crimes praticados contra Deputados, em razão do exer-
cício do mandato ou das suas funções institucionais.

A mencionada assessoria, exercida por profissio-
nal da área da segurança pública, ficaria encarregada 
de fiscalizar as medidas adotadas na esfera criminal 
relacionadas aos delitos praticados contra os parlamen-
tares, com a possibilidade, até mesmo, de se deslocar 
ao local da ocorrência, com o objetivo de acompanhar 
as providências tomadas a respeito dos fatos.

Tal iniciativa, sem dúvida, proporcionará mais 
tranquilidade e segurança aos Deputados, resultando 
em maior autonomia e independência no exercício do 
mandato.

À luz de todo exposto, espero contar com o apoio 
dos meus ilustres pares, para a aprovação do presen-
te projeto. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–João 
Campos, Deputado Federal.

Proposição: PRC 0091/11
Autor da Proposição: JOÃO CAMPOS E OUTROS
Data de Apresentação: 09/11/2011
Ementa: Altera o art. 21, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados e cria a Assessoria destina-
da ao acompanhamento da investigação, elucidação e 
punição dos crimes praticados contra Deputados, em 
razão do exercício do mandato ou das suas funções 
institucionais, junto à Procuradoria Parlamentar.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas     039
Não Conferem     001
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Fora do Exercício    001
Repetidas     000
Ilegíveis     000
Retiradas     000

Total      041

Assinaturas Confirmadas

ANDERSON FERREIRA 1 PR PE
2 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
3 BRUNO ARAÚJO PSDB PE
4 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
5 COSTA FERREIRA PSC MA
6 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
7 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
8 DELEY PSC RJ
9 DOMINGOS DUTRA PT MA
10 EDMAR ARRUDA PSC PR
11 ERIVELTON SANTANA PSC BA
12 FILIPE PEREIRA PSC RJ
13 GEORGE HILTON PRB MG
14 GILMAR MACHADO PT MG
15 HELENO SILVA PRB SE
16 HENRIQUE AFONSO PV AC
17 IZALCI PR DF
18 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
19 JOÃO CAMPOS PSDB GO
20 JÚLIO CAMPOS DEM MT
21 LAURIETE PSC ES
22 LELO COIMBRA PMDB ES
23 MARCELO AGUIAR PSD SP
24 NILTON CAPIXABA PTB RO
25 PASTOR EURICO PSB PE
26 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
27 PAULO FREIRE PR SP
28 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
29 ROBERTO DE LUCENA PV SP
30 RONALDO FONSECA PR DF
31 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
32 ROSINHA DA ADEFAL PTdoB AL
33 RUBENS OTONI PT GO
34 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
35 SILAS CÂMARA PSD AM
36 TAKAYAMA PSC PR
37 VALADARES FILHO PSB SE
38 WALDIR MARANHÃO PP MA
39 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 92, DE 2011 
(Do Sr. Wladimir Costa)

Acrescenta inciso ao art. 5º da Reso-
lução nº 2, de 26 de maio de 2011, que mo-
dificou o Código de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara dos Deputados. 

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º. O art. 5º da Resolução nº 2, de 2011, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XI e com 
o seguinte parágrafo único: 

“Art. 5º ..................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
XI – utilizar poderes e prerrogativas de 

partido político para difamar, caluniar ou in-
juriar qualquer pessoa ou outro parlamentar. 

Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo 
só serão objeto de apreciação mediante provas, não 
sendo admissível denúncia anônima. (NR)” 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

JustificaçãoO presente projeto de resolução visa a 
acrescentar ao Código de Ética e Decoro Parlamentar 
a previsão de que constituem procedimentos incompa-
tíveis com a falta de decoro parlamentar, o deputado 
que utilizar os poderes e prerrogativas de partido polí-
tico para difamar, caluniar ou injuriar qualquer pessoa 
ou parlamentar, imputando-lhes falsamente, sem prova 
circunstancial da verdade, fato criminoso ou ofensivo 
à reputação e à dignidade. 

Considerando que a calúnia é a imputação falsa 
do cometimento de um crime a alguém, é natural que se 
faculte ao denunciante a demonstração da veracidade 
dos fatos alegados. De sorte que, faz-se imprescindível 
a apresentação de provas, conforme prediz o parágrafo 
único do artigo que se intenta ampliar. Nesse tocante, 
contudo, é necessário também que se torne expressa 
a regra sobre a inadmissão de denúncias anônimas. 

Certo que os nobres Colegas bem poderão aquila-
tar a importância da iniciativa, aguardo a sua aprovação. 

Sala das Sessões 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Wladimir Costa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 93, DE 2011 
(Do Sr. João Campos e outros)

Altera o Regimento nos termos que 
especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 117 do Regimento da Câmara dos 

Deputados, passa a vigorar acrescido do seguinte in-
ciso XX:

Art. 17....................................................
…............................................................

XX – inclusão, na Ordem do Dia do Plenário, de 
proposição com pareceres favoráveis das Comissões 
e em condições de nela figurar, para apreciação ime-
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diata, desde que requerido por um terço dos membros 
da Câmara dos Deputados ou líderes que represen-
tem esse número. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 
sua publicação.

Justificação

De acordo com a norma interna, a Ordem do Dia 
é definida pelo Presidente da Casa, ouvido o Colégio de 
Líderes. Em que pesem as prerrogativas e a coerência 
da Presidência, bem como do Colégio de Líderes, há 
situações em que uma proposição tem apoio de nú-
mero expressivo de parlamentares, mas não consegue 
consenso no Colégio de Líderes. Do mesmo modo, 
nem sempre é confortável para o presidente inserir 
na Ordem do Dia determinado projeto, por questões 
políticas, ou compromissos partidários. Nesse senti-
do, o Regimento Interno ressente-se da inexistência 
de previsão de um requerimento que, apoiado por um 
terço dos membros da Casa, seja incluído na Ordem 
do Dia do Plenário. 

Importante destacar que nas Comissão o instituto 
já é consagrado, conforme previsão do §5º, do art.52 
comumente denominados de “extra-pauta”:

§ 5º A Comissão poderá, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, aprovado pela maioria 
absoluta da respectiva composição plenária, incluir 
matéria na Ordem do Dia para apreciação imediata, 
independentemente do disposto nos parágrafos ante-
riores, desde que publicada e distribuída em avulsos ou 
cópias. Não havendo parecer, o Presidente designará 
Relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião 
ou até a reunião seguinte. 

O requerimento proposto não se confunde com 
o requerimento de Urgência, tendo em vista que não 
objetiva suprimir nem reduzir prazos regimentais, nem 
fases de tramitação. Na forma proposta, a proposição 
deve estar em condições de figurar na Ordem do Dia, 
ou seja, deve já ter cumprido todos os prazos de tra-
mitação e já ter pareceres favoráveis de todas as co-
missões, conforme o caso.

A proposição hora apresentada pela Frente Par-
lamentar Evangélica do Congresso Nacional, presidida 
por este parlamentar, é mais uma forma de contribuir 
com o processo legislativo desta Casa, nesse sentido, 
e com o objetivo de permitir ao parlamentar a plenitude 
de suas prerrogativas, invocamos o espírito democrático 
dos nobres pares, para aprovar o presente projeto de 
Resolução, permitindo que o parlamentar, com apoio 
de um terço dos membros da Casa, possa contribuir 
para a composição da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 9 de novembro de 2011.– 
João Campos, Deputado Federal.

Proposição: PRC 0093/11
Ementa: Altera o Regimento nos termos que especifica.
Autor da Proposição: JOÃO CAMPOS E OUTROS
Data de Apresentação: 09/11/2011
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas     021
Não Conferem     000
Fora do Exercício    000
Repetidas     000
Ilegíveis     000
Retiradas     000
Total      021

Assinaturas Confirmadas
ANDERSON FERREIRA 1 PR PE
2 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
3 ANTÔNIA LÚCIA PSC AC
4 COSTA FERREIRA PSC MA
5 FÁTIMA PELAES PMDB AP
6 HENRIQUE AFONSO PV AC
7 JOÃO CAMPOS PSDB GO
8 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
9 LINCOLN PORTELA PR MG
10 LOURIVAL MENDES PTdoB MA
11 MARCELO AGUIAR PSD SP
12 MÁRCIO MARINHO PRB BA
13 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
14 NATAN DONADON PMDB RO
15 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
16 PASTOR EURICO PSB PE
17 PAULO FREIRE PR SP
18 RONALDO FONSECA PR DF
19 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
20 SILAS CÂMARA PSD AM
21 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 94, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera o art. 35 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a fim de esta-
belecer a obrigatoriedade da instalação 
de Comissões Parlamentares de Inquérito. 

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Art. 35 do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados passa a vigorar acrescido dos seguin-
tes parágrafos, renumerando-se os atuais: 

“Art. 35  .................................................
§ 2º Recebido o requerimento, o Presi-

dente o mandará à publicação no prazo de 
dez sessões, desde que satisfeitos os requi-
sitos regimentais; caso contrário, devolvê-lo-
-á ao Autor, cabendo desta decisão recurso 
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para o Plenário, no prazo de cinco sessões, 
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

§ 3º Decorrido o prazo de dez sessões 
constante do § 2º, o silêncio do Presidente im-
portará a publicação e criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que deverá ser feita 
pelos membros da Mesa, em ordem sucessiva, 
no prazo de duas sessões para cada um deles.

§ 4º No caso do § 3º, caberá ao Membro 
da Mesa designar os membros da Comissão 
por indicação dos Líderes, ou independente-
mente desta se, no prazo de quarenta e oito 
horas após o envio do ofício às Lideranças, 
não se fizer a escolha.

.............................................................
 ...................................................... (NR)

Justificação

O objetivo principal desta proposta é o de criar 
mecanismos para que as Comissões Parlamentares de 
Inquérito sejam, de fato, criadas e instaladas, quando 
cumpridas as formalidades de número mínimo de as-
sinaturas e existência de fato determinado.

Hoje, a Câmara dos Deputados passa por um 
problema que nunca havia ocorrido nos últimos 36 
anos: o Presidente recusa-se a dar andamento aos 
pedidos de CPIs, e não há nenhuma Comissão Par-
lamentar de Inquérito em funcionamento na Casa, o 
que claramente usurpa a finalidade fiscalizatória do 
Congresso Nacional. 

Sabe-se que o Art. 35, § 4º do Regimento per-
mite o funcionamento concomitante de até 5 Comis-
sões criadas por requerimento na Casa. No entanto, o 
Presidente enviou um dos requerimentos ao arquivo, 
alegando não haver fato determinado, e simplesmente 
não deu seguimento a outros 6 requerimentos – ainda 
que tivessem o número mínimo de 171 assinaturas con-
firmado pela Secretaria-Geral da Mesa. São elas: 1. a 
que pretende investigar o tráfico de pessoas no Brasil 
entre 2003 e 2011, 2. a que busca apurar o processo 
de privatização do Banespa e eventuais prejuízos, 3. a 
que intenta investigar irregularidades na instalação de 
barreiras eletrônicas de velocidade, 4. a de investiga-
ção de exploração do trabalho análogo ao de escravo, 
5. controvérsias no cálculo dos royalties da mineração 
e 6. a que procura investigar a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se 
manifestado a favor do procedimento de instalação 
obrigatória pelo Presidente da Câmara, ainda assim 
não há o cumprimento do Regimento, levando à su-
pressão do direito dos parlamentares.

Por tudo isso, fomos levados a apresentar este 
projeto de resolução, estatuindo mecanismo de insta-
lação tácita pelos demais membros da Mesa, após o 
prazo de dez sessões após a apresentação do Reque-
rimento, prazo suficiente para que a Secretaria-Geral 
da Mesa proceda à conferência das assinaturas. Des-
sa forma, a competência para a criação de CPI passa 
a caber a todos os membros da Mesa, e não apenas 
ao Presidente.

Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio aos 
nobres Pares para a aprovação deste projeto em pra-
zo o mais breve possível, a fim de restringir o Poder 
limitador de prerrogativas parlamentares da Presidên-
cia da Câmara.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Rubens Bueno, PPS – PR.

INDICAÇÃO Nº 1.901, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado)

Sugere ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão as providências ne-
cessárias e urgentes com vistas à autorizar 
as nomeações dos aprovados no concurso 
público para provimento de vagas nos car-
gos de especialista em regulação de servi-
ços de transportes aquaviários, de analista 
administrativo, de técnico em regulação de 
serviços de transportes aquaviários e de 
técnico administrativo da Agência Nacional 
de Transporte Aquaviário.

Excelentíssima Senhora:
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ) realizou concurso público em 2008 para 
provimento de vagas nos cargos de especialista em 
regulação de serviços de transportes aquaviários, de 
analista administrativo, de técnico em regulação de 
serviços de transportes aquaviários e de técnico ad-
ministrativo. O concurso público foi realizado após au-
torização concedida pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

De acordo com o Edital, foram abertas 140 va-
gas a serem distribuídas em 15 estados da federação, 
com o objetivo de suprir a força de trabalho nas oito 
novas Unidades Administrativas Regionais que foram 
criadas em 2008.

Ora, a Lei nº 10.871/04, que dispõe sobre a cria-
ção de carreiras e organização de cargos efetivos das 
autarquias especiais denominadas Agências Regula-
doras, e dá outras providências, estabeleceu a criação 
de 470 vagas. Contudo, atualmente, a agência conta 
com apenas 269 servidores, ou seja, menos de 60% 
do seu quadro. 
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Dos 140 aprovados, 121 já foram nomeados. 
Ocorre que, para preencher as vagas previstas em 
lei, seria necessário convocar os 19 restantes dentro 
das vagas previstas no edital e outros 70 concursados. 

Essa carência vem sendo agravada em razão da 
rotatividade de pessoal. Assim, de acordo com dados 
do Boletim estatístico de Pessoal, elaborado por este 
Ministério, o quadro de servidores da Agência ainda 
não atingia os determinados pela lei. Apesar de alguns 
candidatos aprovados pelo último concurso já terem 
tomado posse, o quadro de servidores ainda continua 
incompleto, já que continuam ocorrendo exonerações, 
desligamentos e aposentadorias.

Importante destacar que a demanda de serviços 
prestados pela Antaq tem crescido vertiginosamente, o 
que ensejou pedido motivado do Diretor Geral da An-
taq, Sr. Fernando Fialho, ao Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão, com vistas à aumentar o número 
de vagas do concurso, que tramita no Ministério sob o 
protocolo nº 03100.000793/2011-98. 

Diante do exposto, fica cabalmente demonstra-
do que há a latente e urgente necessidade de nomear 
mais servidores a fim de completar o quadro da Antaq. 
No que tange as despesas da União, faz-se necessá-
rio ressaltar que a nomeação de mais 50% do número 
de vagas abertas no edital (setenta servidores), não 
representa impacto relevante no Orçamento Público 
Federal (é um aumento de aproximado de 0,01%).

Contudo, o impacto na prestação do serviço pú-
blico é de grande destaque. O aumento de servidores 
proporcionará eficiência maior na prestação de servi-
ços, bem como uma regulação cada vez mais presente 
e satisfatória em toda a crescente demanda do trans-
porte aquaviário brasileiro. Assim, é possível concluir 
que o impacto é mínimo diante dos benefícios para o 
desenvolvimento do país.

Sala das Sessões,8 novembro de 2011. – Weliton 
Prado, Deputado FederaL – PT/MG.

INDICAÇÃO Nº 1.902, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado)

Sugere ao Ministério da Educação os 
esforços necessários no sentido de autori-
zar investimentos em infraestrutura física e 
novos cursos nos câmpus de Diamantina e 
Teófilo Otoni da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
além dos recursos já previstos com o ob-
jetivo de expandir a universidade para as 
cidades de Unaí e Janaúba. 

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Segundo matéria publicada no jornal Estado de 

Minas, edição do dia 27 de setembro de 2011, a Uni-

versidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), implantada no início do primeiro mandato 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui os 
campus de Diamantina e Teófilo Otoni. 

Ora, a instalação da universidade foi uma impor-
tante medida para o desenvolvimento da região, que 
já é muito carente. Contudo, as unidades necessitam 
de mais investimentos em infraestrutura física e novos 
cursos, razão pela qual torna-se necessária a atenção 
do governo federal para que a expansão recém anun-
ciada da universidade não seja comprometida. 

Após várias gestões para que novos câmpus de 
universidades federais fossem concretizados em Minas, 
a presidenta Dilma Rousseff confirmou no dia 16 de 
agosto de 2011, a criação dos câmpus da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Unaí, 
no noroeste do Estado, e Janaúba, no norte de Minas. 

Ao todo, em todo o país, serão criadas quatro uni-
versidades federais, abertos 47 câmpus universitários 
e 208 unidades dos institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia.

O anúncio dos novos câmpus é resultado de uma 
grande luta da população, mas não se pode esquecer 
que os atuais câmpus também necessitam de inves-
timentos e atenção. 

Destaca-se que, nunca no Brasil, os cursos pro-
fissionalizantes e superiores estiveram tão em alta 
como agora. Hoje o mercado de trabalho precisa de 
mão de obra qualificada e especializada. Essas novas 
unidades devem estar em sintonia com as necessida-
des regionais, para o desenvolvimento da economia 
local e a geração de emprego e renda. 

Por tudo isso, fazemos apelo ao Ministério da 
Educação para que possa realizar investimentos nos 
câmpus de Diamantina e Teófilo Otoni da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
além dos recursos já previstos com o objetivo de expan-
dir a universidade para as cidades de Unaí e Janaúba.

Sala das Sessões,9 novembro de 2011.– Weliton 
Prado, Deputado Federal – PT/MG.

INDICAÇÃO Nº 1.903, DE 2011 
(Do Sr. Sarney Filho)

Sugere ao Senhor Ministro da Ciência 
e Tecnologia que sejam adotadas providên-
cias no sentido de melhorar e acelerar a 
análise das patentes verdes no País. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e 
Tecnologia,

A presente Indicação tem por objetivo solicitar a 
esse Ministério que adote providências no sentido de 
melhorar e acelerar a análise das patentes verdes no 
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País, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial – INPI.

De acordo com as notícias divulgadas pelo Jor-
nal de Brasília e O Estado de São Paulo, deste domin-
go, dia 06, o INPI pretende reduzir de oito para dois 
anos o período de aprovação das patentes verdes no 
País, relacionadas à energia solar e eólica, bioetanol, 
biodiesel e outros.

Segundo ainda a matéria, essa redução se dará 
por intermédio de um Programa-Piloto, com duração 
prevista de 1 (um) ano, começando com a Rio+20, en-
contro que reunirá representantes de quase 200 paí-
ses no Brasil em junho do próximo ano, para tratar de 
desenvolvimento sustentável. Dependendo da procura, 
tal Programa pode ser prorrogado por mais um ano. 

De acordo com a gerente deste projeto, Patrícia Car-
valho dos Reis, países como Estados Unidos, Grã-Breta-
nha, Coreia e Japão dão prioridade para as invenções sus-
tentáveis. Segundo ela, na Grã-Bretanha, a decisão sobre 
uma patente verde leva nove meses. Na Coreia, quatro. 

“Eles separam as patentes com enfoque sus-
tentável, que ajudam a reduzir ou mitigar problemas 
ambientais, e elas vão para uma via expressa”, con-
ta. Para ela, é importante “colocar mais rápido essas 
tecnologias no mercado, torná-las disponíveis para a 
sociedade”. “São invenções maravilhosas que ficam 
guardadas”, ressalta. São feitos cerca de 500 depósi-
tos de patentes verdes por ano no Brasil. 

A reportagem é por demais esclarecedora, pois 
traça um comparativo de como essas análises são feitas 
em outros países, numa clara e inequívoca demons-
tração de como estamos defasados nessa questão. 
Para uma melhor compreensão do problema, anexo 
a presente Indicação, cópia das reportagens, que dá 
a real dimensão do problema.

A nossa preocupação é a de que não percamos 
o bonde da história do desenvolvimento sustentável, 
e por total falta de estrutura, deixemos de privilegiar 
essas invenções. 

Comprova-se ainda pela reportagem que um dos 
motivos para a demora é o baixo número de examinado-
res. O País conta com 273 pessoas para a função. Como 
são 154 mil pedidos que aguardam exame (em todas as 
áreas, não apenas na de sustentabilidade), é como se 
cada examinador tivesse de dar conta de 564 processos. 

A concentração de pedidos entre 2004 e 2006 
reflete a fase de grande preocupação ambiental. Foi 
em 2005 que entrou em vigor o Protocolo de Kyoto, que 
obriga os países industrializados a cortar as emissões 
de gases-estufa, que provocam o aquecimento global. 
Para atingir as metas, os países precisaram buscar 
tecnologia mais limpa. 

O que atesta a matéria é que em decorrência 
desta morosidade, em muitos casos, quando a patente 
é aprovada, a tecnologia já ficou ultrapassada.

Sendo assim, diante dessa situação preocupan-
te, embora se encontre um programa-piloto em curso, 
com prazo de duração de 1 ano, prorrogável por mais 
outro, sugiro a Vossa Excelência que essas questões 
sejam uma preocupação permanente por parte desse 
Ministério, portanto, que sejam adotadas providências 
para dotar o INPI de recursos financeiros, pessoal e 
estrutura que possam dar celeridades às patentes ver-
des, de forma permanente e contínua. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Atenciosamente,– Deputado Sarney Filho PV-MA.

INDICAÇÃO Nº 1.904, DE 2011 
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministério da Saúde, através 
do Fundo Nacional de Saúde, a concessão 
de uma Lancha Ambulância/UTI Móvel para 
salvamento marítimo ao município de Ra-
posa – MA.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Com grande apreço e consideração me dirijo a 

Vossa Excelência para sugerir a cessão de uma Lan-
cha Ambulância/UTI Móvel para salvamento marítimo 
no município maranhense de Raposa. 

O município tem 25 mil habitantes e faz parte do 
aglomerado urbano da ilha de São Luís. Abriga a maior 
colônia de pesca do Maranhão com aproximadamen-
te dez mil pescadores e marisqueiros e quatrocentas 
embarcações pesqueiras de pequeno e médio porte. 

Apesar da atividade marítima em tal dimensão, 
os pescadores, base econômica do Município, não 
contam com nenhuma forma de socorro qualificado 
no mar. Os acidente, que ocorrem com frequência, 
deixam os pescadores a deriva, a espera de socorro 
realizado por colegas ou, casualmente, por alguma 
navio na rota do Porto do Itaqui. 

Em caso de doença súbita, fato recorrente, a 
equipe precisa decidir se interrompe a atividade, com 
total prejuízo, ou se espera o fim da jornada pesqueira, 
para enfrentar a longa viagem de retorno. Realidades 
que diminuem as chances de atender a contento os 
pescadores vitimados.

Portanto, Senhor Ministro, uma embarcação de 
socorro devidamente equipada é imprescindível para 
que os pescadores de Raposa tenham um mínimo de 
assistência em caso de sinistro. Em nome desses bra-
sileiros laboriosos e destemidos, rogo o deferimento 
de Vossa Excelência.

Sala das sessões, 9 de novembro de 2011. – 
Deputado Costa Ferreira.
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INDICAÇÃO Nº 1.905, DE 2011 
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministério da Previdência 
Social a instalação de uma agência do INSS 
no município de Raposa – MA.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Com grande apreço e consideração me dirijo a 

Vossa Excelência para sugerir a instalação de uma 
agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 
no município de Raposa, no Maranhão.

O município tem 25 mil habitantes e abriga a 
maior colônia de pesca do Estado. Inserir o município 
de Raposa no Plano de Expansão da rede de atendi-
mento do Instituto Nacional de Seguro Social (NSS) 
trará grandes benefícios aos segurados e aos que 
precisam desse serviço público. 

Considero ousado e justo o plano do Ministério 
de levar a Previdência Social para mais perto da po-
pulação. “Não podemos mais aceitar que no Brasil do 
Século XXI aposentados pensionistas e trabalhado-
res tenham que percorrer grandes distâncias ..., para 
ter acesso ao serviço previdenciário”. Fato que ainda 
ocorre no município. O deslocamento aos grandes 
centros representa um forte incômodo, despesas des-
necessárias, pesada aos mais humildes e, não raro, 
fator de humilhação.

Isso posto, solicito, em nome do município de 
Raposa, o deferimento de Vossa Excelência a esta 
indicação.

Atenciosamente,– Sala das sessões, 9 de no-
vembro de 2011, Deputado Costa Ferreira.

INDICAÇÃO Nº 1.906, DE 2011 
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministério da Previdência 
Social a instalação de uma agência do INSS 
no Município de Zé Doca – MA.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Com grande apreço e consideração me dirijo a 

Vossa Excelência para sugerir a instalação de uma 
agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 
no município de Zé Doca, no Maranhão.

O município tem 50 mil habitantes e sua locali-
zação, no Oeste do Estado, o torna um ponto de con-
fluência importante para diversos municípios. Inserir o 
município de Zé Doca no Plano de Expansão da rede 
de atendimento do Instituto Nacional de Seguro Social 
(NSS) trará grandes benefícios aos segurados e aos 
que precisam desse serviço público. 

Considero ousado e justo o plano do Ministério 
de levar a Previdência Social para mais perto da po-
pulação. “Não podemos mais aceitar que no Brasil do 

Século XXI aposentados pensionistas e trabalhado-
res tenham que percorrer grandes distâncias ..., para 
ter acesso ao serviço previdenciário”. Fato que ainda 
ocorre no município e nas regiões adjacentes.

Isso posto, solicito, em nome do município de Zé 
Doca, o deferimento de Vossa Excelência.

Atenciosamente,– Sala das sessões, 09 de no-
vembro de 2011, Deputado Costa Ferreira.

INDICAÇÃO Nº 1.907, DE 2011 
(Do Sr. Zoinho)

Sugere a implantação do projeto Re-
boca Brasil no âmbito do Ministério das 
Cidades.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das 
Cidades,

Na qualidade de Deputados Federais eleitos, en-
caminhamos a presente indicação a V.Exª para expor 
e reivindicar o seguinte:

Considerando que o Brasil sediará inúmeros 
eventos esportivos até 2016, como a Copa das Con-
federações em 2013, a Copa do Mundo em 2014, a 
Copa América em 2015 e as Olimpíadas em 2016; e

Considerando que tais eventos incrementarão a 
economia e o turismo em todas as regiões do Brasil e 
que bilhões de reais serão investidos na infraestrutu-
ra, em especial a aeroportuária, e em programas de 
mobilidade urbana, como o Trem-bala e o metrô que 
ligará a Barra da Tijuca à Zona Sul do Rio de Janeiro, 
e diversos outros projetos do gênero no País, além de 
programas de capacitação profissional.

Solicitamos a implantação do projeto “Reboca 
Brasil” na Secretaria Nacional de Habitação no âmbito 
do Ministério das Cidades.

Justificação

O Brasil sediará grandes eventos esportivos até 
2016, como a Copa das Confederações em 2013, a 
Copa do Mundo em 2014, a Copa América em 2015 
e as Olimpíadas em 2016.

Com esses eventos, a economia brasileira terá 
uma significativa melhoria, e muitos setores experimen-
tarão incrementos em seus ganhos e em sua lucrativi-
dade, o que possibilitará maiores investimentos de em-
presas nacionais e estrangeiras. Dessa forma, deverá 
haver substancial aumento na geração de empregos.

O País se tornará um centro de oportunidades, 
recebendo capital produtivo em áreas estratégicas, 
principalmente nas cidades sedes e nos bairros em 
que esses eventos ocorrerão.

O Governo Federal, em parceria com os governos 
locais e a iniciativa privada, também alocarão bilhões 
de reais na economia em todas as regiões do Brasil. 
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A maioria desses investimentos será em infraestrutu-
ra, sobretudo em programas de mobilidade urbana, 
como o Trem-bala, o metrô que ligará a Barra da Tijuca 
à Zona Sul do Rio de Janeiro, melhoria dos transpor-
tes públicos, além de em programas de capacitação 
profissional.

A realização desses eventos esportivos atrairá a 
presença de um grande fluxo de turistas oriundos de 
todas as partes do mundo, cuja tendência é retornar 
em outras ocasiões, contribuindo para o crescimento 
do setor de turismo, ainda incipiente no País.

Diante disso, é fundamental que os turistas for-
mem sempre as melhores impressões do Brasil, tan-
to do povo quanto dos centros urbanos: praias, ruas, 
praças, parques e habitações.

Corroborando com esse pensamento, recebi uma 
carta do Senhor Donizeth de Paula, paulista que mora 
em Salvador, cujo pequeno trecho aqui transcrevo: 

“Por causa da minha profissão, viajo muito 
por esse nosso imenso País. Em todos os lu-
gares vejo que muitas casas não têm nenhum 
tipo de acabamento do lado externo, porque 
obviamente o dinheiro apenas foi suficiente 
para levantar as suas pobres casas e fazer 
o acabamento interno. É claro, é muito mais 
importante para as pessoas entrar em suas 
casas e parar de pagar aluguel.

A cor que vemos é a laranja dos tijolos 
baianos. Mais eu tenho certeza que se os pro-
prietários dessas casas tivessem um incentivo 
para fazer esse acabamento externo, nos mu-
ros, fachadas, calçadas, eles fariam. Encheriam 
de cores vibrantes e de alegria suas moradias.

Afinal hoje temos vários projetos sociais, 
como o Minha Casa Minha Vida que tenta fazer 
que o cidadão consiga comprar sua casa com 
subsídios, mas não tem nenhum projeto social 
que beneficie alguém que tenha sua casinha, 
mas ainda não conseguiu terminá-la”. 

Estamos convencidos de que, como sugeriu o 
senhor Donizeth, existe a carência de um programa 
social de extensão nacional para beneficiar a população 
de baixa renda, no que tange à fase de acabamento 
de casa própria, nos moldes do programa Minha Casa 
Minha Vida.

Acreditamos que a implantação desse programa 
deixaria o País mais bonito e justo, pois atenderia uma 
grande parcela da população brasileira, que já tem sua 
casa, mas ainda inacabada, pois não tem condições 
de terminá-la.

Diante do exposto, solicitamos a implantação do 
projeto “Reboca Brasil” na Secretaria Nacional de Ha-
bitação, no âmbito do Ministério das Cidades. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Zoinho Deputado Lincoln Portela, PR / 
RJ PR / MG.

INDICAÇÃO Nº 1.908, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Sugere à Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados que elabore projeto visando à 
criação de certificado a ser conferido aos 
homenageados em sessão solene.

Douta Mesa Diretora da Câmara dos Deputados:
Segundo o art. 65 do Regimento Interno da Câ-

mara dos Deputados há quatro tipos de sessões: as 
preparatórias, as que precedem a inauguração dos 
trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na 
terceira sessões legislativas de cada legislatura; as 
ordinárias, de qualquer sessão legislativa, realizadas 
apenas uma vez por dia, em todos os dias úteis, de 
segunda a sexta-feira; as extraordinárias, realizadas 
em dias ou horas diversos dos prefixados para as or-
dinárias; e as solenes, realizadas para grandes come-
morações ou homenagens especiais.

O art. 68 do Regimento Interno trata especifica-
mente das sessões solenes determinando que a Câ-
mara poderá realizar sessão solene para comemora-
ções especiais ou recepção de altas personalidades, 
a juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário, 
mediante requerimento de um décimo dos Deputados 
ou Líderes que representem este número. O citado 
dispositivo estabelece outras normas a respeito do 
tema. Contudo, nada dispõe sobre a emissão de do-
cumento que materialize a homenagem prestada por 
esta Casa Legislativa.

O escopo da Indicação ora apresentada é o de 
sugerir à Mesa Diretora a criação de certificado a ser 
conferido aos homenageados pela Câmara dos Depu-
tados em sessão solene.

Acreditamos que o certificado a ser criado ex-
pressará a homenagem feita por esta Casa de forma 
mais objetiva e clara, tornando-se um documento que 
o homenageado poderá portar e dele utilizar-se em 
situações futuras, lembrando-se desse importante 
momento histórico de homenagem pela mais repre-
sentativa Casa Legislativa de nosso País.

Conferir ao homenageado por esta Casa do Con-
gresso Nacional a posse de um certificado será mais 
uma forma, e, certamente, mais concreta, de expressar 
nossa admiração, respeito e consideração à pessoa 
física ou jurídica contemplada na ocasião.
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É o que temos a sugerir à douta Mesa Diretora, 
com o escopo de contribuir para o aprimoramento dos 
trabalhos da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Miriquinho Batista.

INDICAÇÃO Nº 1.909, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Sugere aos ministérios das Cidades, 
e da Ciência e Tecnologia a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica do apro-
veitamento das fibras do caroço do açaí 
na indústria da construção civil.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e 

Tecnologia: 
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 –  casca 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 de inovação tecnológica em 
desenvolvimento pelo Instituto de Ciências Sociais e 
Econômicas Aplicadas da Universidade Federal do Pará 
demonstra, preliminarmente, que o aproveitamento dos 
caroços de açaí para aplicação na indústria da cons-
trução civil pode ser viável técnica e economicamente.

O referido projeto avalia o aproveitamento das 
fibras do caroço de açaí, a partir da sua mistura com 
argila, na fabricação de tijolos, telhas, placas, pré-
-moldados, entre outros produtos. 

Senhores Ministros, os resultados iniciais do pro-
jeto em desenvolvimento pela UFPA são promissores, 
motivo pelo qual venho solicitar o acompanhamento 
de sua evolução pelas Pastas lideradas por V. Exªs, na 
expectativa de que o uso de fibras de açaí na indús-
tria da construção civil possa gerar benefícios sociais 
e econômicos para o Estado do Pará.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Miriquinho Batista.

INDICAÇÃO Nº 1.910, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Sugere ao Poder Executivo, por meio 
do Ministério da Justiça, proteção à extra-
tivista Laísa Santos Sampaio. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, Dr. 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO:

A par de cumprimentar Vossa Excelência pelo 
empenho observado na condução dos nobres desíg-
nios da Pasta e pelos resultados obtidos na formula-
ção e execução das políticas públicas integrativas das 
Unidades Federativas, venho sugerir que o Governo 
Federal proveja proteção policial à cidadã Laísa San-
tos Sampaio, 45 anos, professora e ambientalista, 
residente no assentamento Praia Alta Piranheira, no 
Estado do Pará. 

Entrevista publicada na revista IstoÉ, de 31/8/2011, 
páginas 6, 10 e 12, dão conta de que a referida cida-
dã luta pelos direitos dos trabalhadores da floresta e 
estaria sendo ameaçada de morte.

A razão da ameaça funda-se na circunstância de 
Laísa ser irmã da extrativista Maria do Espírito santo 
da Silva, a qual, juntamente com o marido, José Cláu-
dio Ribeiro da Silva, foram assassinados na cidade de 
Nova Ipixuna, próximo a Marabá, no Estado do Pará, 
segundo consta, a mando de madeireiros ilegais.

Laísa e o marido, José Maria Gomes Sampaio 
são igualmente alvo de ameaças idênticas à sofrida 
pelo casal de irmã e cunhado: há um recado transmi-
tido segundo o costume do local, mediante o atraves-
samento, na estrada próxima à residência dos amea-
çados, de um tronco de palha de coco; depois, fazem 
incursões noturnas no quintal e maltratam um animal; 
por fim, fazem uma emboscada e executam as vítimas.

Ora, as duas fases iniciais já ocorreram com 
Laísa e seu marido, tal qual havia ocorrido com sua 
irmã e seu cunhado. Encontraram a o tronco de palha 
de coco atravessado a 150 metros de sua residência, 
local onde ninguém vai, por medo. Depois, rondaram 
sua casa e atiraram em seu cachorro. O que lhes res-
ta? Pedir socorro ao Estado... Não se pode admitir que 
delinquentes, a título de garantir a impunidade das ile-
galidades cometidas, ameacem e intimidem pessoas 
honestas, trabalhadoras e cujo único “defeito” é lutar 
por seus direitos e ajudar a proteger a floresta ama-
zônica, algo que poucos têm disposição para fazer.

Laísa diz que se sente desprotegida, pois já está 
jurada de morte, e clama à Justiça brasileira por socor-
ro. É preciso que tomemos atitudes no Estado do Pará 
para proteger esses trabalhadores e defensores do 
meio ambiente da violência, não deixando-a avançar. 
Quantos mais, como Chico Mendes, irão morrer por 
proteger nossa flora? Que preço teremos que pagar?

Mesmo tendo sido o inquérito concluído, com 
a indiciação do fazendeiro José Rodrigues Moreira, 
como mandante, e o pistoleiro Lindonjohnson Silva 
Rocha, seu irmão, como executor, além da decreta-
ção da prisão preventiva de ambos, o casal Sampaio 
continua recebendo ameaças e avisos de que devem 
deixar o local. 
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Entretanto, nosso país, que defende a livre ini-
ciativa, que elege a vida como fim supremo e preserva 
a liberdade como condição de existência do Estado 
Democrático de Direito, não pode assistir, inerme e 
omisso, a fatalidade que se vislumbra. Para tanto, é 
preciso que não só Laísa, mas todos os ambientalis-
tas que se sintam ameaçados, e principalmente ela, 
nas circunstâncias atuais, merece proteção policial 
contínua, como medida preventiva do Estado a pugnar 
contra o arbítrio e a ilegalidade. 

Por tais razões, Senhor Ministro, é que sugiro a 
V. Exa. as propostas da presente Indicação, reiterando 
meu cordial apreço e consideração.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–. 
Deputado Miriquinho Batista

INDICAÇÃO Nº 1.911, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Ministro dos Transportes, 
empenho na execução das pistas adicionais 
nos trechos de aclives, da Rodovia BR 487, 
entre o trevo da BR 369 do Rio da Várzea ao 
Parque Estadual Lago Azul (Usina Mourão) 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
O Município de Campo Mourão pertence à bacia 

hidrográfica do Rio Paraná sendo seu rio mais impor-
tante o Rio Mourão, que atravessa o Município de sul a 
norte. A vazão deste rio associada à topografia de seu 
vale, oferece o maior potencial hidrodinâmico, explo-
rado com a construção da Usina Mourão. Este trecho 
também tem um tráfego intenso de veículos tanto de 
pequeno, quanto de grande porte, face à existência de 
postos de recebimento de grãos das empresas COAMO 
– Cooperativa Agropecuária Mourãoense e Fertimourão, 
bem como dos usuários do Parque Estadual Lago Azul.

Portanto o próprio escoamento da safra sofreria 
um impacto muitíssimo significativo com o atendimento 
desta reivindicação. Ressaltamos que o atendimento 
a este pleito trará enormes benefícios tanto à comuni-
dade local como a todo o povo paranaense. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putado Rubens Bueno, PPS/PR.

INDICAÇÃO Nº 1.912, DE 2011 
(Do Sr. Aureo)

Sugere ao Ministério da Fazenda a ins-
talação de porto seco no Município de Três 
Rios, Estado do Rio de Janeiro. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Os portos secos têm-se constituído em inte-

ressante alternativa para a gestão dos estoques de 
mercadorias alfandegadas, especialmente aquelas 

exportadas e importadas por empresas industriais. A 
disponibilidade de recintos alfandegados fora de por-
tos marítimos e aeroportos, em especial no interior do 
País, permite que serviços aduaneiros sejam prestados 
próximo aos demandantes desses serviços. A utilida-
de desses espaços pode ser comprovada pelo fato de 
que já se encontram instalados 59 portos secos em 13 
estados e no Distrito Federal.

Muitas são as vantagens dos portos secos para 
as empresas que a eles recorrem e, por conseguin-
te, para o comércio exterior brasileiro. Desafoga-se o 
movimento de portos e aeroportos já sobrecarregados. 
Além disso, simplificam-se os procedimentos adminis-
trativos. Facilita-se, ainda, a interligação com outros 
modais de transporte, como o rodoviário e o ferroviário. 
Em consequência, permitem-se ganhos de logística, 
um desembaraço aduaneiro mais ágil e menos caro, 
redução de custos de armazenagem e maior eficiên-
cia. A registrar, ademais, que os portos secos abrigam 
outros serviços, como etiquetagem e marcação de 
produtos destinados à exportação, demonstração e 
testes de equipamentos, acondicionamento, recondi-
cionamento e montagem. Desta forma, eles adquirem 
a funcionalidade adicional de aglutinadores logísticos.

A nosso ver, o Município fluminense de Três Rios 
detém os requisitos essenciais para sediar um por-
to seco. A cidade oferece disponibilidade de energia 
elétrica, eficiente serviço de abastecimento de água e 
oferta de mão-de-obra especializada. Conta, ademais, 
com uma localização privilegiada – distando pouco 
mais de 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, 
350 quilômetros de Belo Horizonte e pouco mais de 
400 quilômetros da cidade de São Paulo –, o que a 
deixa próximo aos grandes centros comerciais e con-
sumidores e dos mais equipados portos e aeroportos 
do País. Dispõe, ainda, de pujante comércio, completa 
infraestrutura de educação e saúde e já é servida por 
vários órgãos públicos, como posto da Receita Fede-
ral, Inspetoria de Renda da Receita Estadual, posto da 
Emater-RJ, posto do Instituto Félix Pacheco, agência 
do Ministério do Trabalho e agência da Defesa Sani-
tária Federal, dentre outros.

Por este motivo, tomamos a liberdade de sugerir 
que a Pasta sob responsabilidade de V. Exª realize o 
procedimento licitatório para a instalação de um porto 
seco em Três Rios. Dados os elementos acima expos-
tos, temos certeza, Senhor Ministro, de que esta será 
uma importante medida que muito contribuirá para o 
progresso da região Centro-Sul do Estado do Rio de 
Janeiro e o avanço do comércio exterior brasileiro.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Aureo.
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INDICAÇÃO Nº 1.913, DE 2011 
(Do Sr. Osmar Júnior)

Sugere ao Ministro da Fazenda a ins-
talação de agência do Banco do Brasil nos 
municípios de Santa Filomena, Eliseu Mar-
tins e Anísio de Abreu no Piauí.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Venho, por meio desta, expor e reivindicar o se-

guinte:
Estando em vias de implementação desde 2005, 

os Municípios de Santa Filomena, Eliseu Martins e 
Anísio de Abreu, no Piauí, aguardam a instalação de 
agência do Banco do Brasil.

Por isso, considerando as necessidades dos referi-
dos municípios, venho solicitar de Vossa Excelência, em-
penho e agilidade na implantação das agências bancárias. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Osmar Júnior, Líder do PCdoB.

INDICAÇÃO Nº 1.914, DE 2011 
(Do Sr. Osmar Júnior)

Sugere ao Ministro da Fazenda a trans-
formação do Posto Avançado do Banco do 
Brasil, no município de Inhuma-PI, para 
Agência do Banco do Brasil.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Com número expressivo de moradores e um co-

mércio crescente, o município de Inhuma, no estado 
do Piauí, ainda não conta com uma agência do Banco 
do Brasil. Os atendimentos atualmente são realizados 
por um posto avançado, mas que devido ao fluxo finan-
ceiro e o número expressivo de clientes, não supre as 
necessidades locais. 

No intuito de defender esses habitantes, e, so-
bretudo garantir a melhoria das condições de vida da 
população, venho solicitar de Vossa Excelência, empe-
nho e agilidade na transformação do posto avançado do 
Banco do Brasil em uma agência do Banco do Brasil. 

Sala de Sessões, 9 de novembro de 2011.–  De-
putado Osmar Júnior, Líder do PCdoB.

INDICAÇÃO Nº 1.915, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro dos Transportes que determine, por 
intermédio da Agencia Nacional de Trans-
porte Aquaviário – ANTAQ, as providências 
necessárias para instaurar procedimento 
fiscalizatório sobre os atos de gestão da 
Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina – APPA.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, venho sugerir a intensificação dos esforços para 
acompanhamento e fiscalização das atividades da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – 
APPA, pelas razões que seguem:

Os portos de Paranaguá e Antonina são bens 
públicos federais (art. 21, XII, “f”, CF), cuja gestão foi 
delegada pela União ao Estado do Paraná, por meio 
de convênio de delegação firmado em 2001. A autar-
quia responsável pela gestão dos portos é a Adminis-
tração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, 
que atualmente emprega 680 funcionários e apresenta 
receita anual de 186 milhões de reais. 

O acompanhamento de suas atividades compe-
te precipuamente à Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ, cabendo ao Tribunal de Contas 
da União – TCU o controle indireto, apenas quando 
verificada irregularidade afeta à competência daquela 
Corte de Contas.

A APPA tem sido alvo de denúncias de toda or-
dem, que abrangem desde problemas administrativos, 
desvio de mercadorias, ineficiência operacional, fraudes 
em licitações, tráfico de influência, desvio de dinheiro 
público, pagamento de propinas, irregularidades nos 
atos de gestão de pessoal os quais geraram um ex-
pressivo passivo trabalhista.

Por tais razões, ao longo dos últimos anos, o 
Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, a Controladoria-Geral da União e a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários, instau-
raram procedimentos de fiscalização de diversos atos 
de gestão praticados pela autarquia estadual APPA. as 
quais constataram diversas irregularidades e ilegalida-
des, e resultaram na aplicação de multas e punições, 
e em recomendações e à própria ANTAQ e à APPA.

Todavia, os desmandos na gestão da APPA per-
sistem e, atualmente, são objeto de investigação por 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, instalada no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Para-
ná, a qual vem recebendo denúncias estarrecedoras, 
agora corroboradas por outros fatos e depoimentos, 
justificando a instauração de novos procedimentos 
fiscalizatórios.

Em depoimento àquela CPI, em 6 de outubro de 
2011, o economista e membro do Conselho da Auto-
ridade Portuária – CAP de Paranaguá, Luiz Antônio 
Fayet, declarou que “os prejuízos para a economia 
brasileira com a ineficiência operacional no Porto de 
Paranaguá podem chegar a 20 bilhões de reais nos 
últimos oito anos”. Fayet também ratificou as denúncias 
de desvio de finalidade de recursos, descumprimento 
na deposição de material de dragagem, desvios de 
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mercadorias, desaparecimento de uma cábrea para 
operar cargas de mais de 50 toneladas, fatos que na 
sua maioria já foram mencionadas na CPI realizada na 
própria Assembleia Legislativa em 2001. Tais denúncias 
foram endossadas pelo ex-Diretor Leopoldo Campos, 
também em depoimento perante a CPI. 

Em dia 19 de outubro de 2011, a CPI dos Portos 
de Paranaguá e Antonina ouviu o depoimento do dire-
tor jurídico da Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina – APPA, Maurício Ferrante, que denunciou 
a compra de passivos trabalhistas e de ações judiciais 
por escritórios de advocacia, em violação ao Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Informou ainda 
que atualmente a APPA responde a aproximadamente 
três mil ações trabalhistas e responde por um passivo 
de 700 milhões de reais. Segundo ele, 95% dos pro-
cessos são patrocinados por apenas doze advogados, 
e, três deles, coincidentemente, respondem por 50% 
dessas ações. Também confirmaram a denúncia de 
compra de passivos trabalhistas, os ex-procuradores 
jurídicos da APPA, Maurício Vitor de Souza e Benedito 
Nicolau dos Santos Neto, em depoimentos prestados 
à CPI, no último dia 26 de outubro. 

Todas as condutas relatadas denotam negligên-
cia e abusos na gestão da APPA. Estamos diante de 
atos de gestão administrativa fraudulenta e temerária 
e de atos de gestão de pessoal praticados com clara 
afronta à legislação trabalhista e estatutária que agora 
resultam em um passivo trabalhista que chega a superar 
em quase quatro vezes a receita anual da autarquia.

Tais mazelas estão sendo expostas pelo valoroso 
trabalho investigativo da CPI da Assembleia do Paraná 
e devem contar com o apoio técnico da ANTAQ para 
que se apurem as denúncias e sejam punidos os res-
ponsáveis por tantos desmandos. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putado Rubens Bueno, PPS/PR.

INDICAÇÃO Nº 1.916, DE 2011 
(Do Sr. Neilton Mulim)

Suegere aos Ministros da Educação e 
da Justiça, a criação de campanha para er-
radicação da prática neonazista contra ne-
gros, nordestinos, judeus e todas as etnias.

Excelentíssimos Senhores Ministros da Educa-
ção e da Justiça:

O deputado Neilton Mulim se dirige aos Exce-
lentíssimos Senhores para a apresentar a seguinte 
Indicação:

Em qualquer local e circunstância, práticas dis-
criminatórias em que se menospreza um ser humano 
pelo simples fato de ser diferente, não comungar do 
mesmo credo, ou não pensar da mesma maneira, não 

é apenas lamentável, mas nos distancia da racionali-
dade e da divina origem de nossa concepção.

Nossa nação em sua quase totalidade é forma-
da por uma população oriunda da miscigenação de 
etnias, o que evidencia a discrepância das atitudes de 
grupos que se organizam em nome de uma justiça que 
os colocam em posição superior a seus semelhantes. 
Quando na verdade, demonstra insanidade de cons-
ciência e caráter.

Enquanto esses grupos criminosos se organi-
zam e se autodenominam “raça superior”, inocentes 
são agredidos e violentados em sua integridade física, 
moral e emocional e chamados de “subraça”. Negros, 
Judeus, Nordestinos entre outros, são alvos desse or-
gulho inexplicável de sentir ódio pelos outros. 

De acordo com a teoria psicanalítica, tal compor-
tamento poderia ser interpretado como sadismo, termo 
utilizado para denotar excitação e prazer provocados 
pelo sofrimento alheio. Porém, essas formações fazem 
com que esse tipo de comportamento seja extremado, 
conforme se evidencia na repugnante inscrição em 
um cartaz assinado pelo movimento dos chamados 
Skinheads:

“Não à mistura de
raças. A mistura racial é um crime con-

tra a raça humana. Skinheads lutando por um 
mundo melhor e branco”.

Segundo dados estatísticos um dos estados bra-
sileiros com o maior número de ações desse tipo é o 
Rio Grande do Sul, mas é uma doença moral que se 
alastra por todo o país, sendo necessário o engaja-
mento de todos.

Essas formações perseguem principalmente ju-
deus, negros e homossexuais, aos quais chamam de 
‘subraças’. Os integrantes defendem sua ideologia até 
mesmo quando interrogados pela polícia, conforme de-
clarado por um deles certa vez: ‘Delegado, quando o 
senhor mata uma barata o senhor tem pena? Claro 
que não, é uma subraça, uma subespécie. Eles são 
assim, não temos que ter pena de matá-los. Judeus, 
homossexuais, são aberrações da humanidade’.

Não há como entender como alguém possa ter 
orgulho de sentir tamanho ódio, e que verdade distor-
cida traz tamanha soberba e incompreensão de sua 
própria mesquinhez. “Porque, para com Deus, não há 
acepção de pessoas.” Romanos 2:11.

Todos temos direito a discordar de ideologias, a 
democracia não é formada por uniformidade e sim por 
unidade de direitos. Nada justifica ações violentas, sejam 
verbais ou físicas para defesa de nossas concepções. 
Há uma vital urgência em evidenciar que nossos direi-
tos terminam quando começam os de nosso próximo.
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Tais organizações criminosas defendem que só 
existe uma verdade no mundo e, para alcançar sua 
ideologia, buscam soluções violentas, fazem uso de 
uma luta desleal e da violência para exercer o domínio 
sobre os outros.

Recorro ao apoio dos excelentíssimos Ministros 
da Educação e da Justiça, em conformidade com a 
responsabilidade de representação dos direitos de to-
dos os cidadãos a nós conferida, possamos prevenir o 
avanço e extirpar a inadmissível realidade preconceitu-
osa, que em pleno século 21, quando o mundo inteiro 
está em avanço, perceba-se que grupos extremistas se 
comportem desta forma, cometendo crimes hediondos 
contra seus próprios semelhantes.

Fonte das citações: Jornal Oi – Porto Alegre/RS – 
Publicado dia 19 de novembro de 2010; Bíblia Sagrada.

Sala das Sessões, em 09 de novembro 2011.–
Deputado Federal Neilton Mulim, PR/RJ.

INDICAÇÃO Nº 1.917, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, a ado-
ção de medidas para restringir a importação 
de coco e derivados.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior:

Estamos cientes de que, desde o ano de 2002, as 
importações de coco seco estão sujeitas a cotas esti-
puladas pelo governo brasileiro, em virtude da medida 
de salvaguarda aplicada para restringir as quantidades 
importadas. Em 2006, a medida de defesa comercial 
foi prorrogada por mais 4 anos.

Em 2009, o Departamento de Defesa Comercial 
(Decom), do Ministério do qual V. Exª. é titular, abriu 
um processo de revisão da medida de salvaguarda e 
concluiu que a aplicação da medida continuava sen-
do necessária.

Ocorre que, no ano de 2010, a Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) editou a Resolução nº 51, de 
27/7/2010, com a finalidade de encerrar a revisão de 
medida de salvaguarda na forma de restrição quanti-
tativa sobre as importações de coco seco, sem casca 
ou ralado. Admite-se, por conseguinte, sua prorroga-
ção por apenas dois anos, prazo que deverá expirar 
em 31 de agosto de 2012. 

Esse fato tem preocupado os produtores brasi-
leiros de coco –  cujo número é de aproximadamen-
te dez mil –  e as indústrias nacionais, que temem a 
concorrência desleal que, no passado, penalizou so-
bremaneira o setor.

Diante do exposto, vimos solicitar que esse Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

rior adote providências no sentido da manutenção de 
salvaguarda aplicada para restringir as quantidades 
importadas de coco pelo Brasil, sob pena de com-
prometer importante setor que gera emprego e renda 
para milhares de pessoas envolvidas diretamente no 
processo, além de inúmeros empregos indiretos ao 
longo de toda a cadeia produtiva, principalmente na 
região Nordeste, onde se concentram mais de 90% da 
produção nacional.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Romero Rodrigues, PSDB-PB.

INDICAÇÃO Nº 1.918, DE 2011 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha e outros)

Sugere à Presidenta da República a 
adoção de medidas relativas a inauguração 
da ponte que liga o MERCOSUL à UNIÃO 
EUROPÉIA no rio Oiapoque.

Senhora Presidenta: 
Considerando a iminente inauguração da ponte 

que liga o MERCOSUL à UNIÃO EUROPEIA, no rio 
Oiapoque;

Considerando que esse fato vai deixar sem fonte 
de renda 174 CATRAEIROS que trabalham no rio Oia-
poque, no transporte de passageiros entre Oiapoque 
e Saint George;

Considerando que habitualmente as grandes 
obras que geram impacto social ou ambiental garan-
tem compensações às pessoas vítimas dos impactos;

Considerando ainda o reconhecido compromisso so-
cial de vossa excelência com o povo trabalhador brasileiro;

Considerando, por fim, que o pleito das 174 fa-
mílias agravadas é reconhecidamente justo por não 
terem sido incluídas nas compensações ambientais e 
sociais da referida ponte binacional;

Sugiro A Vossa Excelência:
1 – Que seja constituído um FUNDO SOCIAL BI-

-NACIONAL no valor de R$10.000.000,00 ( dez milhões 
de reais), sendo cinco milhões do governo brasileiro 
e cinco milhões do governo francês, para custear as 
referidas compensações financeiras;

2 – Que sejam viabilizados via ministérios do 
Trabalho e Emprego, do Turismo e do Meio ambiente-
-IBAMA cursos de capacitação para os 174 catraieiros 
visando reinseri-los no mercado de trabalho.

3 – Que seja criada uma linha especial de finan-
ciamento com juros sociais para os catraieiros que 
desejarem ingressar em outros ramos de negócios; 

4 – Que seja viabilizado junto ao governo francês 
um acordo para permitir que as embarcações devida-
mente legalizadas e cadastradas possam continuar 
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atuando no transporte de turistas entre Oiapoque-Saint 
George-Oiapoque.

Justificação

Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência 
para apresentar o justo pleito do Município de Oiapo-
que, no Estado do Amapá, no sentido de que seja ins-
tituído Fundo Social Compensatório, a fim de garantir 
os recursos financeiros necessários para que aquele 
Município possa enfrentar os sérios impactos sociais 
causados pela conclusão da ligação rodoviária entre 
o Brasil e a Guiana Francesa, a partir da conclusão da 
ponte sobre o Rio Oiapoque.

A ponte internacional sobre o Rio Oiapoque, cuja 
construção foi concluída graças ao aporte de recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
liga o Brasil ao território francês da Guiana, como ponto 
extremo da BR-156, cuja continuidade, naquele terri-
tório vizinho, já se encontra inteiramente revestida de 
pavimento asfáltico, faltando apenas a conclusão do 
asfaltamento da própria BR-156 para que se concreti-
zem as expectativas de uma nova fase de grande cres-
cimento da economia de toda aquela região fronteiriça.

De fato, a recente conclusão das obras da nova pon-
te atende aos interesses dos governos brasileiro e francês 
de fomentar, por aquela nova via, as relações comerciais 
entre os dois países, e com a União Europeia, ao facilitar 
o escoamento dos principais produtos do Amapá para o 
território francês, especialmente os oriundos do extrati-
vismo relacionado à floresta, como madeira, castanha-
-do-pará, palmito e açaí, além de minerais.

No entanto, Excelentíssima Senhora Presidenta, 
causa preocupação que a nova realidade regional, a 
par dos benéficos efeitos econômicos gerados, venha 
causando sérios impactos de cunho social no Muni-
cípio de Oiapoque, derivados da inevitável atração 
populacional provocada pela nova ligação rodoviária, 
agravada ainda pela extração de ouro, situação que 
está a exigir a aplicação de elevado volume de recursos 
financeiros em serviços de educação e saúde, princi-
palmente, como também em segurança da população.

Trata-se, assim, do atendimento a novas neces-
sidades sociais, em escala muito maior, geradas por 
um novo e crescente contingente populacional, tarefa 
para a qual o Município necessita vitalmente do apoio 
do Governo Federal.

Eis as razões pelas quais contamos com a sensi-
bilidade e o alto descortino de Vossa Excelência para 
que sejam adotadas as medidas necessárias à criação 
de um Fundo Social Compensatório para o Município 
de Oiapoque, dotado dos recursos financeiros indis-
pensáveis a suprir a intransponível carência vivida por 
aquele Município para atender, com recursos próprios, 

às justas demandas por serviços urbanos básicos de 
sua crescente população.

Confiante na importância e na atenção que me-
recerá de Vossa Excelência a presente Indicação, 
contamos com sua boa acolhida e a determinação das 
providências necessárias ao seu pronto atendimento.

Sala das Sessões,9 de novembro De 2011.– 
Sebastião Bala Rocha, Deputado Federal – PDT/AP, 
Dalva Figueiredo Evandro Milhomen, Deputada Fe-
deral – PT/AP Deputado Federal – PCdoB/AP, Davi 
Alcolumbre Janete Capiberibe, Deputado Federal 
– DEM/AP Deputada Federal – PSB/AP, Luiz Carlos 
Vinicius Gurgel, Deputado Federal – PSDB/AP De-
putado Federal – PR/AP, Fátima Pelaes, Deputada 
Federal – PMDB/AP.

INDICAÇÃO Nº 1.919, DE 2011 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Sugere à Senhora Presidenta da Re-
pública a adoção de medidas para estabe-
lecer Acordo de Cooperação com a França, 
visando implantar um terminal pesqueiro 
no município de Oiapoque/AP, através do 
Ministério da Pesca.

Senhora Presidenta: 
Considerando a necessidade de substituir a eco-

nomia do ouro por outras economias sustentadas;
Considerando que o litoral norte do Brasil, região 

de Oiapoque é rica em pescado;
Considerando o interesse da França em comba-

ter a pesca clandestina na região;
Considerando que o pleito dos pescadores e 

comerciantes de Oiapoque para que seja viabilizada 
uma infraestrutura necessária para a implantação de 
indústria da pesca no município ;

Sugiro A Vossa Excelência:
Estabelecer acordo de cooperação com a França, 

visando: Implantar, através do ministério da pesca, um 
terminal pesqueiro no município de Oiapoque capaz 
de promover a industriazação do pescado, agregando 
valores aos produtos e gerando emprego e renda para 
os trabalhadores de Oiapoque; 

Combater a pesca clandestina na região;
Compatibilizar a indústria da pesca às exigên-

cias ambientais;
Confiante na importância e na atenção que me-

recerá de Vossa Excelência a presente Indicação, 
contamos com sua boa acolhida e a determinação das 
providências necessárias ao seu pronto atendimento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Sebastião Bala Rocha, Deputado Federal – PDT/AP. 
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INDICAÇÃO Nº 1.920, DE 2011 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Sugere à Senhora Presidenta da Repú-
blica a adoção de medidas para Incluir no 
PAC e elaborar projeto para a construção 
do Aeroporto Internacional de Oiapoque.

Senhora Presidenta: 
Considerando a importância estratégia do mu-

nicípio de Oiapoque para o Brasil na área da defesa 
nacional, especialmente agora com a iminente inau-
guração da ponte sobre o rio Oiapoque;

Considerando que Oiapoque não é apenas a fron-
teira do Brasil com a França, mas também a fronteira 
do MERCOSUL com a União Europeia;

Considerando que há necessidade de substituir-
mos a economia dos garimpos por economias susten-
táveis, dentre elas o turismo, sendo que Oiapoque pode 
ser uma escala importante para quem chega ao Brasil 
da Europa via Guiana Francesa, já que a Air France 
faz voos domésticos regulares entre Paris e Caiena;

Considerando que o vosso governo está fazendo 
em grande investimento em Oiapoque na área da edu-
cação superior, tendo sido liberados aproximadamente 
05 milhões de reais para construção do novo prédio da 
UNIFAP, estando previstos mais 14 milhões de reais 
que permitirão a implantação de 08 cursos superio-
res que contemplarão inicialmente 800 alunos o que 
demandará um grande fluxo de pessoas a Oiapoque;

Considerando que não dispomos de voos regu-
lares entre Macapá e Oiapoque e que o aeródromo de 
Oiapoque não permite a aterrissagem de aeronaves a 
jato nem também de voos internacionais;

Considerando ainda que a ANAC dispõe de um 
programa que permite viabilizar convênios com os 
governos estaduais para modernização dos planos 
aeroviários estaduais;

Considerando, por fim, que com a inauguração 
da ponte sobre o rio Oiapoque teremos todas as insti-
tuições federais necessárias para o funcionamento do 
Aeroporto Internacional do Município de Oiapoque/AP

Sugiro a Vossa Excelência:
1 – Incluir no PAC e elaborar projeto para a cons-

trução do Aeroporto Internacional de Oiapoque;
2 – Interceder junto às empresas aéreas nacio-

nais para implantação de uma linha aérea no trecho 
Macapá-Oiapoque-Macapá;

3 – Autorizar a ANAC a estabelecer convênio 
com o governo do Amapá para modernizar o plano 
aeroviário Amapaense.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Sebastião Bala Rocha , Deputado Federal – PDT/AP. 

INDICAÇÃO Nº 1.921, DE 2011 
(Do Sr. Efraim Filho)

Sugere ao Ministério das Cidades que 
seja formalizado convênio para Construção 
de Cinco Aterros Sanitários no Estado da 
Paraíba.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Ao cumprimentá-lo, respeitosamente e na defesa 

do Estado da Paraíba, venho à presença de Vossa Ex-
celência para defender que o Estado da Paraíba pos-
sa ser contemplado com a implantação de cinco(um) 
Aterros Sanitários, no Estado da Paraíba.

Um ano após criação de lei federal que fecha li-
xões, o país não construiu nenhum aterro e todos os 
dias são produzidos no Brasil 136.748 toneladas de 
lixo.Em agosto de 2010, entrou em vigor a lei dos re-
síduos sólidos que obriga todas as cidades do país a 
fecharem seus lixões e construírem aterros sanitários 
para receber o lixo produzido pela população. 

Apesar de ter passado mais de um ano do início 
da vigência da lei e a três do fim do prazo, nenhum 
lixão foi fechado ou aterro construído. Todos os dias 
são produzidos no Brasil 136.748 toneladas de lixo, 
segundo dados da ABLP (Associação Brasileira de 
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública). O material é le-
vado para os 3.350 lixões espalhados pelo país, locais 
considerados inadequados por especialistas. 

O governo federal, de acordo com Ministério das 
Cidades, prevê a construção de 80 centros de trata-
mento no país. Cada um deverá ter mais de um aterro 
sanitário e deverá beneficiar 700 cidades. O orçamento 
destinado para as obras é de R$ 2 bilhões. 

Estou solicitando por intermédio desta indicação 
que o Ministério das Cidades em parceria com o Go-
verno do Estado da Paraíba, venha priorizar o nosso 
Estado com esse programa, uma vez que sem a ajuda 
do Governo Federal, torna-se praticamente impossível 
para os municípios paraibanos solucionarem o proble-
ma sozinho, o governo precisa disponibilizar linhas de 
crédito, firmando parcerias para socorrer os municípios 
paraibanos a livrar-se desse problema de saúde pú-
blica, esta é uma medida preventiva, não é só custo é 
investimento em saúde e qualidade de vida, é respeitar 
o meio ambiente e o povo paraibano.

Um estudo feito pelo Ibama aponta que 98% dos 
municípios paraibanos enfrentam problemas com o re-
colhimento do lixo. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) revela que o lixo de 98% dos municípios 
paraibanos tem destino irregular. Os dejetos são en-
caminhados para lixões a céu aberto ao invés de ater-
ros sanitários. Segundo o Ibama da Paraíba, apenas 
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a região metropolitana de João Pessoa possui aterros 
dentro das exigências ambientais.

Nos lixões os dejetos não são submetidos a ne-
nhum tipo de tratamento. Já nos aterros, são abertas 
valas que são constantemente fiscalizadas pela Su-
perintendência Estadual do Meio Ambiente (Sudema).

Não especificamos os locais porque acredita-
mos que cabe a população, aos municípios e a espe-
cialistas decidirem sobre os locais adequados para a 
construção desse aterros, devendo ser de baixo va-
lor, mas com sistemas de serviços públicos próximos; 
que permitam maior racionalização do transporte do 
lixo coletado; afastados de zonas urbanas; afastados 
de poços e pontos de captação de água destinada ao 
abastecimento público; e longe de áreas de proteção 
de mananciais. 

Confiantes, submetemos a presente Indicação á 
elevada consideração de Vossa Excelência ao nosso 
mais que justo pleito, é que aguardamos veemente-
mente, seja este atendido e serem implantados os 05 
(cinco) Aterros Sanitários, no Estado da Paraíba.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Efraim Filho, Deputado Federal, DEM/PB.

INDICAÇÃO Nº 1.922, DE 2011 
(Do Sr. Efraim Filho)

Sugere ao Ministro da Saúde, a im-
plantação de 01(uma) Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA, no município paraiba-
no de Santa Luzia-PB.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Ao cumprimentá-lo, respeitosamente e na defe-

sa do Estado da Paraíba, venho à presença de Vossa 
Excelência para defender que o Estado da Paraíba 
possa ser contemplado com a implantação de 01(uma) 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no município 
de Santa Luzia.

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h 
que são estruturas de complexidade intermediária entre 
as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgên-
cia hospitalares, onde em conjunto com estas compõe 
uma rede organizada de Atenção às Urgências preci-
sam chegar aos grandes centros do estado e devem 
ser implantadas em locais/unidades estratégicos para 
a configuração das redes de atenção à urgência, com 
acolhimento e classificação de risco em todas as uni-
dades, em conformidade com a Política Nacional de 
Atenção às Urgências.

A estratégia de atendimento estará diretamente 
relacionada a Posição Geográfica favorável com que 
situa-se o município de Santa Luzia organizando o 
fluxo de atendimento e encaminhando o paciente ao 
serviço de saúde adequado à situação, diminuindo a 

superlotação no município pólo que é a cidade de Pa-
tos no sertão paraibano.

A Unidade de Pronto Atendimento, uma vez im-
plantada no município de Santa Luzia deverá oferecer 
serviço de raios-X, laboratório para exames, aparelho 
de eletrocardiograma e atendimento pediátrico. 

Nas UPA, implantadas, a população poderá re-
solver problemas como pressão alta, febre, cortes, 
queimaduras, alguns traumas e receber o primeiro 
atendimento para infarto ou Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), entre outras enfermidades. Quando o paciente 
chega a UPA, os médicos prestam socorro, controlam 
o problema e detalham o diagnóstico. Analisam se é 
necessário encaminhar o paciente a um hospital ou 
mantê-lo em observação por até 24 horas. A estraté-
gia é para diminuir a superlotação das emergências 
dos hospitais. As pessoas correm para os hospitais 
terciários por falta de atenção de média complexidade. 

A UPA a ser implantada será estrutura de com-
plexidade intermediária e terão seu funcionamento fa-
cilmente integrado uma vez que o município de Santa 
Luzia além da sua posição geográfica favorável, irá 
facilitar também o atendimento as vitimas de transito, 
uma vez que o município localiza se em uma região 
com alto índice de acidentes automobilísticos, poden-
do prestar atendimentos imediatos e de baixa comple-
xidade evitando a superlotação em municípios como 
Patos e Campina Grande.

Os médicos da unidade de pronto atendimento 
prestam socorro, controlam o problema, detalham o 
diagnóstico e analisam se é necessário o encaminha-
mento para um hospital. Além disso, para melhorar a 
saúde no município de Esperança, deverá expandir o 
Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), que atende 
pessoas com doenças crônicas e terminais, sem ne-
cessidade de internação. O PAD já existe nos hospitais 
de João Pessoa, mas ainda é muito limitado. Deve-se 
aumentar o programa para evitar que essas pessoas 
ocupem os leitos dos hospitais, que já são em número 
reduzido, sem necessidade.

Confiantes, submetemos a presente Indicação á 
elevada consideração de Vossa Excelência ao nosso 
mais que justo pleito, é que aguardamos veementemen-
te, seja este atendido e possa ser implantada 01(uma) 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no município 
paraibano de Santa Luzia no sertão paraibano.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Efraim Filho, Deputado Federal, DEM/PB.

INDICAÇÃO Nº 1.923, DE 2011 
(Do Sr. Efraim Filho)

Sugere Excelentíssimo Senhor Minis-
tro da Educação, que seja criado a Univer-
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sidade Federal do Sertão, no município de 
Santa Luzia-PB.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Com o objetivo de criar Universidade Federal do 

Sertão, no município de Santa Luzia–PB, encaminho 
a Vossa Excelência esta importante Indicação, que 
se coaduna com a política de expansão da educa-
ção profissional perseguida pelo Governo Federal e 
com a concretização das metas do Plano Nacional de 
Educação-PNE.

De acordo com a estimativa realizada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 
de 2010, sua população é de 14.730 habitantes. Área 
territorial de 442 km². Também conhecida como a “Ve-
neza Paraibana” o município de Santa Luzia destaca 
se como ponto geográfico extremamente favorável 
para implantação do Campus da Universidade Fede-
ral do Sertão.

O acesso rodoviário, com revestimento asfáltico, 
ligando o município à capital do estado é feito pela BR-
230 (Santa Luzia – João Pessoa). Esta mesma rodo-
via une a sede aos municípios de Junco do Seridó e 
São Mamede. A PB-221 une o município a São José 
do Sabugi e a PB-233 liga a cidade a Várzea, todos 
com revestimento asfáltico. No Terminal Rodoviário do 
município (José Amâncio de Lima), as empresas que 
prestam serviços são: Expresso Guanabara, Jardinen-
se, Itapemirim S.A. dentre outras.

Permitindo com que estudantes de inúmeros 
municípios que migram para os grandes centros edu-
cacionais do Estado com Patos, Campina e João Pes-
soa tenham acesso ao ensino superior sem maiores 
dissabores, uma vez que a implantação deste Cam-
pus irá beneficiar diretamente cerca de 16 municípios 
e aproximadamente 100 mil estudantes.

Acreditando em uma análise técnica criteriosa 
por parte do Ministério da Educação e Cultura, temos 
a certeza que nossa solicitação, decorre de antiga rei-
vindicação de todos os segmentos sociais do próspero 
município de Santa Luzia-PB, que conta com uma po-
pulação em sua grande parte formada por usuários dos 
serviços públicos de educação, que com a implantação 
desse campus, irão garantir o acesso à educação curso 
superior, bem próximo de suas residências, diminuin-
do a demanda crescente do campus já existente nos 
grandes centros educacionais do Estado.

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-se 
plenamente a criação do campus da instituição nos ter-
mos propostos, o que sugerimos a Vossa Excelência, 
por importante e urgente, a presente medida.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Efraim Filho, Deputado Federal, DEM/PB.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 55, DE 2011 

(Do Sr. Rubens Bueno)

Propõe ato de fiscalização sobre a 
gestão dos convênios realizados entre a 
União Nacional dos Estudantes e o Minis-
tério da Cultura.

Senhor Presidente, 
Proponho a Vossa Excelência, com base no art. 

70 da Constituição Federal – CF, c/c os artigos 60, 
incisos I e II, e 61, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados – RICD, ouvido este Plenário, se digne 
a adotar as providências necessárias, para que a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle realize 
atos de fiscalização nos contratos realizados entre o 
Ministério da Cultura e a União Nacional dos Estudan-
tes – UNE, no período de 2008 até 2011.

Justificação

 Como é de notório conhecimento a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) principal entidade estudantil 
brasileira firmou convênios com o Ministério da Cul-
tura, no valor de R$ 2,9 milhões, que poderiam estar 
em situação irregular.

O periódico Estado de São Paulo veiculou que 
está estudando o assunto e que analisou dois dos 
convênios com prazo de prestação de contas expira-
do no Ministério. O primeiro trata sobre a realização 
do Congresso Nacional da UNE, realizado em julho, 
em Brasília, e o segundo o Projeto Sempre Jovem e 
Sexagenária.

O projeto Sempre Jovem e Sexagenária, foi ce-
lebrado em 2008 e tinha como meta produzir, até 4 de 
julho, 10 mil livros e um documentário sobre a história 
estudantil secundarista. O presidente da entidade Au-
gusto Chagas, diz que devolverá o dinheiro se forem 
comprovadas irregularidades.

O referido projeto teve liberação de R$ 435 mil 
em 5 de junho de 2008. A UNE apresentou orçamen-
to no valor de R$ 90 mil com pesquisa, sendo R$ 50 
mil para alimentação e hospedagem e R$ 35 mil para 
imprimir o livro. No dia 18 de junho foi enviado ofício 
informando que o convênio estava encerrado e solicitou 
informações, entretanto não houve resposta.

Sobre o documentário que trata sobre a história 
de militância secundarista, previsto no projeto, o Sr. 
Augusto Chagas informou que não foi produzido. In-
formou na ocasião que parte da conta bancária está 
bloqueada em função do fim do Convênio. Informou 
também que apesar do convênio estar em nome da 
UNE, o projeto foi dirigido pela União Brasileira de Es-
tudantes Secundaristas (Ubes).
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Sobre o contrato que trata da elaboração do li-
vro, uma cláusula do documento especifica que a UNE 
teria 60 dias para prestar contas, a partir de junho, ou 
restituir em 30 dias as verbas não utilizadas. 

O que chama atenção é que existe cláusula no 
convênio informando que caso o recurso não tenha 
sido utilizado, deve ser devolvido no prazo de 30 dias, 
fato que não ocorreu.

Sobre o projeto para realização do Congresso 
Nacional da UNE, em 16 de julho o Ministério libe-
rou R$ 342 mil para o evento. A entidade apresentou 
estimativa de gasto de R$ 70 mil com hospedagem, 
R$ 29 mil para segurança, R$ 26 mil em passagens 
aéreas. 

Para explicar a despesa com segurança, a UNE 
entregou o orçamento de duas empresas, uma com 
sede em Salvador, a 1.400 quilômetros do evento, o 
outro orçamento apresentado também é de uma em-
presa baiana a Patorg Segurança, que ocupa uma 
sala de 30 metros quadrados e conforme fartamente 
veiculado na imprensa, não tem funcionários.

O periódico Estado de São Paulo enviou jorna-
listas no endereço especificado da empresa que fica 
no 6º andar da Avenida Estados Unidos, em Salvador. 
No local especificado não foi encontrada empresa de 
segurança e os vizinhos do endereço não conhecem 
a Patorg Segurança.

Outra empresa especificada é a MG Serviços 
de Limpeza e Portaria, que ocupa sala na Baixada 
dos Sapateiros. A UNE, conforme especificado em di-
versas matérias veiculadas pela imprensa brasileira, 
entregou um orçamento de R$ 32,2 mil da empresa, 
que não tem funcionários registrados, mas que fez uma 
proposta com 280 seguranças, por R$ 115,00 a diária. 
O periódico Estado de São Paulo, também enviou jor-
nalista no local, por diversas vezes e informou não ter 
encontrado ninguém. O dono da empresa Sr. Marcos 
Guimarães dos Santos, ao ser entrevistado disse que 
já prestou serviços para a UNE e que atualmente não 
tem contatos com a entidade.

Todas essas evidências demostram a necessida-
de da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
em atuar na fiscalização dos contratos efetivados pelo 
Ministério da Cultura e a União Nacional dos Estudan-
tes – UNE.

São os motivos pelos quais solicitamos o apoio 
dos nobres deputados desta Comissão para aprovar 
esta Proposição. 

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011.–
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR .

RECURSO Nº 95, DE 2011 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Recurso contra a apreciação conclu-
siva do Projeto de Lei 7.580, de 2010, que 
“cria cargos de Advogado da União”.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo-assinados, com amparo no 

art. 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e no art. 
58, § 1º, c/c o art. 132, § 2º, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, recorrem ao Plenário contra 
a apreciação conclusiva pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Projeto de Lei nº 7.580, 
de 2010, que “cria cargos de Advogado da União”.

Trata-se de matéria que, por sua importância, 
deva ser exaustivamente analisada e debatida pelo 
plenário da Casa.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Carlos Alberto Leréia, PSDB/GO.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(54ª Legislatura 2011-2015)

Proposição: REC-95/2011
Autor: CARLOS ALBERTO LERÉIA
Data de Apresentação: 9/11/2011 17:44:00
Ementa: Recurso contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei 7.580, de 2010, que “cria cargos de Ad-
vogado da União

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Autor da Proposição: PAULO FEIJÓ E OUTROS
Confirmadas     036
Não Conferem     000
Fora do Exercício    001
Repetidas     003
Ilegíveis     000
Retiradas     000

Total      040

Assinaturas Confirmadas
1 ALEXANDRE ROSO PSB RS
2 AMAURI TEIXEIRA PT BA
3 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
4 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
5 ANTONIO BULHÕES PRB SP
6 EDIO LOPES PMDB RR
7 EDSON SILVA PSB CE
8 FÁBIO FARIA PSD RN
9 FILIPE PEREIRA PSC RJ
10 GENECIAS NORONHA PMDB CE
11 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
12 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
13 HOMERO PEREIRA PSD MT
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14 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
15 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
16 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
17 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
18 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
19 MANATO PDT ES
20 MANDETTA DEM MS
21 NELSON BORNIER PMDB RJ
22 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
23 NELSON MEURER PP PR
24 NILTON CAPIXABA PTB RO
25 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
26 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
27 PAES LANDIM PTB PI
28 PAULO FEIJÓ PR RJ
29 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
30 RATINHO JUNIOR PSC PR
31 SÉRGIO BRITO PSD BA
32 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
33 TAKAYAMA PSC PR
34 ZÉ GERALDO PT PA
35 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
36 ZOINHO PR RJ

RECURSO Nº 96, DE 2011 
(Do Sr. Romário e outros)

Recorre contra o parecer terminativo 
da Comissão de Finanças e Tributação – 
CFT desta Câmara, que, inadvertidamente, 
rejeitou o Projeto de Lei n. 6.818/2010.

O Deputado Federal ROMÁRIO (PSB/RJ) vem, 
perante Vossa Excelência, supedaneado nos arts. 24, 
II; 132, § 2º; 144 e 145 e §§ do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados –  RICD, RECORRER contra 
o V. Parecer terminativo da Comissão de Finanças e 
Tributação – CFT desta Câmara, que, inadvertidamen-
te, rejeitou o Projeto de Lei n. 6.818/2010, nos termos 
dos fundamentos que, doravante, passa a expender.

Citada proposição legislativa tem por objetivo per-
mitir, a duas ou mais pessoas da mesma família que 
se encontrem na condição de quaisquer espécies de 
deficiências, ou seja, que sejam deficientes, recebe-
rem o respectivo benefício de prestação continuada 
da Assistência Social, sabido que, atualmente, pela 
legislação em vigor, somente uma única pessoa da 
mesma família pode vir a receber dito benefício. Nem 
é preciso encarecer os prejuízos e injustiças oriundos 
da atual sistemática.

Todavia, entendeu a CFT que o projeto não se 
compatibilizava com as Finanças Públicas, ou seja, 
que era incompatível com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO, conforme deliberação ocorrida na assentada 
do último dia 19/10/2011.

Debalde a quaisquer considerações mais alon-
gadas que queiramos ou possamos fazer, basta que 
ponhamos os olhos sobre o quanto vazado pelo próprio 
Projeto de Lei para verificarmos que não havia razão 
qualquer para que o I. Relator – e a própria CFT pos-
teriormente – deliberassem pela rejeição.

Deveras, basta que atentemos para a dicção do 
dispositivo para verificarmos que a citada proposição 
nada tem de incompatível com a LRF e com a LDO. 
Di-lo, a esse respeito, o seu art. 2º e respectivo § único:

Por aí bem se pode ver que o texto é claro: prever-
-se, sim, a fonte da despesa: a fonte será o intervalo de 
progressão das despesas que forem orçadas para o 
exercício seguinte. Explica-se: o Governo encaminha-
rá a LOA/2012 e, quando encaminhar, deverá prever 
todas as despesas legalmente exigíveis bem como a 
sua expansão, de acordo com os critérios de correção 
monetária. Pois bem: é isto que o projeto diz; que o 
Governo, ao prever a “expansão das despesas obri-
gatórias”, deverá “encaixar” a despesa proveniente do 
direito consagrado no PL.

A técnica de “encaixe” é muito melhor do que a 
atual, pois esta prevê, muitas das vezes, não a fonte, 
mas a diminuição ou mesmo a extinção de algumas 
despesas para que a nova despesa possa ser aco-
modada. O presente projeto inaugura técnica capaz 
de, ao lado das despesas que já correm, e que serão 
corrigidas à custa da previsão de receitas do orçamen-
to, possibilitar outras serem previstas sem prejudicar, 
diminuir ou extinguir as despesas já existentes.

Acaso consideremos o “encaixe” inviável, teremos 
que fazer o mesmo tento com relação à correção das 
despesas já previstas com indicação explícita da fon-
te de custeio (como ocorre atualmente). De fato, pela 
sistemática atual, só o que está previsto é a despesa 
em si, ou seja, o seu valor original; todavia, o seu 
valor corrigido não está. E não está por quê? Simples: 
porque esse valor a ser corrigido correrá à conta do 
aumento de receita previsto.

Exemplifiquemos: suponhamos a despesa com 
merenda escolar. Suponhamos que dado projeto in-
clua na merenda que já é servida nas escolas um suco 
de laranja e diga que o aumento dessa despesa – do 
acréscimo do suco de laranja – será de R$ 10,00 e que 
estes dez reais correrão à conta das sobras do crédito 
de royalties que o município recebe (o município re-
cebe R$ 50,00 de royalties, mas só gasta R$ 20,00, 
restando R$ 30,00 que cobrem as despesas com o 
acréscimo do suco). Essa é a sistemática atual, por 
certo não seguida pelo projeto em questão.
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Todavia, continuando naquele exemplo hipotético, 
suponhamos que, quando a Lei entre em vigor, entre 
exatamente no período de entressafra da laranja, fa-
zendo com que a despesa com o suco não seja mais 
de R$ 10,00 e sim de R$ 40,00. O que fazer, se o cré-
dito de royalties só é de R$ 30,00 e precisamos de R$ 
40,00? O que fazer com os R$ 10,00 que faltam para 
“fechar a conta”? Simples: “encaixamos” os R$ 10,00 
no aumento de outras receitas e esse “encaixe” é obra 
dos elaboradores da LOA em cada ano.

E é precisamente isto que o presente PL faz: 
simplesmente, ao invés de dizer a fonte específica 
para somente depois fazermos o “encaixe”, o projeto já 
parte para os “finalmente”, dizendo que a sua despesa 
correrá à conta da expansão das receitas necessárias 
para cobrir as despesas obrigatórias já previstas no 
orçamento. Podemos estar surpresos com o presente 
PL porque, pela primeira vez, o “encaixe” é previsto di-
retamente e não apenas para os elaboradores, a cada 
ano, das respectivas LDO e LOA.

De maneira que, se considerarmos incompatível 
com as Finanças Públicas a técnica do “encaixe” previs-
ta diretamente no presente projeto, teremos que fazê-lo 
relativamente a todas as despesas previstas mas que, 
em face da correção, precisam de outras para poderem 
ser efetivadas, fazendo-se os necessários “encaixes”. 
Todavia, ocorre o contrário: admitimos que, ano a ano, 
os “encaixes” e “acomodações” sejam efetivados pelos 
elaboradores da LDO e LOA. Assim, pelas mesmas 
razões, teríamos que admitir no presente caso.

Pelo exposto, o Recorrente requer, preliminar-
mente, a admissibilidade deste Recurso, à vista de 
estar firmado por 52 (cinquenta e dois) Parlamentares, 
e, no Mérito, em Apreciação Preliminar pelo Plenário 
desta Casa, a reforma da deliberação da CFT que 
deu pela incompatibilidade orçamentária e financeira 
do PL 6818/2010.

A. Deferimento
Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–De-

putado Federal Romário, PSB/RJ. 

Proposição: REC 0096/11
Autor da Proposição: ROMÁRIO E OUTROS
Data de Apresentação: 09/11/2011
Ementa: Recorre contra o parecer terminativo da Co-
missão de Finanças e
Tributação – CFT desta Câmara, que, inadvertidamen-
te rejeitou o
Projeto de Lei nº 6.818/2010.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas     068
Não Conferem     000

Fora do Exercício    000
Repetidas     001
Ilegíveis     000
Retiradas     000

Total      069

Assinaturas Confirmadas
1 ALBERTO FILHO PMDB MA
2 ALEXANDRE ROSO PSB RS
3 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
4 ALMEIDA LIMA PPS SE
5 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
6 ANDRE MOURA PSC SE
7 ANGELO VANHONI PT PR
8 ANTONIO BALHMANN PSB CE
9 AUDIFAX PSB ES
10 CARLOS MAGNO PP RO
11 CHICO ALENCAR PSOL RJ
12 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
13 DANILO FORTE PMDB CE
14 DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ PSD RS
15 DÉCIO LIMA PT SC
16 DOMINGOS DUTRA PT MA
17 DOMINGOS NETO PSB CE
18 DR. JORGE SILVA PDT ES
19 DRA. ELAINE ABISSAMRA PSB SP
20 EDINHO BEZ PMDB SC
21 EDSON SILVA PSB CE
22 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
23 FÁBIO FARIA PSD RN
FÁBIO RAMALHO PV 24 MG
25 FÁBIO SOUTO DEM BA
26 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
27 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
28 GLAUBER BRAGA PSB RJ
29 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
30 JANETE CAPIBERIBE PSB AP
31 JHONATAN DE JESUS PRB RR
32 JÔ MORAES PCdoB MG
33 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
34 JOÃO PAULO LIMA PT PE
35 JONAS DONIZETTE PSB SP
36 JOSÉ ROCHA PR BA
37 JOSE STÉDILE PSB RS
38 JÚLIO DELGADO PSB MG
39 KEIKO OTA PSB SP
40 LAUREZ MOREIRA PSB TO
41 LEOPOLDO MEYER PSB PR
42 LUCI CHOINACKI PT SC
43 LUIZ NOÉ PSB RS
44 LUIZA ERUNDINA PSB SP
45 MAGDA MOFATTO PTB GO
46 MANATO PDT ES
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47 MANOEL JUNIOR PMDB PB
48 MÁRCIO MACÊDO PT SE
49 MARCON PT RS
50 MAURO NAZIF PSB RO
51 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
52 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
53 OTAVIO LEITE PSDB RJ
54 PASTOR EURICO PSB PE
55 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
56 PAULO FOLETTO PSB ES
57 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
58 PEDRO CHAVES PMDB GO
59 RENAN FILHO PMDB AL
60 ROGÉRIO MARINHO PSDB RN
61 ROMÁRIO PSB RJ
62 RUI PALMEIRA PSDB AL
63 SANDRA ROSADO PSB RN
64 SEVERINO NINHO PSB PE
65 SIBÁ MACHADO PT AC
66 SILVIO COSTA PTB PE
67 VALADARES FILHO PSB SE
68 VALTENIR PEREIRA PSB MT

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 22, DE 2011 

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita ao Tribunal de Contas da 
União informações sobre procedimentos 
de apuração de denúncias de irregulari-
dades praticadas pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
e acompanhamento da atuação da Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários 
– ANTAQ.

Solicito a Vossa Excelência encaminhar o pre-
sente pedido de informações ao Tribunal de Contas 
da União – TCU, sobre procedimentos adotados para 
a apuração de denúncias de irregularidades prati-
cadas pela Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina – APPA, bem como possíveis omissões 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 
ANTAQ.

Ao longo dos últimos anos, o Tribunal de Con-
tas da União recebeu diversas solicitações encami-
nhadas pelo Congresso Nacional, por suas Casas ou 
Comissões Parlamentares, visando à instauração de 
procedimento de fiscalização na APPA e na ANTAQ, 
especialmente as TC 013.519/2005-8 e seus apen-
sados; TC 008.544/2004-1 e TC 013.937/2005-8. Os 
processos ali instaurados resultaram na constatação 
de diversas irregularidades e ilegalidades, na aplicação 
de multas e punições, e também em recomendações 
à ANTAQ e à APPA.

Agora, tais denúncias foram revigoradas e corro-
boradas por novos depoimentos em virtude dos traba-
lhos de Comissão Parlamentar de Inquérito atualmente 
em funcionamento na Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná, a CPI dos Portos de Paranaguá e Antoni-
na, a qual vem recolhendo dados estarrecedores que 
revelam as mazelas na gestão da APPA. 

Em depoimento àquela CPI, em 6 de outubro 
de 2011, o economista e membro do Conselho da 
Autoridade Portuária – CAP de Paranaguá, Luiz An-
tônio Fayet, declarou que “os prejuízos para a eco-
nomia brasileira com a ineficiência operacional no 
Porto de Paranaguá podem chegar a 20 bilhões de 
reais nos últimos oito anos”. Fayet também ratificou 
as denúncias de desvio de finalidade de recursos, 
descumprimento na deposição de material de dra-
gagem, desvios de mercadorias, desaparecimento 
de uma cábrea para operar cargas de mais de 50 
toneladas, fatos que na sua maioria já foram men-
cionadas na CPI realizada na própria Assembleia 
Legislativa em 2001.

O ex-Diretor Leopoldo Campos, também em de-
poimento perante a CPI, confirmou as denúncias feitas 
em 2007 sobre desvios de procedimentos em licitações, 
dragagem, construções de instalações, dentre outras. 
Denunciou a ocorrência de desvio de cargas, fraudes 
em aditivos contratuais. Disse ainda que “As diretorias 
Operacional e Técnica não funcionam. O porto conta 
com 57 engenheiros, mas ninguém fiscalizava nada. 
Este trabalho era feito exclusivamente por um funcio-
nário, acompanhando de um pedreiro e um mestre de 
obras” (Jornal do Estado, 21-09-2011).

Em razão das novas denúncias e dos depoimen-
tos entendemos ser necessária a complementação das 
investigações já realizadas, visando colher informações 
especialmente para:

levantar novos relatórios da ANTAQ sobre 
a situação dos portos do Paranaguá e Antoni-
na e atuação da APPA;

verificar a existência de denúncias ou pe-
didos de investigação formalizadas pelo CAP, 
seus Conselheiros, Comunidade Portuária e 
outras instituições ligadas ao setor;

avaliar a atuação do CAP e seus con-
selheiros;

avaliar da atuação da ANTAQ na fiscali-
zação verificadas na gestão da APPA; e 

relatório sobre o atendimento pela AN-
TAQ das determinações e recomendações 
exaradas pelo Tribunal de Contas da União 
nos processos relativos aos Portos de Para-
naguá e Antonina. 
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Solicita-se, ainda, cópia integral dos processos TC 
013.519/2005-8 e seus apensados; TC 008.544/2004-1 
e TC 013.937/2005-8, com suas respectivas instruções, 
relatórios de inspeção e votos; bem como de quaisquer 
outros procedimentos fiscalizatórios em curso peran-
te aquela Corte de Contas atinentes à apuração de 
denúncias irregularidades de gestão cometidas pela 
APPA e/ou falhas na atuação da ANTAQ no exercício 
de suas atribuições. As informações poderão ser en-
caminhadas em mídia CD-R.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.386, DE 2011 

(Do Sr. Izalci)

Solicita informações a Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial sobre convênio realizado com a Pasta.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da 
Carta da República e do art. 226, II cumulado 
com o art. 115 e 116 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, venho requerer a 
Vossa Excelência, ouvida a Mesa, que sejam 
solicitadas informações a Ministra da Secre-Secre-
taria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial sobre a situação do convênio abaixo es- sobre a situação do convênio abaixo es-
pecificado, respondendo os questionamentos 
abaixo e remetendo a esta Casa, juntamente 
com os seguintes documentos:

– Cópia do Convênio;
– Nome, CPF e endereço do executor 

do Convênio;
– Cópia da prestação de contas, infor-

mando se houve o cumprimento das ações 
propostas no Convênio, quantificando, inclu-
sive, os beneficiários, se for o caso.

Órgão Superior: Secretaria de Políticas de Pro-Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial

Concedente: Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial

Convenente: ONG CATA-VENTOS – Juventude 
e Cidadania

Nº original: 238012200500017
Nº do convênio: 528295
Valor do convênio: R$ 476.543,00
Reiterando os votos de apreço e consideração, 

aguardo o deferimento do presente requerimento de 
informação.

Sala das Sessões, 9 de novembro 2011.– Deputa-
do Izalci.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 Nº1.387 , DE 2011 

(Do Sr. Izalci) 

Solicita informações ao Ministro de Es-
tado Chefe da Controladoria-Geral da União.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Carta da 

República e do art. 226, II cumulado com o art. 115 e 
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
venho requerer a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, 
que sejam solicitadas informações ao Ministro de Es-
tado Chefe da Controladoria-Geral da União para 
que nos seja fornecida cópia dos trabalhos realizados 
pela Controladoria-Geral da União em relação ao Pro-
grama Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. 

Reiterando os votos de apreço e consideração, 
aguardo o deferimento do presente requerimento de 
informação.

Sala das Sessões, 9 de novembro 2011.– Deputa-
do Izalci.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 1.388 DE 2011 

(Do Senhor Deputado Francisco Floriano)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Fazenda a respeito de assunto 
tributário.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência com base no arti-

go 50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 
115, 116 e 226 do Regimento Interno, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda, no sentido de que possa ser esclarecida, 
de forma mais precisa, se uma empresa optante pelo 
lucro real que venha comprar e incorporar uma outra 
empresa no decorrer do ano calendário, poderá mudar 
de opção para o lucro presumido no período entre a 
incorporação e o final do ano, sabendo que ela atende 
a todos os pré requisitos deste regime.

Justificação

Os efeitos da incorporação em relação ao exercí-
cio do direito de opção pelo lucro presumido no mesmo 
ano calendário. 

A) A incorporação como operação equiparada à 
cisão e fusão para fins de opção pelo direito de tribu-
tação pelo lucro presumido.

Muito embora a incorporação não importe, para 
a incorporadora, em extinção da sua personalidade 
jurídica, tal como ocorre na generalidade das demais 
operações de reorganização societária previstas em 
lei, como a cisão e a fusão, a legislação fiscal lhe atri-
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bui efeitos práticos bastante similares aos de uma 
extinção, determinando, entre outras conseqüências, 
a obrigatoriedade de apresentação, tanto pela incor-
porada como pela incorporadora, de Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(“DIPJ”) abrangendo todo o período entre o início do 
ano calendário e a data de ocorrência do evento. 

A interrupção, por ocasião da incorporação, do 
exercício fiscal, determinada pela legislação – repre-
sentada pela obrigação de apresentação de DIPJ 
(que de outra forma somente seria exigível após o 
encerramento do ano calendário, com o concomi-
tante encerramento do exercício fiscal) –, traz como 
conseqüência para a pessoa jurídica remanescente 
incorporadora) o início de um “novo” exercício fiscal, 
que terá duração até o final do ano calendário em 
que ocorrer o evento. 

Uma das conseqüência da abertura de um novo 
exercício fiscal é a possibilidade de nova manifestação 
de opção pelo regime de tributação do imposto de renda 
ao qual desejar se submeter (independentemente da 
opção que tenha sido originalmente feita no início do 
ano), opção essa que será válida pelo período restante 
para o encerramento do ano calendário. 

O regime é idêntico àquele aplicável às pessoas 
jurídicas que tenham iniciado suas atividades no curso 
do ano calendário, com a peculiaridade de, no caso de 
incorporação, não ter havido nenhum fenômeno cons-
titutivo de nova pessoa jurídica (como sempre ocorre 
na fusão e pode ocorrer na cisão), mas simples manu-
tenção da pessoa jurídica da incorporadora, ainda que 
com a consolidação em seu patrimônio do patrimônio 
da incorporada. 

Nesses casos, a opção pelo regime de apuração 
do imposto pelo lucro presumido não poderá ser feita 
independentemente dos parâmetros de valor (como 
sucede nos casos de início de atividade), mas sim terá 
que observar as regras que já eram aplicáveis à pessoa 
da incorporadora e, mais especificamente no que toca 
ao presente parecer, o direito de opção outorgado às 
empresas participantes do Refis, que lhe foi transmi-
tido por força da sucessão universal da incorporada. 

B) A posição da Administração Fiscal 
A possibilidade de novo exercício de opção pe-

las pessoas jurídicas resultantes de incorporação pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido 
foi já há muito reconhecida pelas autoridades fiscais, 
constando seguidamente dos manuais de instruções 
para o preenchimento da DIPJ. No que concerne es-
pecificamente à DIPJ do exercício de 2010, o Manu-
al de Instruções em vigor editado pela Secretaria da 
Receita Federal, aprovado pela Instrução Normativa 

RFB nº 1028, de 30 de abril de 2010, assim dispõe 
nos Capítulos XIII e IV: 

“Capítulo XIII 
003 – Como deve ser exercida, pela pes-

soa jurídica, a opção pela tributação com base 
no lucro presumido? 

Via de regra, a opção é manifestada com 
o pagamento da primeira quota ou quota única 
do imposto devido correspondente ao primeiro 
período de apuração, sendo considerada de-
finitiva para todo o ano-calendário. 

As pessoas jurídicas que tenham ini-
ciado suas atividades ou que resultarem de 
incorporação, fusão ou cisão, ocorrida a par-
tir do segundo trimestre do ano-calendário, 
poderão manifestar a sua opção por meio do 
pagamento da primeira ou única quota relativa 
ao trimestre de apuração correspondente ao 
início de atividade.” 

“007 – Qual o limite da receita bruta a 
ser considerado para as pessoas jurídicas 
que iniciaram suas atividades no curso do 
ano-calendário anterior e que desejarem in-
gressar ou continuar no regime de tributação 
pelo lucro presumido? 

Nos casos em que a Pessoa Jurídica ini-
ciou as atividades ou submeteu-se a algum pro-
cesso de incorporação, fusão ou cisão durante 
o curso do ano-calendário anterior, o limite a 
ser considerado será proporcional ao número 
de meses em que esteve em funcionamento no 
referido período, isto é, deverá ser multiplicado 
o valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais) pelo número de meses em que esteve 
em atividade, para efeito de verificação do li-
mite em relação à receita bruta total.” 

Capítulo IV

016 – O que vem a ser a incorporação de so-
ciedade? 

A incorporação é a operação pela qual uma ou 
mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes 
sucede em todos os direitos e obrigações. 

Desaparecem as sociedades incorporadas, per-
manecendo, porém, com a sua natureza jurídica inal-
terada, a sociedade incorporadora. 

027 – Qual a forma de tributação a ser adotada 
na ocorrência de incorporação, fusão ou cisão de so-
ciedades? 

O imposto de renda e a contribuição social sobre 
o lucro relativo ao ano calendário do evento podem ser 
calculados com base nas regras do lucro realou, des-
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de que atendidas as condições necessárias à opção, 
com base no lucro presumido. 

Nas respostas às perguntas do Manual de Ins-
truções de preenchimento da DIPJ, atrás transcritas, 
fica clara a posição da Administração Fiscal no senti-
do de reconhecer que as operações de incorporação 
importam em solução de continuidade dos exercícios 
fiscais das pessoas jurídicas envolvidas, determinan-
do o início, dentro do mesmo ano-calendário, de novo 
exercício fiscal, para fins de reabertura da possibilidade 
de opção pelo regime do lucro presumido.

Isso posto, encaminhamos este requerimento 
com o intuito de obter as informações solicitadas, fun-
damentais para o entendimento pleno e análise correta 
de matéria tão importante para o país.

Sala das sessões, 9 de novembrode 2011. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.389, DE 2011 

(Do Senhor Deputado Francisco Floriano )

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Fazenda a respeito de assunto 
tributário.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência com base no arti-

go 50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 
115, 116 e 226 do Regimento Interno, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda, no sentido de que possa ser esclarecida, de 
forma mais precisa, se persistiria para pessoa jurídica 
optante pelo Programa de Recuperação Fiscal – Refis, 
instituído pela Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, o 
direito a optar pelo regime de tributação do imposto 
de renda pessoa jurídica (“IRPJ”) pelo lucro presumi-
do, previsto no art. 4º de referida lei, na hipótese dela 
não estar realizando, presentemente, pagamentos no 
âmbito de referido programa, em razão de discussão 
relativa às parcelas que integrariam o valor da dívida. 

Justificação

A questão resume-se, portanto, saber se o fato 
de não estar realizando pagamentos no âmbito do 
programa suspenderia a aplicação à pessoa jurídica 
do regime legal aplicável às empresas optantes, mais 
especificamente em relação à possibilidade de opção 
pelo regime de tributação do IRPJ pelo lucro presumido. 

Como se disse, o Refis foi instituído pela Lei nº 
9.964/00, facultada sua opção a todas as pessoas ju-
rídicas1 em débito com a Administração fazendária 
federal, que passariam a: (i) por um lado, fazer jus a 
regime especial de consolidação e parcelamento de 
referidos débitos; e (ii) por outro lado, submeter-se a 

uma série de obrigações cuja inobservância implica-
ria exclusão do regime, com seus consectários legais. 

Entre as obrigações a que se sujeitam as empre-
sas optantes pelo Refis estão: (i) a sujeição à autoriza-
ção de acesso irrestrito, pela Receita Federal, às infor-
mações relativas à sua movimentação financeira; (ii) 
acompanhamento fiscal específico, com fornecimento 
periódico, em meio magnético, de dados, inclusive os 
indiciários de receitas; e (iii) cumprimento regular das 
obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS e para com o ITR. 

Por outro lado, a opção pelo Refis, além de pro-
porcionar a consolidação da dívida em bases mais 
vantajosas para o contribuinte, possibilita também (i) 
a opção pela tributação pelo IRPJ com base no lucro 
presumido; (ii) o pagamento com base em percentu-
ais da sua receita bruta; e (iii) a extensão dos prazos 
de parcelamento para além daqueles ordinariamente 
previstos na legislação tributária. 

Das características do Refis atrás identificadas 
ressalta se tratar o mesmo, não de um simples parce-
lamento, cuja suspensão do pagamento das parcelas 
equivaleria à suspensão da aplicabilidade das demais 
obrigações e direitos a ele conexos, mas sim de um 
programa, com regime legal próprio e diferenciado, 
voltado, como o próprio nome indica, à recuperação 
fiscal das empresas. 

Com efeito, consiste o Refis em muito mais do 
que um mero parcelamento, se tratando de verda-
deira ferramenta de saneamento da situação fiscal 
do contribuinte optante, na medida em que: (i) torna 
transparente para a Administração fazendária as suas 
contas; (ii) alarga os mecanismos de controle da sua 
prática fiscal; e (iii) impõe um “ritmo” de liquidação da 
dívida conforme a capacidade financeira da empresa 
(proporcional à receita bruta auferida). 

A adesão ao Refis se dava mediante opção for-
malizada pelo interessado dentro de certo prazo es-
tabelecido na lei instituidora do programa, opção essa 
sujeita a homologação por um Comitê Gestor, com 
competência para implementar os procedimentos ne-
cessários à execução do programa, cuja criação estava 
igualmente prevista em referida lei. 

Da mesma forma que era competente para homo-
logar a opção do contribuinte pelo Refis, referido Comi-
tê Gestor também ficou responsável por determinar a 
exclusão das pessoa jurídicas optantes, nos termos e 
sempre que verificada a prática de uma das hipóteses 
de exclusão prevista no art. 5º da Lei nº 9.964/00, e da 
Resolução CG/Refis nº 9, de 12 de janeiro de 2001, 
com as alterações posteriores. 

Assim, tem-se que, uma vez homologada a opção 
pelo programa e enquanto não praticado pelo Comitê 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 60981 

Gestor o ato de exclusão previsto na legislação (seja 
em virtude de não se terem verificado quaisquer das 
circunstâncias determinantes da exclusão, seja por 
estar em vigor medida administrativa ou judicial que 
garanta à pessoa jurídica a sua manutenção no regi-
me), o contribuinte optante considera-se, para todos os 
efeitos, sujeito ao regramento legal do programa, seja 
para fins de cumprimento de obrigações subsidiárias 
(v.g. fornecimento de dados em meio magnético), seja 
para fins de gozo de determinadas vantagens (opção 
pela tributação com base no lucro presumido). 

A Instrução Normativa nº 16, de 15 de fevereiro 
de 2001, que disciplinou a opção pelo regime de tri-
butação com base no lucro presumido pelas pessoas 
jurídicas optantes pelo Refis, estabelece, em seu art. 
5º, que ocorrendo a exclusão do Refis das pessoas 
jurídicas optantes, o IRPJ, e, por via reflexa, a contri-
buição social sobre o lucro líquido (“CSLL”), passarão 
a ser apurados pelo lucro real a partir do trimestre ca-
lendário seguinte ao da exclusão. 

Tal norma conduz a uma dupla conclusão: a primei-
ra de que somente serão obrigadas a deixar de apurar 
o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido as pessoas jurí-
dicas optantes pelo Refis que tenham sido excluídas do 
programa, o que, como visto, apenas ocorre mediante a 
prática de ato específico e expresso do Comitê Gestor; 
e a segunda de que, mesmo nesses casos, a exclusão 
do Refis não é imediata, apenas produzindo seus efeitos 
após o encerramento do respectivo trimestre calendário. 

Pode-se, pois, concluir que a lei elegeu um critério 
formal para considerar os optantes como sujeitos ao pro-
grama, tendo em vista que, ainda que ocorra uma das 
hipóteses previstas em lei como suficientes para acarre-
tar sua exclusão (como é o caso da falta de pagamento), 
apenas após a apreciação e decisão, formalizada por ato 
próprio do Comitê Gestor neste sentido, é que a exclusão 
do programa produzirá efeitos para todos os fins legais, 
inclusive para fins de cessação da possibilidade de op-
ção pelo lucro presumido pelos contribuintes obrigados 
ao regime de apuração do IRPJ pelo lucro real na forma 
do art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

Isso posto, encaminhamos este requerimento 
com o intuito de obter as informações solicitadas, fun-
damentais para o entendimento pleno e análise correta 
de matéria tão importante para o país.

Sala das sessões, 9 de novembro de 2.011.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1390, DE 2011 

(Do Sr. Nelson Padovani)

Solicita informações ao Ministro da 
Fazenda, nos termos que especifica.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição, 
e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta 
Casa, solicito a V. Exª. seja encaminhado ao Ministro 
da Fazenda o presente requerimento de informações.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural desta Casa criou Subcomissão 
Permanente destinada a acompanhar, fiscalizar, avaliar 
e propor medidas sobre o endividamento do setor agro-
pecuário brasileiro, bem como sobre a efetivação, pelos 
agentes financeiros, das renegociações autorizadas por 
Leis e Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

A presidência dessa importante Subcomissão fi-
cou sob a responsabilidade do Deputado Marcon, do 
Rio Grande do Sul. Integro a Submissão na qualidade 
de relator, o que muito me honra, pois sou filho e neto 
de agricultores, em meu Estado, o Paraná. Por essa 
razão, convivo diariamente com os problemas do setor. 

Os trabalhos da Subcomissão encontram-se em 
curso. Estão programadas Audiências Públicas, nesta 
Capital, e reuniões, em vários Estados. A intenção é 
colher junto aos representantes da agricultura de cada 
localidade os principais entraves ao adequado equa-
cionamento da questão. 

Entretanto, um diagnóstico mais fidedigno da atual 
situação do endividamento do setor agropecuário so-
mente será possível mediante a análise de informações 
relativas à posição das dívidas originárias de operações 
de crédito rural junto aos bancos oficiais federais: Ban-
co do Brasil S.A. – BB, Banco do Nordeste S.A. – BNB, 
Banco da Amazônia S.A. – BASA e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Tendo isso presente, solicito a V. Exª providências 
no sentido de encaminhar a este relator, em meio ele-
trônico, na forma da planilha anexa, informações rela-
tivas às operações de crédito rural, contratadas pelas 
instituições financeiras federais. Cada instituição (BB, 
BNB, BASA) deverá agrupá-las por Estado ou Distrito 
Federal e condição (renegociada ou não); em cada um 
desses grupos, as informações solicitadas nas várias 
colunas da planilha deverão ser organizadas de modo 
a identificarem-se: a natureza da operação (investimen-
to, custeio ou comercialização); a fonte de recursos; 
e sua eventual vinculação a programas ou linhas de 
crédito específicas (Pronaf, Moderfrota, etc.). Solicito, 
ainda, que não sejam incluídos nos relatórios de que 
se trata dados referentes a operações de investimento 
contratadas com recursos do BNDES; e que os dados 
relativos a operações de custeio e comercialização 
sejam segregados por ano-safra.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Nelson Padovani, PSC/PR.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.391, DE NOVEMBRO DE 2011 

(Do Sr. Nelson Padovani)

Solicita informações ao Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, nos termos que especifica.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição, 

e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta 
Casa, solicito a V. Exª. seja encaminhado ao Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o 
presente requerimento de informações.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural desta Casa criou 
Subcomissão Permanente destinada a acompanhar, 
fiscalizar, avaliar e propor medidas sobre o endivida-
mento do setor agropecuário brasileiro, bem como 
sobre a efetivação, pelos agentes financeiros, das 
renegociações autorizadas por Leis e Resoluções do 
Conselho Monetário Nacional.

A presidência dessa importante Subcomissão fi-
cou sob a responsabilidade do Deputado Marcon, do 
Rio Grande do Sul. Integro a Submissão na qualidade 
de relator, o que muito me honra, pois sou filho e neto 
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de agricultores, em meu Estado, o Paraná. Por essa 
razão, convivo diariamente com os problemas do setor. 

Os trabalhos da Subcomissão encontram-se em 
curso. Estão programadas Audiências Públicas, nesta 
Capital, e reuniões, em vários Estados. A intenção é 
colher junto aos representantes da agricultura de cada 
localidade os principais entraves ao adequado equa-
cionamento da questão. 

Entretanto, um diagnóstico mais fidedigno da 
atual situação do endividamento do setor agropecu-
ário somente será possível mediante a análise de in-
formações relativas à posição das dívidas originárias 
de operações de crédito rural junto aos bancos oficiais 
federais, aí incluído o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES. 

Tendo isso presente, solicito a V. Exª providên-
cias no sentido de encaminhar a este relator, em meio 
eletrônico, na forma da planilha anexa, informações 
relativas às operações de crédito rural, modalidade 
investimento, contratadas com recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. Tais informações deverão ser agrupadas por 
Estado ou Distrito Federal e condição (renegociada ou 
não), sendo que os dados indicados nas várias colu-
nas da planilha deverão ser organizados de modo a 
identificarem-se: a fonte de recursos; e sua eventual 
vinculação a programas ou linhas de crédito específi-
cas (Finame – Agrícola, Moderfrota, etc.).

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–  
Deputado Nelson Padovani, PSC/PR..
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N°1.392, DE 2011 

(Do Sr. Otavio Leite)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Educação sobre a prestação de con-
tas com despesas da Pasta da Educação, 
no Município do Rio de Janeiro/RJ.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Educação o 
seguinte pedido de informações relativo ao Município 
do Rio de Janeiro/RJ:

O SIOPE (Sistema de Informações sobre Orça-
mentos Públicos em Educação) é um sistema eletrô-
nico operacionalizado pelo FNDE – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, onde coleta infor-
mações referentes aos orçamentos de educação da 
União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, sem 
prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legis-
lativos e dos Tribunais de Contas.

Por que o município do Rio de Janeiro não trans-
mitiu os dados anuais referentes às despesas com 
Educação dentro do SIOPE? 

Qual a fundamentação que invoca a Prefeitura 
do Rio de Janeiro para a não apresentação desses 
dados anuais?

Qual a conseqüência prática em face da não 
apresentação desses dados?

Que providências o Ministério da Educação to-
mou e/ou tomará diante desta grave lacuna que afron-
ta o Princípio da Transparência dos Gastos Públicos? 

Conforme o SIOPE, todos os municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro transmitiram os dados no sistema 
desde o ano de 2005 até 2011, menos a Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro/RJ.

Justificação

Ao longo dos anos os municípios Brasileiros vêm 
passando por grandes dificuldades financeiras, em es-
pecial as capitais e suas regiões metropolitanas, devido 
aos endividamentos de administrações anteriores, o que 
tem inviabilizado a realização de novos investimentos 
em benefício das populações locais.

Assim sendo, os municípios acabam por depender 
financeiramente do Governo Federal para execução de 
seus projetos, que acabam não sendo implantados pela 
necessidade de cumprimento pelo Governo Federal do 
superávit primário das contas públicas.

A ausência de novos investimentos em município 
do porte e da importância do Rio de Janeiro, não pre-

judica apenas aquela localidade, mas todo um estado 
e acaba por refletir na economia nacional.

Portanto, creio ser importante para esta Casa to-
mar conhecimento da situação em que se encontram as 
finanças do município do Rio de Janeiro para execução 
dos investimentos necessários para o desenvolvimen-
to da Educação na região, para isto, julgamos seja de 
fundamental importância contar com os esclarecimen-
tos do Senhor Ministro da Educação, solicitados neste 
Requerimento de Informação.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Otavio Leite, PSDB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N°1.393 , DE 2011 

(Do Sr. Arnaldo Jordy)

Requer Informações ao Ministro da 
Justiça sobre as investigações referentes 
ao suposto envolvimento do ex-Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Senhor Wagner Rossi, e demais envolvi-
dos em esquema de corrupção na pasta 
da Agricultura. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º 

do art. 50 da Constituição Federal e na forma do ar-
tigo 115, inciso I e art. 116 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, seja encaminhado o pedido 
de informações, a seguir formulado, por meio da Mesa 
Diretora desta Casa, ao Senhor José Eduardo Cardo-
zo, Ministro de Estado da Justiça, acerca das inves-
tigações sobre o suposto envolvimento do ex-ministro 
da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Wagner 
Rossi, em esquema de corrupção na pasta da Agri-
cultura, que culminou, em 17 de agosto de 2011, com 
seu pedido de demissão.

Nesse sentido, é a presente Informação para 
averiguar: 

As providências tomadas pelo Ministério da Justi-
ça, por meio da Polícia Federal, para apurar as denún-
cias envolvendo o Senhor Wagner Rossi, ex titular do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que culminaram com seu pedido de demissão, em 17 
de agosto de 2011.

As providências tomadas pela Polícia Federal 
para apurar as denúncias envolvendo o Senhor Milton 
Elias Ortolan, que na época exercia o cargo de Secre-
tário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, acusado de participar de 
uma reunião realizada na Assessoria Parlamentar do 
Ministério da Agricultura para a distribuição de propina 
oriunda do mesmo esquema, que culminou com seu 
pedido de demissão do cargo, em 06.08.2011. 
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As providências tomadas pela Polícia Federal para 
averiguar as denúncias que pesam contra o Senhor 
Júlio César Fróes Fialho, lobista que detinha poderes 
excepcionais apesar de não ter vínculo com o MAPA 
e teria operacionalizado o esquema de fraude contra 
o Programa Anual de Educação Continuada – Paec, 
arquitetado pelo próprio ex-ministro Wagner Rossi, por 
meio do qual foram desviados cerca de R$ 2,72 milhões. 

Os resultados das investigações efetuadas até o 
momento sobre a amplitude do esquema de corrupção 
que se instalou no Ministério da Agricultura, incluindo 
todos os investigados e as medidas acautelatórias já 
adotadas visando evitar os desvios dos recursos da 
União.

Justificação 

De acordo com reportagens publicadas em 31 de 
outubro de 2011 por diversos veículos de comunicação, 
inclusive pelo jornal O Estado de São Paulo, Wagner 
Rossi é apontado como líder de esquema para desvio 
de R$ 2,72 milhões e será indiciado, criminalmente, 
pela Polícia Federal, acusado de formação de quadri-
lha, peculato e fraude à Lei de Licitações.

A imprensa menciona um relatório de 40 pági-
nas, elaborado pela Polícia Federal, que apontaria o 
ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, como “líder 
da organização criminosa” que teria arquitetado frau-
de contra o Programa Anual de Educação Continuada 
(Paec) e desviado quase 3 milhões destinados à capa-
citação de servidores do referido Ministério.

Segundo as notícias, consta que outras pesso-
as estão envolvidas no esquema como é o caso do 
Senhor Júlio César Fróes Fialho que, apesar de não 
possuir vínculo formal com o Ministério da Agricultura, 
na época do Ministro Wagner Rossi detinha poderes 
excepcionais na Pasta. Há denúncias de que o referido 
lobista teria sido o responsável pela operacionalização 
do esquema de fraude contra o Programa Anual de 
Educação Continuada – Paec.

Considerando que há uma sensação na socieda-
de no sentido de que após perderem os cargos, não 
são apuradas as responsabilidades dos ex – ministros 
e demais autoridades para a punição dos atos prati-
cados e a devolução aos cofres públicos dos recursos 
desviados, as notícias publicadas nessa data reforçam 
o anseio de se conhecer os fatos atribuídos ao ex titu-
lar da pasta da Agricultura e outros investigados, bem 
como as medidas efetivas que foram tomadas para 
apurar os fatos.

Finalmente, justifica-se o presente pedido de 
Informação em face dos danos que a corrupção tem 
acarretado junto à sociedade brasileira e podem ser 

medidos na descrença das instituições, sintoma que 
põe em risco o próprio sistema democrático.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Arnaldo Jordy.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.394, DE 2011 

(Do Sr. Valdir Colatto)

Solicito informações à Excelentíssima 
Ministra de Estado do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, a respeito do fornecimento 
de anilhas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, para os criadores de pássaros.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do artigo 50, §2º, 

da Constituição Federal e do inciso I do artigo 115 do 
Regimento Interno, que seja encaminhado a Excelen-
tíssima Ministra de Estado do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, o seguinte requerimento de informação, sob 
os seguintes tópicos:

1) Quantas anilhas foram devidamente 
solicitadas e pagas pelos criadores de pás-
saros silvestres que não foram entregues por 
Estado brasileiro? 

2) Quando e porque o óbice começou a ocorrer?
3) Qual o montante de recursos acumu-

lados e que representa o valor recolhido pelo 
IBAMA para a aquisição de anilhas que não 
foram entregues até a presente data?

4) Qual a demanda anual de anilhas para 
cada Estado brasileiro?

5) Quais as providências adotadas no 
sentido de corrigir o impasse de forma a intervir 
no processo objetivando a efetiva entrega das 
anilhas a fim de evitar um enorme prejuízo às 
atividades dos criadores? 

6) De quem é a responsabilidade da não 
entrega das anilhas? 

7) Quais os impasses e pendências téc-
nicas para a assinatura da Instrução Normativa 
que regulamenta o procedimento das anilhas?

8) Qual o motivo da não disponibilização 
das anilhas devidamente pagas nos prazos 
regulamentares do Ibama? 

9) Quais os instrumentos e medidas ao 
alcance da autoridade ambiental para asse-
gurar o atendimento, a tempo e em condições 
suficientes para prevenir, evitar e remediar os 
problemas já identificados?

10) Quantas, quais são os valores das 
multas aplicadas pelos fiscais do Ibama, mo-
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tivado pela falta de anilhas nos pássaros pelo 
mal cumprimento dos prazos de entrega pelo 
Ibama?

Justificação A criação de pássaros silvestres é um 
importante mecanismo para assegurar a existência das 
espécies e contribui para a preservação da biodiversi-
dade, além de possibilitar a reintrodução na natureza, 
de aves ameaçadas de extinção. No entanto, tem se 
um grande problema com a questão das anilhas, que 
há aproximadamente dois anos não se tem cumprido 
com o regulamentado, e as anilhas devidamente solici-
tadas e pagas não foram disponibilizadas pelo IBAMA, 
o que gerou um enorme problema para a categoria, 
dificultando a atuação dos criadores de pássaros que 
são legalizados e interessados em preservá-los, e es-
tão sendo autuados pelo Ibama.

Os parlamentares ligados a bancada Eco Passa-
rinheira buscam um entendimento com o Ibama para a 
liberação das anilhas que já foram pagas, para permitir 
a continuidade da atividade legalizada. No entanto, até 
a presente data não houve êxito nas reivindicações. 

Esses fatos colocam os criadores em uma situação 
muito vulnerável para as ações de fiscalização do Ibama.

Diante disso, optamos por requerer as informa-
ções acima citadas à ministra Izabella Teixeira para 
debatermos as necessárias modificações na norma e 
as ações em defesa dos criadores.

Assim, pela importância do tema, estamos con-
victos que teremos o respectivo apoio, nos esclareci-
mentos solicitados. 

Sala de Sessões, 9 de novembro de 20011.– 
Valdir Colatto, Deputado Federal – PMDB/SC.

REQUERIMENTO Nº 1.395, DE 2011 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Justiça sobre visita de equipe 
de televisão estrangeira à área dos índios 
Suruwahás conforme noticiado pela revis-
ta Veja

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro da 
Justiça o seguinte pedido de informações sobre a entrada 
de equipe de televisão estrangeira na área dos índios 
da etnia suruwahá localizada no Estado de Rondônia.

Justificação

A Edição nº 2242 da Revista Veja, de 09 de no-
vembro e 2011, trouxe na página 98 a matéria com o 

título “O SAP DA FUNAI” informando que uma equipe 
de televisão da Austrália esteve por alguns dias na 
área dos índios suruwahás, filmando e entrevistando 
os membros da etnia, o que deu origem a um docu-
mentário exibido em programa de televisão na emis-
sora Channel 7 daquele país.

A reportagem traz sérias e graves afirmações 
que precisam ser esclarecidas para que medidas e 
providências sejam imediatamente tomadas, entre elas:

“ ...um pedágio de 7 000 dólares como 
“contrapartida” para liberar o ingresso dos re-
pórteres...”

“Apesar de o dinheiro ter sido deposita-
do na conta da instituição, a Funai afirma que 
não cobra ingresso para a entrada em aldeias 
e que a taxa foi idéia dos suruwahás. ...”

“Ao traduzir para o inglês o que os índios 
diziam, ele inventou falas...”

“Jemerson diz aos suruuarrás, na língua 
deles, sem traduzir para os australianos, que 
deputados planejavam destruir as malocas e 
matar os índios...” 

Neste sentido, solicito de Vossa Excelência que 
sejam respondidos os seguintes questionamentos:

Quais os critérios usados pela FUNAI – Fundação 
Nacional do Índio para permitir o ingresso de pessoas 
em áreas de índios considerados isolados? Os crité-
rios são os mesmos para brasileiros e estrangeiros?

Quantos pedidos de ingressos na área dos ín-
dios suruwahás foram protocolados junto à FUNAI 
nos últimos cinco anos, quem foram os autores, quais 
as motivações das visitas, quais foram os atendidos e 
quanto tempo os visitantes permaneceram na área?

É legal a cobrança de valores para entrada de 
pessoas nas áreas indígenas? Se caso positivo a co-
brança é feita para ingresso em todas as áreas ou so-
mente em áreas de índios isolados?

Se a resposta da questão anterior for positiva, 
informar se existe uma tabela de preços estabelecida 
pela FUNAI, ou pelo Ministério da Justiça e como são 
efetuados os pagamentos, se em depósito em contas 
bancárias, quem são os titulares das contas? Se o va-
lor é entregue diretamente a funcionários da instituição 
há emissão de recibos? Informar se a cobrança é feita 
em moeda nacional ou moeda estrangeira e também 
a destinação do dinheiro recebido como pagamento 
para entrada em áreas indígenas. 

No caso da matéria citada, o interprete escalado 
pela FUNAI foi o Sr. Jemerson Azevedo que segundo 
jornalista, presta serviços para a Fundação. Informar 
que tipo de vínculo trabalhista ele tem com a FUNAI. 
Em caso de contratação qual o critério utilizado para 
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sua seleção ao cargo? Informar quando o Sr. Jemerson 
começou a prestar serviços para FUNAI.

Como se deu o ingresso dos jornalistas na área. 
Na matéria há uma foto de um grupo em um barco, 
mas qual o meio de transporte utilizado para chegar 
à área? Se em caso de aeronave, informar de onde 
partiu o voo onde foi o pouso e qual a empresa aérea 
que os levou? Informar se há registro oficial dos voos.

Os jornalistas falavam português? Como eles se 
comunicavam com os funcionários da FUNAI durante o 
período que estiveram na área? Eles trouxeram intér-
pretes? Informar quantas pessoas no total estiveram 
na área durante o período das filmagens e quantos 
dias ficaram na aldeia e quais suas nacionalidades.

Quantas pessoas no Brasil têm conhecimento 
da língua suruwahá, indicar nomes, instituições a que 
pertencem inclusive os funcionários da FUNAI e do 
Departamento de Índios Isolados.

Houve um acordo ou um contrato celebrado entre 
a FUNAI e a equipe de televisão australiana? Quem 
assinou o acordo? Enviar cópia do acordo na íntegra.

Na matéria há informação que missionários as-
sistem os índios suruwahás. Quem são estes missio-
nários e quais as missões a que pertencem?

Procede a informação que quando os índios su-
ruwahás manifestam desejo de possuírem roupas e 
sapatos para se livrarem do desconforto das picadas 
de mosquitos o pedido não é atendido? 

Os visitantes passaram por alguma quarentena 
antes de ingressarem na aldeia? Qual o tempo da 
quarentena, como ela foi estabelecida e quem a su-
pervisionou? 

Qual foi a destinação do dinheiro pago pelos jor-
nalistas australianos para ingresso na área no valor 
de U$ 7.000 (sete mil dólares)? Juntar cópia da pres-
tação de contas.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putado Roberto de Lucena, PV/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 Nº 1.396, DE 2011 

(Do Sr. Manoel Junior)

Solicita ao Ministro de Estado da Fa-
zenda estimativa de impacto orçamentário-
-financeiro de projeto a ser apresentado.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda o seguinte pedido 
de informações.

Os aterros sanitários possuem um período de 
uso limitado decorrente da capacidade física para de-

pósito de resíduos, período esse em que são geradas 
as receitas do empreendimento. Após a sua exaustão, 
são encerrados e fechados. Uma vez exauridos, eles 
necessitam de controle e monitoração, já que continu-
am em atividade química e biológica. Os operadores 
dos aterros sanitários esgotados permanecem res-
ponsáveis por sua correta gestão, por um período de 
20 a 30 anos, dependendo do prazo estabelecido no 
processo de licenciamento ambiental.

Dessa forma, após o período operacional dos 
aterros sanitários, o operador da exploração deve 
continuar dispendendo recursos para o seu adequa-
do fechamento e manutenção. Tais custos passam a 
não mais ter a contrapartida da entrada de receitas 
com a gestão dos aterros, o que pode gerar prejuízos 
fiscais, desestimulando a iniciativa privada na gestão 
dos aterros sanitários.

Do ponto de vista técnico-contábil, tal obrigação 
deveria ensejar a constituição de uma provisão ao lon-
go da vida útil de operação do aterro para fazer face 
aos custos de seu fechamento e manutenção a serem 
dispendidos a partir de seu encerramento. Contudo, 
esse provisionamento, que é baseado no princípio da 
prudência, não pode ser dedutível para fins fiscais, 
pois não há previsão legal para isso.

É nossa intenção apresentar projeto de lei que 
permita tal dedução. A ideia é incluir um novo artigo 
na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências, cujo teor seria o seguinte:

“Art. 44-A. É assegurada às pessoas ju-
rídicas que operam os aterros sanitários a de-
dutibilidade das provisões relativas aos gastos 
a serem realizados com o fechamento, a ope-
ração e a manutenção dos aterros sanitários 
após o seu esgotamento total ou parcial.

§ 1º A estimativa dos custos a serem in-
corridos pelo empreendimento após o exauri-
mento do aterro sanitário e o valor dos gastos 
provisionados devem ser calculados a cada 
exercício e constar de relatório técnico ela-
borado por profissional legalmente habilitado. 

§ 2º O valor dedutível de que trata o caput 
fica limitado a 8% (oito por cento) da receita 
bruta apurada a cada exercício.

§ 3º O não cumprimento do disposto nes-
te artigo sujeita a pessoa jurídica ao recolhi-
mento integral dos tributos que seriam devidos 
à época da dedução, atualizados monetaria-
mente de acordo com a legislação vigente, 
acrescidos de multas e juros, sem prejuízos 
das demais penalidades aplicáveis.”
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A Lei nº 12.305, de 2010, possui um capítulo 
específico sobre instrumentos econômicos, visando, 
entre outros objetivos, fomentar projetos intermunici-
pais de gestão de resíduos sólidos e promover a des-
contaminação de áreas. Tais dispositivos, no entanto, 
não fazem previsão de mecanismos que viabilizem 
a manutenção dos aterros sanitários na fase pós-fe-
chamento. Ao permitir a dedutibilidade das provisões 
contabilizadas para fazer face aos custos futuros de 
fechamento e manutenção dos aterros sanitários, o 
projeto de lei corrigiria uma forte distorção econômica 
e financeira decorrente da atual situação, que onera a 
atividade e desestimula os investimentos e operações 
do setor. Acreditamos que o incentivo é fundamental 
para que haja estímulos econômicos aos operadores 
dos aterros e se alcance o adequado tratamento am-
biental da disposição final de rejeitos.

Ocorre que o Direito Financeiro Público brasileiro 
impõe certas condições para a aprovação do referido 
projeto. Com efeito, a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2011 –  Lei nº 12.309, de 9 de agosto 
de 2010 – , em seu art. 91, condiciona a aprovação 
de projeto que conceda ou amplie incentivo ou bene-
fício de natureza tributária, acarretando renúncia de 
receita, ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 200 –  Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), o qual exige estar a 
proposição acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva ini-
ciar sua vigência e nos dois seguintes, assim como sua 
compatibilidade com o cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas na LDO e o atendimento de, pelo menos 
uma, de duas condições alternativas. 

A primeira condição é que o proponente demons-
tre que a renúncia foi considerada na estimativa de re-
ceita da lei orçamentária e que não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
LDO. Outra condição, alternativa, é que a proposição 
esteja acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição, além de o benefício fiscal só poder entrar 
em vigor quando implementadas as medidas referidas.

Indispensável é, portanto, a estimativa do impacto 
financeiro e orçamentário do projeto. Para se proceder 
a esse cálculo são necessários dados individualizados 
sobre a matéria. Infelizmente, essas informações, no 
grau de detalhamento para tanto, não são publicadas 
pelo Ministério da Fazenda. 

Por isso, solicitamos ao Ministério da Fazenda 
a elaboração da estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro gerado, nos exercícios de 2012 a 2015, 

pela proposta acima descrita, conforme estabelece o 
art. 14 da LRF.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Manoel Junior.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 1.397, DE 2011 

(Do Sr. Roberto de Lucena)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior sobre repasse de recursos 
do BNDES para construção de estrada na 
Bolívia

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que, 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Senhor Minis-
tro da Indústria e Comércio Exterior sobre repasse 
de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES para a construção de 
estrada na Bolívia.

Justificação

No final do mês de agosto fomos surpreendidos 
com notícias e relatos de fatos de extrema gravidade 
que ocorreram na Bolívia que envolveram cenas de re-
pressão com uso de força e violência à população que 
se manifestava em todo o país contra a construção de 
uma estrada com cerca de 300 quilômetros que cortará 
o Território Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

A estrada é parte da rodovia que unirá os oceanos 
Pacífico e Atlântico, e está orçada em cerca de US$ 
417 milhões, deste montante US$ 332 milhões serão 
custeados pelo Brasil, com recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, estando a construção a cargo da 
empreiteira privada brasileira OAS LTDA.

O Parlamento Brasileiro foi informado que as 
obras, da forma como foi aprovado os projetos pro-
vocariam sérios danos à fauna e à flora do Parque 
Ecológico TIPNIS, o que levou cerca de 2.000 (dois 
mil) índios iniciarem uma caminhada de 600 (seiscen-
tos) quilômetros, em 15 de agosto do ano em curso, 
da cidade amazônica de Trinidad, até La Paz, em ato 
de repúdio contra a construção da estrada. Os mes-
mos índios também solicitaram do Governo Brasilei-
ro o não repassasse de recursos para a obra. O seu 
clamor chegou à Presidência da República em carta 
enviada à Presidente Dilma Rousseff em meados de 
agosto deste ano.

Porém, mais grave que os impactos ambientais 
foi a violência aplicada contra a população que se ma-
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nifestou contra a construção da estrada, notadamente 
os indígenas.

Segundo amplamente divulgado pela mídia, a 
revolta popular dominou várias regiões da Bolívia na 
data de 26/09/2011, e associações civis, sindicais e 
políticas condenaram a forte repressão aos protestos 
dos índios, no último domingo, tendo levado, inclusi-
ve, que a Ministra da Defesa daquele País deixasse 
o cargo, por não concordar com o ataque aos índios, 
visto que mais de 300 (trezentos) indígenas estavam 
detidos em Rurrenabaque e seriam levados de avião 
para local incerto e não sabido. Em Yucumo outros 
indígenas foram retirados de suas barracas e coloca-
dos à força em ônibus que seguiram para San Borja. 
Houve notícias, ainda, da morte de uma criança, em 
decorrência do enfrentamento entre manifestantes e 
a força repressora boliviana.

Assim, diante das imagens de violência que nos 
chocaram e do temor que novos confrontos possam 
surgir ceifando vidas, foi levanta a hipótese, que nos 
causa espanto, que o BNDES pode ter aprovado con-
vênio com repasse de valores tão altos para aquele 
país sem análise e estudo detalhado dos projetos das 
obras que seriam edificadas. Não podemos admitir que 
verba pública brasileira seja usada na Bolívia para fo-
mentar a violência contra os povos indígenas.

Por fim tomamos conhecimento oficiosamente de 
que um acordo foi feito entre o Governo Boliviano e as 
lideranças indígenas acerca da etapa dessa estrada 
que passa pela reserva, sendo que nesse acordo um 
novo traçado seria definido de que a área em questão 
fosse contornada. 

Assim, requeiro que Vossa Excelência responda 
os seguintes questionamentos para que dúvidas sejam 
sanadas e fatos esclarecidos:

1 – Quantos convênios foram firmados 
entre o BNDES e o Governo da Bolívia nos 
últimos dez anos? Indicar todos os convênios, 
objeto, valores e fase de execução e/ou encer-
ramento dos projetos.

2 – Quais as empresas que executam e/
ou que executam as obras objetos dos convê-
nios indicando a nacionalidade das mesmas?

2 – Especificar o convênio destinado à 
construção da rodovia que passará em área 
indígena, objeto dos protesto em setembro, in-
formando data da assinatura do mesmo, datas 
dos valores liberados e o valor que ainda falta 
ser liberado. Enviar cópia do contrato/convênio 
do BNDES com o Governo Boliviano referente 
à obra em questão.

3 – Houve alteração no projeto inicial 
apresentado ao BNDES para a construção da 

rodovia? Qual projeto que agora será execu-
tado? Houve algum prejuízo com a troca dos 
projetos, quem arcará com o prejuízo. Enviar 
cópias dos novos projetos.

4 – Como o BNDES se posicionou du-
rante o período de confronto e manifestações 
na Bolívia? Houve, durante aquele período, 
suspensão de repasse de recursos? Partici-
pou de reuniões para adequação do projeto?

5 – Enviar cópia de todos os demais con-
vênios firmados entre o BNDES e o Governo 
da Bolívia nos últimos dez anos. 

6 – Enviar cópia das licenças ambientais 
referente a obra que passará na área indígena.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Roberto de Lucena, PV/SP.

REQUERIMENTO Nº 3.713, DE  2011 
(Do Sr. Mauro Benevides)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº1003/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 114, inci-

so XIV, do Regimento interno, a inclusão na Ordem 
do Dia do Projeto de Lei Nº 1033/2003, que “institui o 
salário adicional de periculosidade para os vigilantes 
e empregados em transportes de valores”.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Mauro Benevides, Deputado Federal – PMDB/CE.

REQUERIMENTO Nº 3714, DE 2011 
(Do Senhor Padre Ton)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 2057/1991, que dispõe sobre o Esta-
tuto das Sociedades Indígenas.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência, dada a mais relevante importância 
da matéria para a sociedade brasileira, a inclusão na 
Ordem do Dia do PL nº 2057/1991, que dispõe sobre 
o Estatuto das Sociedades Indígenas.

Sala das Sessões, 9 novembro de 2011.– Padre 
Ton, Deputado Federal – PT/RO.

REQUERIMENTO Nº 3.715, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Proje-
to de Lei nº 4436/2008, que “Modifica o art. 
19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
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para garantir ao vigilante o recebimento de 
adicional de periculosidade.”

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa. nos termos do inciso II, art. 

34 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a instalação de Comissão Especial destinada proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 4436/2008, que “Modifi-
ca o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
para garantir ao vigilante o recebimento de adicional 
de periculosidade”.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Marçal Filho, PMDB/MS.

REQUERIMENTO N° 3.716, DE 2011, DE GAB 
(Do Deputado Federal Lourival Mendes)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei N° 6325/09, que altera o § 1º do 
art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

A Sua Excelência o Senhor, Marco Maia.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Vimos, respeitosamente, a Vossa Excelência, 

requerer, nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão 
na Ordem do Dia do Projeto de Lei N° 6325/09, que 
altera o § 1º do art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Brasília, 9 de novembro de 2011.–
Atenciosamente,Lourival Mendes, Deputado Fede-
ral – Líder do PT do B/MA, Secretaria-Geral Da Mesa 
– SGM. 

REQUERIMENTO Nº 3.717, DE 2011 
(Da Sra. Benedita da Silva)

Requer a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nos 879, de 2011, e 6.753, de 2010.

Senhor Presidente,
Fomos designados, por esta Presidência, para 

relatar, no âmbito desta Comissão, o Projeto de Lei no 
879, de 2011, de autoria da Deputada Erika Kokay, que 
“acrescenta art. 473-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho, para estipular em 30 (trinta) dias a licença-
-paternidade”, em apenso o Projeto de Lei nº 2.098, de 
2011, de autoria do Deputado Luís Tibé, que “altera o 
inciso III do art. 473, e acrescenta um parágrafo único 

ao artigo, da Consolidação das Leis do Trabalho para 
dispor sobre a licença-paternidade”.

Constatamos, entretanto, que tramita, nesta Co-
missão, o Projeto de Lei nº 6.753, de 2010, de autoria 
do Senado Federal, que “acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a licença parental”, apenso o Projeto de Lei n° 
2.272, de 2011, que “concede ao pai adotivo solteiro, o 
direito à licença-paternidade e ao salário-paternidade, 
alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
e a Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991”.

As proposições epigrafadas versam, portanto, 
sobre a regulamentação dos critérios de concessão 
da licença-paternidade, prevista no inciso XIX do art. 
7º da Constituição Federal e no § 1º do art. 10 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, deter-
minando períodos de duração diferenciados para o 
benefício, além de outros aspectos divergentes, o que 
implica exclusão entre as mesmas.

Em face do exposto, vimos sugerir, a V. Exa. seja 
requerida, ao Presidente da Câmara, a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei nos 879, de 2011, e 6.753, de 
2010, nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011.– 
Deputada Benedita da Silva, Relatora.

REQUERIMENTO Nº 3.718, DE 2011 
(Do Sr. Ângelo Agnolin)

Requer registro da Frente Parlamen-
tar da Educação Profissional e Ensino a 
Distância. 

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 15, inciso I e VIII 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e 
Ato da Mesa nº 69 de novembro de 2005, registro da 
Frente Parlamentar da Educação Profissional e Ensi-
no a Distância.

Dentre os objetivos da entidade, Senhor Presi-
dente, almejamos um grande desafio visando garan-
tir que a qualificação profissional seja propulsora das 
políticas de desenvolvimento, e que a tecnologia se 
transforme em didática capaz de inovar o processo 
de educar e aprender. Nenhum país consegue fincar 
raízes profundas no desenvolvimento, sem que seu 
povo tenha acesso à educação profissionalizante, 
educação de qualidade, e educação em qualquer dis-
tância, qualquer lugar.

Ante o exposto, Senhor Presidente, juntamos 
cópia da ata da fundação e constituição da Frente 
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Parlamentar, do seu estatuto e das assinaturas dos 
deputados que aderiram à entidade, anexos.

Na oportunidade, cabe destacar que serei o re-
presentante da respectiva Frente Parlamentar perante 
a Casa, para prestação das informações necessárias 
à Secretaria Geral da Mesa.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Cordialmente,Ângelo Agnolin, Deputado Federal – 
PDT/TO, Vice – Líder.

REQUERIMENTO Nº 3.719, DE 2011 
(Da Senhora Marina Sant’Anna)

Requer a inclusão, na Ordem do Dia, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
153, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 114, inciso 

XIV,do Regimento Interno, a inclusão, na Ordem do Dia, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 153, de 2003, 
que “Regulamenta a carreira de Procurador Municipal.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putada Marina Sant’Anna, PT-GO.

REQUERIMENTO Nº 3.720, DE 2011 
(Do Sr. Nelson Pellegrino PT/BA)

Requer a convocação de Sessão Sole-
ne da Câmara dos Deputados a realizar-se 
no período que compreende a quaresma 
para homenagearmos a Campanha da Fra-
ternidade de 2012, cujo tema é “fraternidade 
e saúde pública”

Senhor Presidente:
Requeiro nos termos do artigo 68 do Regimento 

Interno, ouvido o plenário, a convocação de Sessão 
Solene desta Casa a realizar-se no período que com-
preende a quaresma – entre 23 de fevereiro a 06 de 
abril de 2012-, a fim de homenagearmos a Campanha 
da Fraternidade, que tem como tema: “ fraternidade 
e saúde pública” e como lema: “que a saúde se di-
funda sobre a terra”

Justificação 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) promove a Campanha da Fraternidade, des-
de o ano de 1964, como itinerário evangelizador para 
viver intensamente o tempo da quaresma. 

A Igreja propõe como tema da Campanha deste 
ano: A fraternidade e a Saúde Pública, e com o lema: 
Que a saúde se difunda sobre a terra (cf. Eclo 38,8). 
Deseja assim, sensibilizar a todos sobre a dura reali-
dade de irmãos e irmãs que não têm acesso à assis-
tência de Saúde Pública condizente com suas neces-

sidades e dignidade. É uma realidade que clama por 
ações transformadoras.

A igreja, nessa quaresma, à luz da Palavra de 
Deus, deseja iluminar a dura realidade da Saúde Pú-
blica e levar os discípulos-missionários a serem con-
solo na doença, na dor, no sofrimento e na morte. E, 
ao mesmo tempo, exigir que os pobres tenham um 
atendimento digno em relação à saúde.

Assim, diante desta iniciativa da CNBB – é que 
consideramos essencial esta Casa abraçar mais essa 
causa, como já foi feita em anos anteriores com outros 
temas, trazendo através dessa Sessão Solene uma 
discussão mais ampliada sobre o tema.

Sala das sessões 9 de novembro de 2011.– 
Nelson Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

REQUERIMENTO Nº 3721, DE 2011 
(Da Senhora Aline Corrêa)

Requer a inclusão do Projeto de Lei 
Nº 4427 de 2001 na pauta da Ordem do Dia.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência a inclusão na pauta da Ordem do 
Dia do Projeto de Lei nº 4427/2001, que “dispõe sobre 
a distância entre o encosto, o assento e a largura das 
poltronas das aeronaves”.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Aline Corrêa, Deputada Federal-PP/SP.

REQUERIMENTO Nº 3.722, DE 2011 
(Do Senhor Sandro Mabel)

Requer, nos termos regimentais, a IN-
CLUSÃO EM PAUTA DO PLENÁRIO da PEC 
153/2003, que regulamenta a carreira de 
Procurador Municipal; altera a Constituição 
Federal de 1988.

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais do Regimento da Câmara 

dos Deputados, requeiro a inclusão na pauta do Plenário 
da PEC 153/2003, que regulamenta a carreira de Procu-
rador Municipal, altera a Constituição Federal de 1988.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.–  
Sandro Mabel, Deputado Federal, PMDB/GO.

REQUERIMENTO Nº 3.723, DE 2011 
(Do Sr. Assis Melo)

Requer Voto de Louvor pelos 80 anos 
da Loja Maçônica Fraternidade III. 

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re-
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queiro a Vossa Excelência, que seja registrado nos 
Anais da Casa, Voto de Louvor pelos 80 anos da Loja 
Maçônica Fraternidade III, que funciona na cidade de 
Caxias do Sul.

A Loja Fraternidade III chegou a Caxias do Sul 
com a vinda dos imigrantes italianos, para e Região da 
Serra Gaúcha. O idealizador da ordem foi Albert Costet 
de Mascheville, filho de Eloy de Mascheville e Maria 
Derbos, que nasceu em Valença, na França, em 1º de 
setembro de 1872. Albert era professor de música e 
violinista e em 1º de maio de 1931 teve a iniciativa de 
organizar a fundação da Loja Fraternidade III e no dia 
17 de outubro de 1931 convocou a primeira reunião 
preparatória de fundação, culminando em 12 de no-
vembro de 1931 com a fundação e a instalação da Loja. 

Em 10 de dezembro de 1931, a Loja foi regulari-
zada e reconhecida oficialmente pelo Grande Oriente 
e o Supremo Conselho do Rio Grande do Sul, através 
do ato nº 484 de 09 de dezembro de 1931, com a pos-
se e juramento da primeira administração.

O primeiro local onde a Fraternidade III funcionou 
foi na parte subtérrea de um prédio situado na esquina 
da Rua Pinheiro Machado com a Rua Marechal Floria-
no. Em 1932 foi instalado um Templo regular nos altos 
de um prédio na Rua Sinimbu, que pertencia a Odorico 
Saldanha. No final de 1933 e início de 1934, a sede 
foi transferida para a Avenida Júlio de Castilhos, es-
quina com a Moreira Cesar, no prédio de propriedade 
da família Lermen. 

No período de 1940 a 1946, a Loja teve poucas 
atividades em função da guerra, mesmo assim reali-
zava sessões esporádicas no Centro Espírita Fora da 
Caridade não Há Salvação e na residência de Carlos 
Dutra Vianna. 

A Fraternidade III reiniciou suas atividades em 18 
de maio de 1946 em um templo provisório de proprie-
dade de Jacob Goldenberg, na Avenida Julio de Cas-
tilhos tendo funcionado até o dia 28 de junho de 1960. 

Novamente a Loja foi desmontada e seus per-
tences depositados nas dependências do Laboratório 
Rajá, de propriedade de Ruy Christino Ramos, porém 
os encontros aconteceram de junho a dezembro de 
1960, na residência de Alnor Santos.

Na época, a Loja Marechal Deodoro ofereceu 
as dependências de seu Templo, também instalado 
na residência de Ivo Lelling, situada à Rua Conse-
lheiro Dantas.

Em 21 de setembro de 1950 é iniciada a cam-
panha para a compra do terreno para a sede própria. 
É adquirido um terreno na Rua Pinheiro Machado e a 
construção do Templo iniciou em 1958. Finalmente a 
Loja Fraternidade III passou a funcionar no prédio de 
sua propriedade em 26 de setembro de 1964, quando 

foi inaugurado o Novo Templo, deixando, após 33 anos, 
de ocupar prédios cedidos.

Depois de anos de atividades naquele endereço, 
a Loja Fraternidade III vende sua propriedade e inicia 
a construção do seu atual Templo. A nova construção 
foi projetada dentro da mais apurada simbologia e a 
sagração do aconteceu em 20 de setembro de 1986. 

Atualmente, a Loja Fraternidade III está situada 
na Rua Alceu Vamosy, sendo administrada por João 
De Boni Júnior.

Sala das Sessões, 9 de novembro de novembro 
de 2011.– Deputado Assis Melo, PCdoB/RS.

REQUERIMENTO Nº 3.724, DE 2011 
(Do Senhor Luiz Fernando Faria)

Requer “MOÇÃO DE APLAUSO” a 
Companhia de Saneamento de Minas Ge-
rais – COPASA, pelo recebimento do prêmio 
Nacional da Qualidade em Saneamento – 
PNQS/2011

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-
mentais, a emissão de “Moção de Aplauso” a Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, 
pelo recebimento do Prêmio Nacional da Qualidade 
em Saneamento – PNQS/2011, Nível III, Troféu Platina, 
conquistado pela referida Companhia e por sua Dire-
toria de Operação Centro-Leste, e Nível IV, Troféu Dia-
mante, conquistado pela Diretoria de Operação Norte.

Requer, ainda, seja dada ciência deste requeri-
mento à Diretoria da Copasa, na pessoa do seu Presi-
dente, Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, a Diretoria 
de Operação Centro-Leste, na pessoa do seu Diretor, 
Valério Maximo Gambogi Parreira, a Diretoria de Ope-
ração Norte, na pessoa do seu Diretor, Márcio Luiz 
Murta Kangussu, estes a Rua Mar de Espanha, 525 – 
Santo Antônio, Belo Horizonte, MG, CEP 30330-900, e 
ao Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do 
Governador, Prof. Antônio Augusto Junho Anastasia, 
na Cidade Administrativa de Minas Gerais – Palácio 
Tiradentes – Rod. Pref. Américo Gianetti, S/N, Serra 
Verde, Belo Horizonte, MG, CEP 31630-901. 

O Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamen-
to – PNQS está sem sua 15ª edição e é reconhecido 
em toda a América Latina como a mais importante 
premiação do setor de saneamento. Foi criado pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental – ABES, para estimular a busca e a aplicação 
de boas práticas de gestão pelas organizações envol-
vidas com o setor de saneamento ambiental no país, 
para reconhecer as organizações que se destacam 
pela utilização dessas práticas e que apresentem re-
sultados superiores de desempenho, e ainda divulgar 
as práticas das organizações reconhecidas em semi-
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nários e publicações de relatórios de gestão. O PNQS 
hoje, é reconhecido em toda a América Latina como a 
mais importante premiação do setor de saneamento. 

Pela primeira vez na história do PNQS, uma em-
presa conquistou troféus inéditos. A Copasa recebeu 
Troféu Platina, Nível III, pela gestão da empresa intei-
ra e ainda conquistou o maior de todos os prêmios, o 
Diamante, no Nível IV, com a Diretoria Operação Nor-
te. Além disso, a Diretoria de Operação Centro Leste 
ganhou o prêmio Platina, Nível III.

Dessa forma, considerando a relevância e o re-
conhecimento do trabalho desenvolvido pela Copasa, 
submetemos à apreciação da Mesa a presente Moção 
de Aplauso pela importante premiação.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Luiz Fernando Faria – PP/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.725, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer seja realizada Sessão Solene 
para comemoração do Dia do Radialista.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos 

do art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, seja realizada, no dia 20 de Setembro de 
2012, Sessão Solene destinada à comemoração do 
Dia do Radialista.

Justificação

O rádio como um meio de comunicação tem uma 
importância fundamental na vida do cidadão e da co-
munidade a que ele pertence, através do radialista que 
entra todos os dias na casa de milhões de pessoas, 
informando, educando, fazendo companhia. Regando 
com dedicação, zelo e amor, recebem como conseqüên-
cia natural a audiência e carinho do público ouvinte.

Creio assim, que com a realização desse evento, 
esta Casa contribuirá para a valorização, destes profis-
sionais que desempenham diariamente suas atividades 
empunhando os microfones, informando, instruindo e 
divertindo a população, neste que é o mais democrático 
de todos os meios de comunicação, o Rádio.

É bom lembrar, que durante muitos anos o Dia 
do Radialista foi comemorado no dia 21 de setembro, 
através de decreto do governo de Getúlio Vargas que 
criou e regulamentou a profissão de radialista em 1944. 

O Dia Nacional do Radialista, porém, a partir do 
ano de 2006 passou a ser comemorado também no 
dia sete de novembro, data de aniversário do radialista 
Ary Barroso quando a data foi oficializada através da 
Lei nº 11.327, sancionada no Governo Lula.

Todo dia é dia do radialista, é dia de rádio, um 
veículo que tem uma participação das mais positivas 

na informação e formação da população. Costumes 
não se criam por decreto e em razão disso é que re-
queiro a realização dessa Sessão Solene na véspera 
da data original da qual todos os radialistas comemo-
ram: 21 de Setembro.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Marçal Filho, (PMDB/MS).

REQUERIMENTO Nº 3.726, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer seja realizada Sessão Solene 
para comemoração do Dia Internacional 
da Mulher.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos 

do art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, seja realizada, no dia 08 de março de 2012, 
Sessão Solene destinada à comemoração do Dia In-
ternacional da Mulher.

Justificação

O Dia Internacional da Mulher, celebrado dia 
8 de Março, tem como origem as manifestações das 
mulheres por melhores condições de vida e trabalho, 
bem como pelo direito de voto para lembrar suas con-
quistas sociais, políticas e econômicas. 

A fixação da data é o reconhecimento e o coro-
amento de um longo processo de lutas, organização 
e conscientização das mulheres, e de toda a socieda-
de. Ao longo dos anos, foram muitas as vitórias das 
mulheres.

Além do papel político, a mulher tem também con-
seguido um grande avanço dentro da estrutura social 
e econômica. É importante destacar que o papel da 
mulher na sociedade deve ser discutido não apenas 
em termos de mercado de trabalho, mas dentro de uma 
perspectiva abrangente de democracia e com uma vi-
são estratégica de combate à exclusão social, razão 
pela qual merece que a Câmara Federal promova a 
justa homenagem que ora se requer.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Marçal Filho, (PMDB/MS).

REQUERIMENTO Nº 3.727, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer seja realizada Sessão Solene 
para comemoração do aniversário da CO-
BAP – Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos do 

art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
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seja realizada, no dia 16 de outubro de 2012, Sessão 
Solene destinada à comemoração do aniversário da 
COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas.

Justificação

A COBAP, Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas, é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, que surgiu como resultado do empenho e 
ação de grupos de aposentados na busca de uma or-
ganização que pudesse representá-los nacionalmente.

Presidida atualmente pelo Sr. Warley Martins, tem 
uma história de luta, de garra e de dignidade, constru-
ída com sacrifício e coragem por todos os dirigentes 
e associados.

É o órgão Máximo Nacional de representação e 
defesa dos interesses, direitos e reivindicações gerais 
e comuns dos aposentados, pensionistas e idosos 
representando-os junto às Autoridades Competentes 
e Poderes Públicos, com jurisdição em todo o territó-
rio Nacional.

Tendo sido fundada em 1985, completa no ano 
de 2012, vinte e sete anos de existência e importan-
te contribuição ao País, razão pela qual merece que 
a Câmara Federal promova a justa homenagem que 
ora se requer.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Marçal Filho, (PMDB/MS).

REQUERIMENTO Nº 3.728, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pelos 25 anos da Unimed Sul do Pará.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno, se digne a registrar nos meios de 
comunicação da Casa VOTO DE LOUVOR, pelos 25 
anos da Unimed Sul do Pará.

Justificação 

A Unimed Sul do Pará – Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda. É uma instituição sem fins lucrativos, cujos 
principais objetivos são oferecer trabalho ao médico 
cooperado e um atendimento de qualidade à popula-
ção do sul do Pará.

Depois de iniciar seus trabalhos de assistência 
médica na região com apenas 22 usuários, a Unimed 
Sul do Pará, 25 anos depois, conta com 128 cooperados 
e mais de 55 mil usuários. É o resultado de um serviço 
de qualidade em uma região separada por centenas 
de quilômetros da capital, Belém, e, por isso mesmo, 
bastante necessitada de serviços médicos de qualidade.

Por seu trabalho diferenciado e sua importante 
contribuição para o bem-estar da população das regi-
ões sul e sudeste do Pará, hoje a Unimed Sul do Pará 
consolida-se como líder local no segmento de saúde 
complementar.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– Wan-
denkolk Gonçalves, Deputado Federal – PSDB/PA.

REQUERIMENTO Nº 3.729, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pelos 60 anos da CNA e 20 anos do Senar.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno, se digne a registrar nos meios de 
comunicação da Casa VOTO DE LOUVOR, pelos 60 
anos da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e 20 anos do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural – SENAR.

Justificação 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) comemora seus 60 anos de existência no 
próximo dia 23 de novembro. Na ocasião, será realizado 
o seminário “Os Desafios do Brasil como 5ª potência 
econômica mundial e o papel do agronegócio”, que 
reunirá 1.200 participantes, entre autoridades gover-
namentais, embaixadores, parlamentares e lideranças 
rurais de todo o Brasil, em Brasília.

Hoje, o agronegócio representa 22,4% do PIB 
brasileiro, um terço dos empregos e 37% das expor-
tações brasileiras. Esse pujante setor tem na CNA seu 
representante maior. Há 60 anos a CNA congrega asso-
ciações e lideranças políticas e rurais de todo o Brasil 
e apoia a geração de novas tecnologias, bem como a 
criação de agroindústrias responsáveis por aumentar 
a produtividade rural. 

Outra grande iniciativa da entidade é a cooperação 
e apoio aos programas regionais de desenvolvimento 
agrícola, especialmente aqueles que se destinam a 
reduzir as desigualdades geoeconômicas em todos 
os Estados brasileiros. 

Por outro lado, o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural – SENAR – foi criado pela Lei 8.315 de 
23 de dezembro de 1991, nos termos do Artigo 62 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
determinou sua criação nos moldes do SENAI e SE-
NAC; e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de 
junho de 1992. É uma instituição de direito privado, 
paraestatal, mantida com recursos provenientes da 
contribuição compulsória sobre a comercialização de 
produtos agrossilvipastoris vinculada à CNA e dirigida 
por um Conselho Deliberativo, de composição tripartite 
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e paritária, composto por representantes do governo, 
da classe patronal rural e da classe trabalhadora, com 
igual número de conselheiros.

O SENAR baseia suas ações em princípios e dire-
trizes estabelecidas pela Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, nas políticas do Centro Interamericano 
de Investigação e Documentação sobre Formação Pro-
fissional – CINTERFOR, formuladas durante reuniões 
de comissões técnicas, nas políticas dos Ministérios do 
Trabalho e da Agricultura e nas diretrizes emanadas 
da CNA e suas Federações vinculadas.

O SENAR mantém vinculação técnica com as re-
comendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT, e as políticas de gestão da formação profissional 
do Centro Interamericano para o Desenvolvimento do 
Conhecimento na Formação Profissional – CINTER-
FOR, além de observar as políticas dos Ministérios do 
Trabalho e da Agricultura e as diretrizes institucionais 
emanadas da CNA e suas Federações vinculadas. 

Por seu trabalho de grande alcance social e seu 
relevante papel na sociedade brasileira, a CNA e o 
SENAR são merecedores das maiores homenagens 
por esta Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Wandenkolk Gonçalves, Deputado Federal – PSDB/PA

REQUERIMENTO Nº 3.730, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pela realização do 17º Congresso Brasileiro 
de Engenharia de Pesca – Conbep.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno, se digne a registrar nos meios de 
comunicação da Casa VOTO DE LOUVOR, pela rea-
lização do 17º Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Pesca, que este ano ocorre no Estado do Pará.

Justificação

 O 17º Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Pesca, que ocorre este ano no período de 27 de novem-
bro a 1 de dezembro, pela primeira vez ocorre no Pará.

Com o tema “Construindo o desenvolvimento 
sustentável do setor pesqueiro nacional”, o 17º Con-
bep é uma realização da Associação dos Engenheiros 
de Pesca dos Estados do Pará e Amapá, Federação 
das Associações dos Engenheiros de Pesca do Bra-
sil, Associação Brasileira de Engenharia de Pesca e 
Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Pará. 
Do evento participarão as principais empresas e insti-
tuições públicas do setor no País. 

Durante o 17º Conbep – do qual participará o 
ministro da Pesca, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira 

– acontecem vários eventos paralelos: Expo Conbep, 
Feira de Aquicultura e Pesca, 1º Fórum do Setor Pes-
queiro Paraense, 1º Seminário do Caranguejo-Uçá no 
Nordeste do Pará, 1º Simpósio de Pesca Esportiva, 
2º Workshop de Cultivo do Pirarucu e 3º Encontro de 
Ostreicultura do Nordeste Paraense.

O Congresso vai comemorar importantes conquis-
tas do setor pesqueiro do Brasil, como os 42 anos da 
extensão pesqueira no País, os 40 anos da engenharia 
de pesca em território brasileiro e a consolidação do 
Ministério da Pesca e Aquicultura.

A cadeia produtiva da avicultura contribui para a 
segurança alimentar e geração de renda, assegurando, 
somente no Estado do Pará, aproximadamente 100 mil 
postos de trabalho.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Wandenkolk Gonçalves, Deputado Federal – PSDB/PA.

REQUERIMENTO Nº 3.731, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pela realização da Feira de Avicultura de 
Santa Isabel do Pará.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno, se digne a registrar nos meios de 
comunicação da Casa VOTO DE LOUVOR, pela rea-
lização da Feira de Avicultura que ocorre no município 
de Santa Isabel, Estado do Pará.

Justificação

 A Feira de Avicultura de Santa Isabel do Pará, 
que ocorre este ano no período de 18 a 20 de novem-
bro, é o maior evento do setor no Brasil.

O Estado do Pará, no ano passado, foi responsá-
vel por 1,13% da produção nacional de frangos, ocu-
pando o 13º lugar no ranking nacional do setor. Isso 
corresponde a uma produção semanal de 1,3 milhão 
de aves para corte, além de 700 mil aves de postura 
e 120 mil aves como matriz pesada. 

A cadeia produtiva da avicultura contribui para a 
segurança alimentar e geração de renda, assegurando, 
somente no Estado do Pará, aproximadamente 100 mil 
postos de trabalho.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Wandenkolk Gonçalves, Deputado Federal – PSDB/PA.

REQUERIMENTO Nº 3.732, DE 2011 
(Do Sr. Domingos Sávio)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-
deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso pré-
vio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vín-
culo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Federal Domingos Sávio, PSDB/ MG.

REQUERIMENTO Nº 3.733, DE 2011 
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-

deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço, a proibição de qual-
quer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência e à 
igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Reginaldo Lopes, PT-MG.

REQUERIMENTO Nº 3.734, DE 2011 
(Do Sr. Diego Andrade )

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, dá 
nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal 
aplicando aos servidores ocupantes de cargo público em 
comissão declarado em lei de livre nomeação o também 
disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI e XXXIV, ou 
seja, direitos além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, o direito ao seguro-desemprego, em caso 
de desemprego involuntário, ao fundo de garantia do tempo 
de serviço, ao aviso prévio proporcional ao tempo de ser-
viço, a proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência e à igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
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O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Diego Andrade, Deputado(a) Federal, PSD/ MG.

REQUERIMENTO Nº 3.735, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Piau)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-
deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso pré-
vio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vín-
culo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado(a) Federal, Partido/ Estado.

REQUERIMENTO Nº 3.736, DE 2011 
(Do Sr. Leonardo Monteiro)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição 
Federal aplicando aos servidores ocupantes de cargo 
público em comissão declarado em lei de livre nome-
ação o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, 
XXXI e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, o direito ao 
seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-
luntário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, 
ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
a proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador porta-
dor de deficiência e à igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Leonardo Monteiro, Deputado(a) Federal.

REQUERIMENTO Nº 3.737, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Grilo)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do PL 1033/2003, que institui o salário adi-
cional de periculosidade para os vigilantes 
e empregados em transporte de valores. 

Senhor Presidente: 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
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do Dia do Projeto de Lei 1.033/2003, que institui o sa-
lário adicional de periculosidade para os vigilantes e 
empregados em transportes de valores. 

A Matéria já concluiu sua tramitação nas Comissões 
Permanentes desta Casa e encontra-se pronta para pauta. 

O requerimento ora apresentado abre prece-
dência por se tratar de matéria relevante, urgente e 
de interesse público. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Dr. Grilo, PSL/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.738, DE 2011 
(Do Sr. Domingos Sávio)

Requer o registro da Frente Parlamen-
tar Mista pelo Fortalecimento das Câmaras 
Municipais e Vereadores, nos termos do Ato 
Mesa nº 69, de 10/11/2005.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Ato da Mesa nº 

69, de 10/11/2005, o registro da Frente Parlamentar 
Mista pelo Fortalecimento da Câmaras Municipais 
e Vereadores, constituída conforme ATA DE FUN-
DAÇÃO e ESTATUTO em anexo. Para tanto, infor-
mo que a Frente funcionará sob o nome FRENTE 
PARLAMENTAR MISTA PELO FORTALECIMENTO 
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES e 
será representada pelo seu Presidente, Deputado 
DOMINGOS SÁVIO.

Atenciosamente,– Deputado Domingos Sávio, 
PSDB/MG, 9 de novembro de 2011. 

REQUERIMENTO Nº 3.739, DE 2011 
(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
190/2007, que acrescenta o art. 93-A à Cons-
tituição Federal, dispondo sobre o Estatuto 
dos Servidores do Poder Judiciário.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a inclusão na Ordem do Dia da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 190/2007, que acrescenta 
o art. 93-A à Constituição Federal, dispondo sobre o 
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putada Professora Dorinha Seabra Rezende, DEM/TO.

REQUERIMENTO Nº 3.740, DE 2011 
(Do Sr. Osmar Júnior) 

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 190 

de 2007, que acrescenta o artigo 93-A à 
Constituição Federal de 1988.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência a inclusão na 
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 190 de 2007, que acrescenta o artigo 93-A Consti-
tuição Federal de 1988.

Diante desta iniciativa espero contar com o apoio 
do ilustre Presidente na aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Osmar Júnior, Deputado Federal PCdoB/PI, Líder 
do PCdoB.

REQUERIMENTO Nº 3741 , DE 2011 
(Do Sr. Osmar Júnior) 

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 7.749 de 2010, que dispõe 
sobre o subsídio de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, 
da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências. 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência à inclusão na 
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 7.749 de 2010, que 
dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, referido no art. 48, XV, da Constituição 
Federal, e dá outras providências. 

Diante desta iniciativa espero contar com o apoio 
do ilustre Presidente na aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Osmar Júnior, Deputado Federal PCdoB/PI, Líder 
do PCdoB.

REQUERIMENTO Nº 3.742, DE 2011 
(Do Sr. Osmar Júnior) 

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 210 
de 2007, que altera os arts. 95 e 128 da 
Constituição Federal, para restabelecer o 
adicional por tempo de serviço como com-
ponente da remuneração das carreiras da 
magistratura e do Ministério Público. 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência à inclusão na 
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 210 de 2007, que altera os arts. 95 e 128 da 
Constituição Federal, para restabelecer o adicional por 
tempo de serviço como componente da remuneração 
das carreiras da magistratura e do Ministério Público.
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Diante desta iniciativa espero contar com o apoio 
do ilustre Presidente na aprovação do presente re-
querimento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– Osmar 
Júnior, Deputado Federal PCdoB/PI, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO Nº 3.743, DE 2011 
(Do Sr. Jaime Martins)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-
deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso pré-
vio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vín-
culo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Jaime Martins, Deputado(a) Federal, PR/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.744, DE 2011 
(Do Sr. Josias Gomes)

Requer a inclusão na Ordem do Dia a 
Proposta de Emenda à Constituição – PEC 
190/2007, que determina que a Lei Comple-

mentar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto dos Ser-
vidores do Judiciário. Altera a Constituição 
Federal de 1988.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à 
Constituição – PEC 190/2007, que determina que a 
Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto dos Servidores do 
Judiciário. Altera a Constituição Federal de 1988.

Justificação

Há, criteriosamente, a necessidade de uma regu-
lamentação uniforme aos servidores dos órgãos juris-
dicionais, em todas as esferas federativas. Por isso, a 
presente proposta, a PEC 190/2007, sugere o acréscimo 
do art. 93-A à Constituição Federal, que permitirá ao Su-
premo Tribunal Federal propor ao Congresso Nacional 
um estatuto geral, incluindo-se aí os agentes e servi-
dores do judiciário, e não somente seus magistrados.

Sala das Sessões,9 de novembro de 2011.– 
Josias Gomes, Deputado Federal – PT/BA. 

REQUERIMENTO 3.745 N° DE 2011 
(Do Sr. Adrian)

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Adonias Lucas Martins, empresário 
de 81 anos, vitimado de Leucemia complexa 
no dia 27 de outubro de 2011, no Município 
de Macaé-RJ.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exª, nos termos do art. 117, inciso 

XVIII, do Regimento interno, ouvido o Plenário, seja re-
gistrado nos Anais da Casa voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Adonias Lucas Martins, empresário, 
81 anos, vitimado de Leucemia complexa no dia 27 de 
outubro de 2011. Ele chegou a Macaé na década de 
50, foi lutador de jiu-jítsu, administrou um dos primeiros 
prédios a ser edificado na cidade. Foi agraciado com o 
título de Cidadão Macaense pela Câmara de Vereado-
res e sempre foi considerada pelos familiares e amigos 
uma pessoa exemplar, no Município de Macaé-RJ, sendo 
esta iniciativa comunicada à família enlutada. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Adrian, (PMDB/RJ).

REQUERIMENTO Nº 3.746, DE 2011 
(Do Deputado Antonio Balhmann)

“Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, que institui 
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o salário adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte 
de valores.” 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência a inclusão na 
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, 
que institui o salário adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte de valores, 
por se tratar de matéria de grande relevância e urgên-
cia para o País. 

Sala de Sessões, 9 de novembro de 2011.– 
Antonio Balhmann, Deputado Federal (PSB/CE).

REQUERIMENTO Nº 3.747, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 150, Parágrafo 

Único do Regimento Interno, a dispensa do interstício 
regimental para inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 
61, de 2011, que altera o art. 76 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011.– De-
putado Cândido Vaccarezza, Líder do Governo.

REQUERIMENTO Nº 3.748, DE 2011 
(Do Sr. Luiz Fernando Machado)

Solicita o apensamento do Projeto de 
Lei nº 849, de 2011, que cria o Programa Na-
cional de Apoio às Microdestilarias de Ál-
cool – Pronama – estabelece critérios para 
a produção e a comercialização de álcool 
hidratado, ao Projeto de Lei nº 1620, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 142 e da alínea “b” do 

inciso II do art. 143 do Regimento Interno desta Casa, 
o apensamento do Projeto de Lei nº 849, de 2011, de 
autoria do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze, que 
“cria o Programa Nacional de Apoio às Microdestila-
rias de Álcool – Pronama – e estabelece critérios para 
a produção e a comercialização de álcool hidratado”, 
ao Projeto de Lei nº 1620/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Ariosto Holanda, que “dispõe sobre a cria-
ção do Programa Nacional de Pequenas Destilarias 
de Álcool Combustível – Proped”.

Justificação 

A apensação solicitada enquadra-se nas disposi-
ções expressas na alínea “b” do art. 143 e no art. 142 
do RICD, que prevêem as regras de apensamento de 
uma matéria a outra – de tramitação mais antiga – que 
tratem de temas análogos e conexos. 

Dessa forma, cabe salientar que ambas as pro-
posições intentam a implantação de um Programa 

Nacional de apoio às microdestilarias, abrangendo 
questões como adoção de mecanismos de incentivo 
à produção de álcool hidratado, a formação de coo-
perativas nesse sentido, e normas referentes à venda 
direta desses produtos aos consumidores.

Nesse sentido, acreditamos ser mais prudente 
e seguro a apreciação de ambas as proposições con-
juntamente, de modo a proporcionar um debate mais 
completo e consistente a este respeito.

Em 9 de novembro de 2011.– Deputado .

IREQUERIMENTO Nº 3.749, DE 2011 
(Do senhor Newton Cardoso)

Requer a apuração de irregularidades, 
fraudes e abuso de poder por parte da Re-
ceita Federal no Porto de Santos, na cidade 
de Santos, SP.

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, apuração para 

as irregularidades, fraudes e abuso de poder da Re-
ceita Federal no Porto de Santos na importação do 
veículo Lincoln, de propriedade da NC Participações 
Ltda. Requeiro, ainda, agilidade na apuração e afas-
tamento das atividades de todos os servidores envol-
vidos no processo. 

Justificação

O veículo acima mencionado chegou ao Porto de 
Santos no em maio de 2009 adquirido pela empresa 
NC Participações Ltda.Na ocasião, a Receita Federal, 
em um ato descabido, alegou não poder liberar o ve-
ículo por não se tratar de um bem zero km, visto que 
o bem havia rodado 56 milhas (!).Dois anos depois, 
exatamente aos 08/05/2011, a Oitava Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1 Região deu integral provimento 
ao agravo de instrumento para determinar a liberação 
imediata do veículo. 

Porém, dez dias após essa decisão, a Receita 
Federal, arbitrariamente, preferiu descumprir a ordem 
judicial e encaminhar o bem para a empresa Dínamo, 
supostamente uma administradora do pátio da Recei-
ta e intermediária de leilões. A Receita Federal, em 
que pese sua importância arrecadatória para o Bra-
sil, não pode desacatar decisões judiciais pautadas 
na.legalidade da legislação vigente. 

Pelas razões acima expostas, em nome da mora-
lidade pública e em defesa da autoridade dos poderes 
legitimados, solicito: 1) afastamento dos servidores en-
volvidos no processo; 2) abertura de investigação. Esta 
ordem visa garantir credibilidade à apuração dos fatos. 

Salas das Comissões, 9 de novembro de 2011.– 
Deputado Newton Cardoso, PMDB-MG.
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REQUERIMENTO Nº 3.750, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Solicita inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 6405 de 2002, que “Regula 
a profissão de árbitro de futebol e dá outras 
providências”.

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 6405 
de 2002, que “Regula a profissão de árbitro de futebol 
e dá outras providências”.

Justificação

O Projeto de Lei nº 6405 de 2002 encontra-se 
pronto para a Ordem do Dia desta Casa, onde trami-
tou nos termos regimentais, aguardando sua votação 
desde o ano de 2008. 

O projeto permite que os árbitros prestem serviços 
às entidades de administração, às ligas e às entidades de 
futebol. Além disso, faculta aos árbitros organizarem-se 
em associações profissionais e sindicatos. As ativida-
des desse profissional serão disciplinadas pela Lei Pelé 
(9.615/98); e a habilitação e os requisitos necessários ao 
exercício da profissão, definidos em regulamento próprio. 

Nada mais justo que se reconheça e regulamente 
a atividade. Além do aspecto técnico, vale salientar que, 
já há algum tempo, o futebol deixou de ser mera ativida-
de esportiva, para dar lugar a uma atividade econômica 
altamente lucrativa, fonte de milhares de empregos.

Com a aprovação do presente Projeto de Lei, 
pretende-se regulamentar a profissão de árbitro de 
futebol permitindo uma rede de proteção aos bons 
profissionais do setor, motivo pelo qual solicito o apoio 
dos meus pares no sentido de aprovarmos o presente 
requerimento.

Sala das Sessões, 9 de novembro de  2011.– 
Romero Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 3.752, DE 2011

Requer a inclusão, na Ordem do Dia, 
da PEC 190, de 2007, que acrescenta o Art. 
93-A à Constituição Federal.

Senhor Presidente:
Com base no inciso XIV do artigo 114 do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho re-
querer, a Vossa Excelência, a inclusão na Ordem do 
Dia da PEC 190, de 2007 que acrescenta o Art. 93-A 
à Constituição Federal.

Sala das Sessões, 9 de novembro 2011.– Raul 
Lima, Deputado Federal (PSD).

REQUERIMENTO Nº 3.753, DE 2011 
(Do Sr. Raul Lima)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da PEC 89-A, de 2007, que dá nova redação 
ao inciso XI e revoga o § 12 do Art. 37 da 
Constituição Federal.

Senhor Presidente:
Com base no inciso XIV do Art. 114 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Exce-
lência a inclusão na Ordem do Dia da PEC, – Proposta de 
Emenda à Constituição -, nº 89-A, de 2007, de autoria do 
Deputado João Dado (PDT-SP), que dá nova redação ao 
inciso XI e revoga o § 12 do Art. 37 da Constituição Federal.

Sala das Sessões,9 de novembro de 2011.– Raul 
Lima, Deputado Federal.

REQUERIMENTO N° 3.754, DE 2011 
(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da proposta de Emenda à Constituição n° 
190 de 2007 que “Acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal, dispondo sobre o Es-
tatuto dos Servidores do Poder Judiciário.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do 

art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão 
na Ordem do Dia da proposta De Emenda à Consti-
tuição n° 190 de 2007 que “Acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal, dispondo sobre o Estatuto dos 
Servidores do Poder Judiciário”.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2011. – 
Giovanni Queiroz, Deputado Federal, líder do PDT.

REQUERIMENTO Nº 3.755 DE 2011 
(Do Deputado João Carlos Bacelar)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados da 
Proposta de Emenda à Constituição 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, 9 de novembro de 2011. – 
João Carlos Bacelar, PR/BA.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco
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RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 3

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDONIA 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 11

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Iracema Portella PP 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 5

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
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 
Total de PARAÍBA 5

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo da Fonte PP 
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 Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
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Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 20

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 

Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Bethlem PMDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Total de RIO DE JANEIRO 21

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
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Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
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 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 39

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Nilson Leitão PSDB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 

Íris de Araújo PMDB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de GOIÁS 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
André Zacharow PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 14

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
João Pizzolatti PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
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Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Fernando Marroni PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 16

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 260 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item único 

da pauta.

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 
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.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, estamos em processo de votação. E 
o que está sendo votado é uma proposta de emenda 
à Constituição, que exige o quorum mínimo de 308 
votos dos Deputados para sua aprovação.

Daí a questão de ordem que apresento a V.Exa., 
e peço imediata resposta. 

O painel registra o comparecimento de 261 Par-
lamentares. Entendo que V.Exa. só pode dar início à 
Ordem do Dia e ao procedimento votação, uma vez 
que, repito, já estamos em processo de votação, de-

pois de o painel eletrônico registrar a presença de 308 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estão pre-
sentes na Casa 429 Deputados, Deputado ACM Neto, 
e há requerimentos, alguns deles inclusive assinados 
por V.Exa., que necessitam ser votados, e o quorum 
para votação, nesse caso, é de 257 Deputados. Vamos, 
então, iniciar a votação dos requerimentos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Faço uma indagação a V.Exa.: quantos requerimen-
tos são?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é pro-
blema desta Presidência se não há os 308 Deputados 
para votar. Aliás, peço aos Srs. Líderes que convoquem 
os Deputados, todos, para vir ao plenário registrar a 
respectiva presença, porque são 15h22min.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– V.Exa. concorda que, se os requerimentos forem su-
perados, todos eles, rapidamente, e não houver 308 
Deputados registrados no painel, a sessão vai cair.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se chegar-
mos até lá e não houver os 308 Deputados presentes, 
voltaremos a conversar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, 
algumas Comissões estão funcionando. Solicito a V.Exa. 
que determine a suspensão delas. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A partir 
deste momento, determino que todas as Comissões 
encerrem os seus trabalhos. Eu ia dizer: estão proibidas 
de funcionar, mas, não. Que todas encerrem as suas 
atividades, não sendo mais permitido nenhum tipo de 
votação neste momento. 

E que os Deputados venham ao plenário regis-
trar a presença.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Alguns 
Parlamentares estão querendo fazer uso da palavra. 
Depois, quando estivermos em votação nominal, eu 
lhes concederei a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa Requerimento nº 1

“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.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-
dores inscritos para falar a favor nem contra. (Pausa.)

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa., dada a ansiedade para votação da matéria, 
que faça constar a minha inscrição, como autor do re-
querimento, e a do Líder ACM Neto para defender o 
requerimento de retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu sei. É 
só um orador de cada lado, mas volto a dizer que não 
há oradores inscritos para falar contra ou a favor dos 
outros requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Duarte Nogueira, que falará a 
favor do requerimento. 

Depois, o Deputado Fernando Ferro falará contra 
o requerimento.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, retomamos a votação da proposta de 
emenda à Constituição que prorroga a Desvinculação 
de Receitas da União.

O que quer o Governo Federal? Quer continuar 
com a liberdade de remanejar 20% do Orçamento da 
União, no que diz respeito à questão fiscal, para alocar 
os recursos como bem entender.

Essa matéria – e assim foi lá atrás, quando a DRU 
foi instituída ainda com o nome de Fundo Social de 
Emergência, depois com o de Fundo de Estabilização 
Fiscal, para, finalmente, receber o nome atual – sem-
pre teve, durante todos esses anos, até a chegada do 
PT ao poder, voto contrário dos petistas. Mesmo nos 
momentos de profunda crise econômica e fiscal, o PT 
votou contra o Fundo Social de Emergência, contra o 
Fundo de Estabilização Fiscal e contra a Desvincula-
ção de Receitas da União, inclusive sempre jogando 
no quanto pior, melhor.

Agora, quando não há nenhuma crise fiscal, quan-
do não há nenhum problema no que se refere à arre-
cadação – o Governo Federal cada vez arrecada mais 
–, quando a carga tributária é tão alta, o Governo quer 
mais uma vez prorrogar a Desvinculação de Receitas 
da União, o que, em nossa opinião, é totalmente des-
necessário.

É mais um cheque em branco para um Governo 
que, além de ter alcançado os maiores recordes de 
arrecadação, tem privatizado o Estado brasileiro, do-
ando os Ministérios da República sem critério sobre a 
qualidade técnica dos seus titulares, tanto que muitos 
Ministros já tiveram de sair por irregularidades come-
tidas nas respectivas Pastas. Agora mesmo se arrasta 
outra dessas novelas no Ministério do Trabalho, eivado 
de irregularidades na gestão de convênios.

Estamos aqui mais uma vez, por insistência do 
Governo, para votar matéria desnecessária para o País, 
não recomendável para as boas finanças públicas do 
Brasil. Por que o Governo insiste em uma má gestão 
quando sobra dinheiro? Por que insiste em não fisca-
lizar, quando os recursos públicos saem pelos ralos 
das irregularidades e da corrupção e, mais uma vez, 
não traz aqui a argumentação necessária?

Essa proposta chegou aqui em agosto, e agora 
se quer aprová-la a toque de caixa, em um único dia. 
O que vamos assistir hoje, com o combate firme da 
Oposição, é à pretensão do Governo de tentar concluir 
a votação em primeiro turno e à de, rasgando a Cons-
tituição brasileira, através da aprovação de um requeri-
mento de quebra de interstício, votar hoje mesmo, em 
segundo turno, essa proposta de emenda constitucional.

Acabamos de entrar no Supremo Tribunal Fede-
ral com um mandado de segurança, com pedido de 
liminar, para a suspensão dessa quebra de interstício 
a que iremos assistir no dia de hoje. 

Esperamos que o Poder Judiciário, por meio da 
sua mais alta Corte, não permita que a Constituição 
brasileira seja adulterada da forma como o Governo 
está pretendendo fazer no dia ou na noite de hoje.

Vamos, sim, resistir, recorrendo a todos os instru-
mentos regimentais e apresentando argumentos sobre 
a desnecessidade da aprovação da DRU.

A Presidente Dilma voltou da sua viagem à Eu-
ropa e trouxe na mala uma crise – disse S.Exa. que 
essa crise vai chegar aqui e deve contagiar o Brasil. 
Supondo que haja uma crise, estávamos dispostos, no 
dia de ontem, a aprovar a DRU por 2 anos, de manei-
ra preventiva. Nem assim o Governo aceitou. Insistiu 
nos 4 anos. 

Entendemos ser desnecessária a aprovação da 
DRU, e vamos passar a tarde toda, a noite toda e, 
talvez, a madrugada reiterando cada um dos nossos 
pontos de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, com a palavra o Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, somos contra a retirada 
de pauta da matéria. Queremos inclusive parabenizar 
a base aliada pelo trabalho realizado na noite e na 
madrugada passadas – a sessão foi até as 3 horas 
da manhã –, quando aprovamos o texto dessa PEC, 
uma ação política extremamente qualificada, na qual 
se caracterizou uma maioria que pretende conduzir 
essa matéria de acordo com a proposta do Governo. 

Portanto, queremos, em primeiro lugar, convidar 
os Parlamentares da nossa bancada a virem a plenário. 
Conforme determinou V.Exa., Sr. Presidente, os traba-
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lhos das Comissões foram encerrados, para o início 
da continuidade da votação da PEC 61.

Queremos reafirmar a importância dessa votação 
que diz respeito à condução da política econômica do 
Governo na convivência e no enfrentamento da crise 
internacional. Todos nós, independentemente da nos-
sa matriz política, temos de ter a responsabilidade e 
a consciência de que essa é uma crise internacional, 
uma crise grave, uma crise profunda – não é uma cri-
se passageira –, e que está a exigir de cada país a 
tomada de providências para conviver com a realidade 
dela decorrente.

É lógico que, hoje, os fundamentos macroeconô-
micos do Brasil nos permitem enfrentar essa crise com 
outras possibilidades, mas não somos irresponsáveis 
de desconhecer a gravidade do cenário internacional. 
Economias importantes, como a da Itália, já sinalizam 
graves dificuldades, isso sem falar no que já aconteceu 
em outros países.

Portanto, é responsabilidade nossa tratar desse 
assunto como preocupação do Estado brasileiro. Não 
se trata de um enfrentamento de partidos políticos; 
trata-se de uma questão que diz respeito ao caminhar 
do Estado brasileiro neste cenário de dificuldades in-
ternacionais.

Não podemos amesquinhar este debate, não 
podemos reduzir suas dimensões, porque há de fato 
um quadro extremamente complicado e preocupante. 
O bom senso e a serenidade nos fazem apelar para 
os partidos da Oposição no sentido de que pensem 
sobre essa realidade.

Esta votação diz respeito a uma qualificação, a 
uma preparação do Estado brasileiro para conviver com 
este momento de crise. Não é motivo para gracinhas, 
nem para graçolas o que está acontecendo em escala 
internacional. Todos temos compreensão da gravida-
de dessa crise e devemos ter a responsabilidade de 
nos preparar para que ela impacte da menor maneira 
possível a vida do povo brasileiro. E a votação da PEC 
61 nos arma para enfrentar esta realidade. 

Diante dessas circunstâncias, somos contra a 
atitude obstrucionista da Oposição. Convidamos todos 
aqueles que têm serenidade, bom senso e lógica no 
debate a virem dar sequência às votações, para po-
demos concluir o nosso trabalho.

Portanto, nosso apelo aos Deputados da bancada 
do Partido dos Trabalhadores é para virem ao plená-
rio registrar presença, a fim de darmos seguimento e 
concluir a votação da PEC 61.

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? (Pausa.)

Como vota o PSB?
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PSB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PMDB 
vota “não”.

O PSD, como vota?
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSD vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB, 
como vota?

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
tem uma posição adotada desde ontem, quando foi ini-
ciada a discussão dessa matéria. Somos favoráveis ao 
requerimento de retirada de pauta. E por que somos 
favoráveis ao requerimento? Porque esta é uma ma-
téria constitucional e não deve ser votada no atropelo, 
Sr. Presidente, como está sendo feito.

O PSDB não aceita discuti-la na boca da noite, 
como foi feito ontem. Queremos um debate amplo com 
a sociedade brasileira. Afinal de contas, 20% do Or-
çamento – é isso que DRU garante ao Governo poder 
gastar recursos livremente – não são possíveis ser 
votados no atropelo, como está sendo feito.

Por isso, a nossa posição é votar “sim” ao reque-
rimento de retirada da matéria de pauta, porque essa 
é uma proposta que realmente proporciona condições 
democráticas de se debater assunto dessa natureza.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui a posição da 
bancada do PSDB favorável à retirada da matéria de 
pauta, a fim de que haja maior discussão do tema.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR/PTdoB/PRP?

O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP? (Pausa.)

Como vota o Democratas?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejo 
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que V.Exa. está bem descansado. Fomos ontem até 
as 2h30min da manhã na votação da DRU. 

Entendo que a matéria já não é mais necessária 
para o Brasil, como exaustivamente demonstrado on-
tem. Por isso é que estamos pedindo a sua retirada de 
pauta, por intermédio desse requerimento, para que 
possamos dar ao Governo a oportunidade de ser cria-
tivo. Com sua gigantesca base de sustentação – mais 
de 400 Deputados Federais e mais de dois terços dos 
Senadores –, será que o Governo não tem condições 
de legislar sobre o Orçamento?

Portanto, queremos dar ao Governo a oportuni-
dade de ser criativo e não usar mais a DRU, instru-
mento de gestão de orçamento de mais de 17 anos, 
antes bem aplicado.

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 apresentou uma proposta de emenda consti-
tucional para a retirada da DRU sobre as receitas da 
seguridade social.

Há uma diferença fundamental entre a posição 
do PDT e a dos partidos da Oposição, que, na sua ar-
gumentação, apontam o interesse do Governo Federal 
em manter a DRU para o financiamento da máquina 
pública, para a expansão dos gastos públicos com a 
criação de cargos e o aumento das despesas de pes-
soal. Isso não é verdade! Essa é a nossa divergência 
fundamental com a Oposição!

A Desvinculação de Receitas da União vem ali-
mentando, há anos, o pagamento da divida pública e 
do superávit primário. Esse é o desmonte que se está 
fazendo em relação à seguridade social no Brasil!

Aliás, eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputados 
que a expressão “seguridade social” sequer existia 
nos nossos dicionários até 1988. Ela passou a ser in-
corporada a partir de o Brasil, após a Constituinte de 
1988, ter assumido a seguridade social como sistema 
de proteção social.

Então, não queremos retirar da pauta a matéria. 
Queremos discutir os destaques. E vamos defender o 
nosso destaque, que tem origem na nossa PEC que 
retira a DRU da seguridade social.

Basta de desviar dinheiro da seguridade para a 
dívida pública!

O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
orientação do Partido Progressista é pelo voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV/PPS? (Pausa.)

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 

PV/PPS, desde ontem, tem liberado as bancadas, na 
medida em que o PV tem uma posição e o PPS, outra.

Nós votamos “sim” ao requerimento, porque a re-
tirada de pauta significa a possibilidade de avançarmos 
na discussão, de termos uma discussão mais ampla, 
mais correta, do ponto de vista do Parlamento. Pensa-
mentos divergentes estão caminhando no sentido de 
que busquemos uma solução adequada, em respei-
to ao Regimento e à Constituição, até porque cabe a 
cada um de nós zelar pelo cumprimento do processo 
de tramitação de projetos, especialmente de propostas 
de emenda constitucional, como é o caso desta que 
está sendo discutida. 

Por isso, o PPS vota favoravelmente à retirada 
de pauta, respeitando a posição da bancada do PV.

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 vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)
O PRTB, como vota? (Pausa.)
Como vota a Minoria?
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Governo?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

O requerimento foi rejeitado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP.) – Sr. 

Presidente, peço verificação nominal.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM.) – Sr. 

Presidente, verificação conjunta.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS.) – Sr. Presidente, 

verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus luga-
res, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
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Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para reorientar a nossa bancada. 
Por favor, agora é obstrução.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a oca-
sião para solicitar não só aos Deputados do Partido 
dos Trabalhadores, mas a todos os Deputados da base 
do Governo – e peço autorização ao Líder Cândido 
Vaccarezza – que venham logo ao plenário, para ven-
cermos a obstrução e votarmos essa matéria com a 
maior rapidez possível. 

Teremos, se não me engano, sete requerimentos 
e destaques para votar, e ainda há o segundo turno. 
Então, se todos agilizarmos os procedimentos de vo-
tação, poderemos sair hoje mais cedo do que ontem, 
quando ficamos até as 2h30min da madrugada para 
concluir as votações.

É o apelo que faça aos Deputados do PT, em 
especial, e aos Deputados da base.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Sr. Deputado.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Marco 
Maia, quero fazer duas consideração.

Primeiro, peço a V.Exa. que altere a orientação 
de voto do PSDB de “sim” para obstrução. 

Segundo, que V.Exa. nos informe, se possível 
de maneira sucinta, como vai se dar a conclusão da 
votação dos destaques remanescentes da votação de 
primeiro turno da DRU e quantos destaques ainda há 
para ser votados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há cinco 
destaques para ser votados, dois dos quais do mesmo 
teor. Portanto, votado um, o outro cai. Então, restam 
quatro destaques para ser votados.

Depois da votação dos destaques, vamos anali-
sar as emendas aglutinativas – a Assessoria já as está 
examinando tecnicamente –, para ver quais serão admi-
tidas para votação e quais serão inadmitidas, uma vez 
que as emendas têm relação direta com os destaques. 

Feito isso, haverá a votação da redação final.
Este é o procedimento.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Obrigado, Sr. 

Presidente.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero conclamar os Deputados do PMDB para que 

compareçam ao plenário. Muitos deles estão nos gabi-
netes ou nas Comissões – hoje, quarta-feira, no início 
da tarde, muitas Comissões estão funcionando. Mas, 
neste momento, está havendo verificação de votação 
e há necessidade do comparecimento de todos os Par-
lamentares ao plenário, para que possamos concluir 
a votação da DRU.

E, de acordo com o que foi votado ontem, pro-
cederemos ainda hoje à votação em segundo turno 
dessa importantíssima matéria, conforme já foi aqui 
discutido ao longo de toda noite de ontem e da ma-
drugada de hoje.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também queremos pedir aos Deputados do PSD que 
venham a plenário votar. 

Pedimos igualmente aos Deputados presentes 
que votem, porque não adianta estar presente e não 
votar.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Lide-
rança da Minoria pede que V.Exa. modifique no painel 
nossa orientação para “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
registrar que hoje, na Comissão de Seguridade Social, 
foi aprovada uma emenda ao PPA que garante o pa-
gamento do piso aos agentes comunitários de saúde.

Também foi aprovado substitutivo de nossa autoria 
a projeto do Deputado Geraldo Resende que isenta de 
IPI e de COFINS a aquisição de motocicletas e bicicle-
tas pelos agentes comunitários de saúde.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
informar que, nesta quarta-feira, foi aprovada na Co-
missão de Seguridade Social e Família uma emenda 
ao Plano Plurianual – PPA e parecer a um projeto de 
lei que beneficia os agentes comunitários de saúde e 
de combate às endemias. A emenda ao PPA garante 
recursos para a implantação do piso salarial da catego-
ria, ou seja, dois salários mínimos. O projeto concede 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
incidente sobre a receita bruta decorrente da venda de 
motocicletas e bicicletas e reduz a zero as alíquotas do 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS quando adquiridos por 
agentes comunitários de saúde e agentes de comba-
te às endemias.
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A emenda relativa ao piso salarial é de minha au-
toria e do Deputado João Ananias (PCdoB/CE) e será 
analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento. 
Já a outra proposta é um substitutivo, também de mi-
nha autoria, que prevê a isenção de impostos sobre 
motos e bicicletas, alterando o PL nº 949/11, apensado 
ao PL nº 902/2011. 

Fui o Relator da proposta, que agora segue para 
as Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças 
e Tributação.

Essas propostas não beneficiam apenas a cate-
goria. Com a garantia do piso salarial, os agentes terão 
tranquilidade para trabalhar ainda mais pela popula-
ção. Já isenção de impostos para a compra de motos 
e bicicletas vai garantir maior mobilidade e agilidade 
nos atendimentos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito o ense-
jo para pedir que os Deputados do PT compareçam 
ao plenário.

Lembro ainda a importante votação que haverá 
na Comissão Mista de Orçamento, quando faremos um 
chamado especial para que seja aprovada a emenda 
do Deputado Arlindo Chinaglia sobre a destinação de 
recursos para os Municípios com menos de 50 mil 
habitantes.

É fundamental que essa votação seja realizada, 
porque é uma forma de democratizarmos o Orçamen-
to e darmos melhores condições aos pequenos Mu-
nicípios, que, muitas vezes, não têm o Deputado para 
defender suas reivindicações, para apresentar projetos 
do seu interesse ou para buscar recursos nos órgãos 
federais, o que poderão fazer com a aprovação dessa 
emenda na Comissão Mista de Orçamento.

Parabéns ao Deputado Arlindo Chinaglia pela 
iniciativa dessa emenda. Somos Deputados de Muni-
cípios pequenos que precisam de recursos e estamos 
aguardando a aprovação dessa medida na Comissão 
Mista de Orçamento.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srs. Deputa-
dos, está aberta a votação. Vamos votar, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela ordem, 
tem a palavra o Deputado Cláudio Puty.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, na Comissão 
de Trabalho, aprovamos os projetos que criam univer-
sidades federais. E uma das universidades é a Univer-
sidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Apresentei uma emenda para corrigir uma injus-
tiça: reinserir no projeto da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará o campus da cidade de Paraua-
pebas, cuja comunidade acadêmica foi uma das que 
mais se mobilizou desde que, há 4 anos, elaboramos 
o projeto e o entregamos ao Presidente Lula. 

A UNIFESSPA, portanto, vai virar realidade.
Quero saudar todos aqueles que colaboraram 

para sua aprovação, inclusive com a reinclusão do 
campus de Parauapebas.

Peço que este pronunciamento seja veiculado 
nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Eudes Xavier.
O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero 
saudar a Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público que hoje, pela manhã, aprovou parecer 
de minha autoria ao Projeto de Lei nº 2.208, que cria, 
no Plano de Expansão das Universidades, a Universi-
dade Federal do Cariri, que vai atender a uma impor-
tantíssima região do Ceará com mais de 30 Municípios 
e com 530 mil habitantes. 

A Universidade Federal do Cariri terá 27 cursos 
de graduação. 

Por isso, quero saudar a bancada cearense na 
pessoa do Coordenador Arnon Bezerra e de todos os 
Deputados da região do Cariri, juntamente com os Pre-
feitos da região, que tiveram uma vitória com a Presi-
denta Dilma com a aprovação desse plano.

Espero que as Comissões de Educação, de Fi-
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça apro-
vem com celeridade o projeto que cria a Universidade 
Federal do Cariri.

Solicito que este pronunciamento seja divulgado 
pelos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
imenso prazer que ocupo hoje a tribuna desta Casa 
para ressaltar minha designação para Relator do PL 
nº 2208/201, que cria a Universidade Federal do Ca-
riri – UFCA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, criada pela Lei nº 2.373, em 
16 de dezembro de 1954. 

A UFCA terá sede e foro na cidade de Juazeiro do 
Norte, no Estado do Ceará, com área de abrangência 
inicial da microrregião do Cariri e seu entorno, onde 
estará fisicamente instalada em cinco campi: Juazeiro, 
Barbalha, Crato, Icó e Brejo Santo.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
para informar que hoje foi aprovado, por unanimida-
de, o item 16 da pauta da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, o PL nº 2208/2011, 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal do Cariri – UFCA, por desmem-
bramento da Universidade Federal do Ceará – UFC, 
e dá outras providências, conforme parecer de minha 
autoria a seguir:

“PROJETO DE LEI Nº 2.208, DE 2011

Dispõe sobre a criação da Universida-
de Federal do Cariri – UFCA, por desmem-
bramento da Universidade Federal do Ceará 
– UFC, e dá outras providências.

I – Relatório

A proposição epigrafada trata da criação da Uni-
versidade Federal do Cariri – UFCA, de natureza au-
tárquica, com sede e foro no Município cearense de 
Juazeiro do Norte.

A missão institucional, a estrutura organizacional 
e a forma de funcionamento da entidade criada estarão 
em consonância com o princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, consagrado no ca-
put do art. 207 da Constituição Federal.

A criação da UFCA se fará mediante desmembra-
mento da Universidade Federal do Ceará, cujos campi 
de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato são integra-
dos à nova instituição, com todos os cursos, alunos e 
cargos neles desenvolvidos, matriculados ou lotados, 
respectivamente. Além desses campi, são criados os 
de Icó e de Brejo Santo.

O acervo patrimonial da UFCA será formado, 
além de pelos bens alocados nos campi por ela incor-
porados, pelos bens e direitos que ela venha a adquirir 
ou que lhe sejam doados por entes ou entidades pú-
blicos ou privados, devendo esses últimos ser livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus.

Além de dotações consignadas no Orçamento 
Geral da União, constituirão recursos financeiros da 
UFCA os oriundos de auxílios e subvenções e as re-
ceitas auferidas em retribuição pela prestação de ser-
viços compatíveis com sua finalidade, as provenientes 
de convênios, acordos e contratos e demais receitas 
eventuais.

Para compor a estrutura organizacional e o qua-
dro de pessoal da UFCA são criados:

– os seguintes cargos de direção: um de Reitor 
(CD-1); um de Vice-Reitor e outros sete CD-2; vinte e 
cinco CD-3, e cinquenta e oito CD-4;

– as seguintes funções gratificadas: cento e um 
FG-1, cento e um FG-2, setenta e seis FG-3 e cento 
e quatorze FG-4; e

– os seguintes cargos efetivos: cento e noventa e 
sete de Professor da Carreira de Magistério Superior; 
duzentos e doze de nível superior classe “E” e trezen-
tos e dezoito cargos de nível intermediário classe “D”, 
ambos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-ad-
ministrativos em Educação e distribuídos em especia-
lidades conforme especificado em anexo à proposição.

Tanto a efetiva implantação da UFCA quanto o 
provimento dos cargos recém-citados ficarão condi-
cionados à existência de dotação orçamentária espe-
cífica, ressalvados o de Reitor e o de Vice-Reitor, que 
serão nomeados pro tempore, em ato do Ministro de 
Estado da Educação. No prazo de cento e oitenta dias, 
contados na nomeação recém-mencionada, a UFCA 
deverá encaminhar ao Ministério da Educação, para 
aprovação das instâncias competentes, proposta de 
estatuto da entidade, a qual disporá sobre a estrutura 
organizacional da UFCA, as competências do Reitor 
e do Conselho Universitário e a composição desse 
órgão colegiado.

A administração superior da UFCA será exercida, 
em consonância com as competências estabelecidas 
em seu estatuto, pelo Reitor e pelo Conselho Universi-
tário, por ele presidido. Ao Vice-Reitor competirá substi-
tuir o Reitor em suas ausências e impedimentos legais.

A proposta é respaldada pela Exposição de Mo-
tivos Interministerial nº 00186/2011/MP/MEC, a qual 
consigna que a expansão da rede de ensino superior 
e a ampliação do investimento em ciência e tecnolo-
gia, mediante criação de uma universidade pública no 
sul do Estado do Ceará, promoverá a inclusão social 
e atenderá à demanda de uma região com economia 
e cultura peculiares.

Nenhuma emenda foi oferecida ao projeto duran-
te o prazo regimental observado por este colegiado.

II – Voto do Relator

É com enorme satisfação que apreciamos a pro-
posta de criação da Universidade Federal do Cariri 
– UFCA, que terá sede e foro em Juazeiro do Norte 
e incorporará os campi da Universidade Federal do 
Ceará situados no referido Município, bem como em 
Barbalho e em Crato.

Cabe ressaltar que a criação da UFCA não se 
resume ao mero desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará, pois, além dos campi recém-men-
cionados, a nova instituição também terá campi em Icó 
e em Brejo Santo e contará com quadro de pessoal 
composto, além de pelos cargos lotados nos campi 
incorporados, por 197 novos cargos de Professor da 
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Carreira de Magistério Superior, 212 cargos de nível 
superior e 318 cargos de nível intermediário da Carrei-
ra dos Cargos Técnico-administrativos em Educação.

A criação da universidade representará notável 
ampliação e descentralização da oferta de ensino su-
perior público e gratuito, proporcionando oportunidade 
de acesso a esse ensino e, por via de consequência, 
de inclusão social a considerável parcela da popula-
ção que não poderia arcar com as despesas incorri-
das para frequentar universidades públicas distantes 
de seu domicílio ou com as mensalidades cobradas 
por faculdades particulares. E os benefícios da criação 
da Universidade Federal do Cariri vão além, pois, em 
virtude da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, também asseguram a ampliação da geração 
de conhecimentos científicos e tecnológicos, promo-
vendo o desenvolvimento de toda a região do Cariri e 
seu entorno, beneficiando, em consequência, popula-
ção superior a 500.000 habitantes.

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.208, de 2011.”

Dessa forma, baseada no que expus anteriormen-
te, digo que a microrregião do Cariri possui uma popu-
lação estimada em 534.228 habitantes. Com a criação 
dessa universidade pública, teremos a expansão da 
rede de ensino superior e a ampliação do investimento 
em ciência e tecnologia, promovendo a inclusão so-
cial e o foco do debate sobre a reforma universitária.

A oferta de opções de ensino superior público e 
gratuito é condição essencial para o desenvolvimento 
regional, uma vez que dará acesso à população mais 
carente e estimulará o desenvolvimento.

Acreditamos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputa-
dos que a criação da Universidade Federal do Cariri 
trará efetivos benefícios para a região do Cariri e seu 
entorno, pois gerará, repito, oportunidade de acesso 
ao ensino superior a milhares de pessoas de famílias 
com renda insuficiente para manter seus filhos em 
universidades públicas federais distantes ou para as-
sumir compromissos com mensalidades em universi-
dades privadas. 

Parabenizo, portanto, a Universidade Federal do 
Cariri – UFCA pelo seu compromisso com a comuni-
dade e com a formação de cidadãos.

Sr. Presidente, solicito ampla divulgação deste 
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Deputados do PSC que estão nos seus gabinetes ou 
nas Comissões para que venham ao plenário para a 
votação nominal desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Ronaldo Nogueira.

O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
registro nos Anais da Casa pronunciamento sobre o 
espírito de criatividade do artista plástico brasileiro. 

No Estado do Rio Grande do Sul, especialmente 
no Município de Sarandi, o artista plástico Fernando 
Zancanella desenvolveu uma técnica exclusiva de arte 
entalhada em azulejo.

Então, quero me reportar à importância do apoio 
aos artistas plásticos do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
vido todos os Líderes da base para virem ao plenário 
e também apelo para os Líderes no sentido de que 
convoquem os Deputados da base para virem ao ple-
nário e nele permanecerem, porque vamos ter várias 
votações nominais seguidas.

Vamos terminar a votação, em primeiro turno, 
da DRU e, depois, fazer a votação do segundo turno.

Então, precisamos de todos os Deputados em 
plenário, a exemplo do que fizemos ontem à noite.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convoco os Deputados do Bloco PSB/PTB/PCdoB para 
virem ao plenário votar. Está aberta a votação nominal.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto não al-
cançamos o quorum, aproveito para reiterar convite 
às as Deputadas e Deputados para que prestigiem a 
solenidade que ocorrerá amanhã no Palácio do Pla-
nalto, às 11 horas, ocasião em que a Presidente Dilma 
irá sancionar o projeto de lei do SIMPLES, importante 
conquista das pequenas e microempresas do País, 
dos empreendedores individuais, uma vez que cria 
novas condições para o florescimento dos pequenos 
negócios no País.

A Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena 
Empresa é numerosa nesta Casa: 259 Deputadas e 
Deputados a integram. Queremos, então, que haja boa 
participação na solenidade de amanhã, até porque, 
obtida essa conquista, já estamos discutindo novas 
iniciativas para melhorar o ambiente de negócios das 
pequenas e microempresas.

Durante o discurso do Sr. Pepe Vargas, o 
Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Jô Moraes.
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A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero, nesta oportunidade, além de me solidarizar com 
os familiares do cinegrafista Gelson, morto durante 
uma operação da Polícia do Rio de Janeiro, pedir que 
esta Casa se dedique um pouco mais a apreciar as 
condições de trabalho dos profissionais da imprensa, 
sobretudo dos que cobrem as atividades de combate 
ao crime organizado. 

Sem dúvida alguma, não só profissionais da área 
de comunicação, cinegrafistas e jornalistas, mas tam-
bém as pessoas das comunidades, as quais, muitas 
vezes, se veem envolvidas em conflitos, são atingidas 
pelas famosas balas perdidas, quando querem apenas 
o predomínio da paz.

Este o registro de solidariedade que faço para 
que conste nos Anais da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não ha um 
dia sequer – e isso já acontece há bastante tempo em 
nosso Pai – em que traficantes e policiais não troquem 
tiros numa comunidade de trabalhadores pobres, num 
morro ou numa viela.

Não há um dia sequer em que um cidadão comum 
não seja morto por uma dita bala perdida nesses con-
frontos que caracterizam as nossas grandes cidades.

Não há um dia sequer em que não acompanhe-
mos, ao vivo e em detalhes, essa guerra em que balas 
traçantes, que parecem pontos de luz, não cortem es-
paços disputados por diaristas, operários e por crianças 
que voltam da escola Na gama das mídias, temos a 
opção de assistir aos fatos e, depois, conferir os deta-
lhes dessa batalha que até agora estamos perdendo.

Na manhã de domingo, Gelson Domingos, cine-
grafista do Grupo Bandeirantes, foi morto, atingido no 
peito por um tiro de fuzil, enquanto fazia a cobertura 
de uma operação policial na Favela Antares, em San-
ta Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Morreu quase 
instantaneamente, pois o tiro atravessou o colete que 
usava. Filmou sua própria morte, segundo os peritos 
que estudam o documento que produziu.

Felizmente, no Brasil, não é comum a morte de 
jornalistas em pleno exercício profissional. Mas esse 
caso é mais uma comprovação de que um poder pa-
ralelo ao Estado está vivo e atuante nos grande aglo-
merados deste imenso País.

A morte de Gelson Domingos é um alerta: a de-
mocracia ainda não é realidade para todos os brasi-
leiros. Em plena luz do dia ou nas sombras da noite, 
ainda se mata por domínio de território. O braço ar-
mado do Estado e o braço armado do tráfico travam 

um duro combate, com a utilização de AKs 47, AKs 
103 e outras tantas armas letais que muitas crianças 
dessas comunidades sabem reconhecer e manusear.

O fato que hoje lamentamos aconteceu no Rio de 
Janeiro, como seria passível de ter ocorrido em Belo 
Horizonte ou em São Paulo. 

Minha solidariedade aos familiares de Gelson 
Domingos – seus filhos e esposa, que terão apenas a 
memória do pai e do marido. Minha solidariedade aos 
seus amigos, aos seus colegas do Grupo Bandeiran-
tes, aos jornalistas que levam a sério o trabalho de 
informar com zelo permanente e rigorosa obediência 
às exigências éticas.

Minha solidariedade às mulheres e homens tra-
balhadores que moram em comunidades dominadas 
pela violência do tráfico e pela selvageria que carac-
teriza a maioria dessas operações. 

Quero registrar meu compromisso de, como in-
tegrante do Poder Legislativo, atuar para que o Brasil, 
pelo menos para seus filhos, venha a ser outro. 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas 
registrar congratulações à Presidenta Dilma Rousseff 
pelo extraordinário pronunciamento que fez ontem, em 
rede de TV, sobre a saúde no Brasil. Com tom muito 
firme, muito sincero e muito franco no diálogo com a 
população, revelou a postura de uma líder política de 
extrema sensibilidade com a saúde pública no País.

Aproveito ainda a oportunidade para parabenizar 
o Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que 
faz aniversário hoje e merece cumprimentos por mais 
um ano de vida.

Obrigado, Sra. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ber-
zoini, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado André Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, no mesmo 
sentido, também quero parabenizar o Governador Ag-
nelo Queiroz, que vem enfrentando ataques de baixo 
calão, ataques sórdidos, de uma Oposição que já go-
vernou o Distrito Federal e que agora faz todo o tipo 
de armação para tentar envolver o Governador. 

E não só quero parabenizar o Governador Agnelo 
Queiroz pelo seu aniversário, mas também expressar-
-lhe minha solidariedade, porque, como eu disse, ele 
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vem tendo coragem e galhardia de enfrentar essa crise. 
Mas, certamente, ele a superará e continuará gover-
nando muito bem o Distrito Federal.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, a Comis-
são de Direitos Humanos realizará amanhã, a partir 
das 9 horas, uma importante audiência em defesa dos 
índios que estão no Santuário dos Pajés, no Noroeste 
do Distrito Federal.

Pode parecer estranho, mas aqui no centro da 
capital, praticamente no Plano Piloto, existem três na-
ções indígenas que estão sendo encurraladas pelas 
imobiliárias com a construção de prédios em completo 
desrespeito à cultura indígena. 

Nós queremos, com a audiência de amanhã, 
chamar a atenção do Governador Agnelo, fazer um 
apelo para ele, a fim de que reveja a decisão de alie-
nar aquelas áreas e fazer com que a FUNAI cumpra a 
sua missão. Esperamos que, amanhã, o Presidente da 
FUNAI, o Ministério Público e o Governador do Distrito 
Federal deem uma solução para as nações indígenas 
que estão sendo encurraladas no Noroeste de Brasília.

Obrigado.
O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero 
aproveitar a oportunidade para registrar que amanhã 
diversos Municípios do Estado do Maranhão comple-
tarão mais um ano de emancipação política.

Quero fazer um registro especial para os Muni-
cípios de Alto Alegre do Maranhão, Peritoró, Bela Vis-
ta do Maranhão e Brejo de Areia e dizer que amanhã 
comemoraremos, com os Prefeitos e Vereadores, mais 
um ano de emancipação política desses Municípios.

Apesar de serem Municípios bastante jovens, 
eles têm ajudado ainda mais no desenvolvimento do 
Estado do Maranhão, principalmente por meio de seus 
Prefeitos – e cito os Prefeitos Liorne, de Alto Alegre; 
Agamenon, de Peritoró; José Augusto, de Bela Vista; 
e Ludmila, de Brejo de Areia. 

Com certeza, amanhã será um dia de grandes 
comemorações para esses Municípios.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra a Deputada Sandra Rosado.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, 
eu gostaria de fazer um registro a respeito da minha 
cidade, Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

Hoje, para alguns historiadores, a minha cidade 
celebra 141 anos da sua emancipação. E eu digo “para 
alguns” porque existe uma polêmica entre a data de 
hoje e a de 15 de março. E, uma vez que há o registro 
na Câmara Municipal de Mossoró, logo mais ali será 

realizada uma sessão comemorativa pela emancipa-
ção política da minha cidade. 

Quero também dizer que o povo de Mossoró – 
nós que representamos aquela cidade – merece o 
nosso abraço, o nosso incentivo e a nossa luta, para 
que tenha melhores dias, que possa conquistar não 
somente o crescimento, mas o desenvolvimento que 
agregue o crescimento da cidade.

Sra. Presidenta, eu quero fazer este registro numa 
homenagem à cidade que deu a primeira eleitora do 
Brasil, da América Latina, à cidade que emancipou os 
seus escravos antes da Lei Áurea. Hoje – embora para 
alguns historiadores haja polêmica – nós comemora-
mos a data de sua emancipação política.

Era só, Sra. Presidenta. Obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, hoje mi-
nha cidade, Mossoró, no Rio Grande do Norte, celebra 
141 anos de emancipação política. 

Essa comemoração é feita com base em uma lei 
de 2004, que estabelece o dia 9 de novembro de 1870 
como a data na qual Mossoró se tornou Município. 
Ainda que a data seja questionada por alguns histo-
riadores da região, considerando-se que há consenso 
entre os pesquisadores de que a verdadeira data de 
emancipação política de Mossoró é 15 de março de 
1852, não deixo de registrar que por essa data Mos-
soró comemora este ano 159 anos.

Há até registros da Resolução nº 246, assinada 
pelo presidente da então província, José Joaquim da 
Cunha, desvinculando Mossoró da cidade do Assu.

Essa “certidão de nascimento” do Município Mos-
soró está registrada na Folha 138 do Livro II de Leis e 
Resoluções Provinciais, da Secretaria do Governo do 
Rio Grande do Norte, em 7 de abril de 1852.

Para que a data ficasse marcada na memória, foi 
lançado em 1912 o Brasão de Mossoró, com destaque 
para os dizeres Município de Mossoró 1852. Assim 
sendo, apesar dos registros documentados por pes-
quisadores e historiadores reconhecidos, por muitos 
anos a data de emancipação política, uma das mais 
importantes do Município, ficou no esquecimento.

A visibilidade só veio à tona – ainda que de forma 
errônea, segundo pesquisadores – em 2004, com a 
aprovação do Projeto de Lei nº 2009/04, que transfor-
mou em feriado municipal o dia 9 de novembro, “em 
comemoração à data alusiva à Emancipação Política 
de Mossoró”.

Inclusive, ano passado, a Câmara Municipal apro-
vou um projeto de lei de autoria do vereador Genivan 
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Vale, oficializando 15 de março como o aniversário de 
emancipação política de Mossoró.

Mas a Prefeitura vetou esse projeto, embora esse 
veto ainda não tenha sido apreciado pelo Legislativo, 
pela Câmara, que tem a prerrogativa de derrubá-lo.

Divergências históricas e políticas à parte, a lei 
em vigor estabelece o dia 9 de novembro, hoje, como 
aniversário da emancipação política de Mossoró. Data, 
aliás, nem sempre tão valorizada como em outros Mu-
nicípios devido à tradição mossoroense de celebrar o 
aniversário da abolição dos escravos como principal 
data cívica de Mossoró – dia 30 de setembro.

As comemorações ficam a cargo da Câmara Mu-
nicipal, que realiza hoje à tarde sessão solene para 
marcar o aniversário de Mossoró.

Trata-se de uma solenidade na sede da Câmara 
para homenagear pessoas e organizações reconhe-
cidas pelo Legislativo.

A Câmara recebe visita da imagem de Santa 
Luzia, dentro dos preparativos da festa da padroeira 
de Mossoró.

A cerimônia tem ainda apresentações da canto-
ra Claudete Ferraz, da atriz Tony Silva e do Coral da 
Catedral de Santa Luzia.

Essa é a programação alusiva aos 141 anos de 
Mossoró, hoje à tarde, exclusivamente realizada pela 
Câmara de Mossoró.

Porque a Prefeitura nada faz ou fará para co-
memorar o aniversário de Mossoró. E, embora a lei 
municipal fixe o 9 de novembro como aniversário da 
emancipação política de Mossoró, hoje não é feriado 
municipal em Mossoró. O feriado foi transferido para 
a próxima segunda-feira, dia 14, véspera do feriado 
nacional da Proclamação da República.

As repartições públicas municipais, portanto, fun-
cionam normalmente hoje. 

Lembro que uma lei sancionada em 2004 diz 
que Mossoró completa hoje 141 anos de emancipa-
ção política. Mas historiadores afirmam que Mossoró 
completou 159 anos no último dia 15 de março. 

De qualquer forma, deixo aqui meu abraço ao 
povo de Mossoró, terra de Santa Luzia e de pessoas 
especiais. 

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, con-
voco os Deputados do PSD, inclusive o Líder, Guilherme 
Campos, para que venham votar. Esta votação está em 
curso. E convidamos o Líder Guilherme Campos para 
vir votar, já que estamos chegando ao fim da votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putada Perpétua, pela ordem.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presiden-
ta, só para fazer um registro importante para o Brasil. 

Nesta semana, o Acre representou o Brasil num 
fórum da Organização Pan-Americana de Saúde, e o 
Acre foi escolhido o Estado brasileiro com a melhor 
performance em combate à malária. 

O Brasil foi representado nesse prêmio pelo Es-
tado do Acre. Ficamos atrás apenas de Honduras; a 
Nicarágua ficou em terceiro lugar. Portanto, o Brasil 
está em segundo lugar, a partir das ações do Estado 
do Acre de combate à malária. 

Então, quero elogiar o Governo do Acre nas ações 
de saúde, e o Brasil, que foi beneficiado com essa se-
gunda colocação a partir do Estado do Acre.

Muito obrigada, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, re-
gistro desta tribuna a vitória do Governo do Acre no 
combate à malária, obtida numa reunião em Washing-
ton, patrocinada pela Organização Pan-Americana de 
Saúde.

O Acre é o segundo melhor exemplo no mundo 
no combate à malária. O Estado representou o Brasil 
no Prêmio das Américas de Combate à Malária, tendo 
Honduras recebido o primeiro lugar a Nicarágua ficou 
na terceira colocação.

Sra. Presidente, o destaque acreano no comba-
te à malária nas Américas se dá graças ao conjunto 
de estratégias desenvolvidas no Vale do Juruá, com o 
apoio do então Senador Tião Viana, através de mosqui-
teiros impregnados com inseticida. O recurso, embora 
simples, foi altamente eficaz e reduziu de forma signi-
ficativa os índices da doença na região. O Governador 
Tião Viana e a Secretária de Saúde, Suely Melo, parti-
ciparam da premiação nos Estados Unidos. O evento 
também comemorou o Dia da Malária nas Américas, 
comemorado em 6 de novembro.

O Programa Estadual de Controle da Malária 
concorreu com o Projeto Wampusirpi na Luta contra 
a Malária (projeto de manejo integral da malária nos 
Municípios de alto risco no Departamento de Gracias 
a Díos, de Honduras) e com o programa Vigilância 
Comunitária da Malária, da Nicarágua.

A estratégia de combate à malária no Acre foi 
desenvolvida a partir de 2006, quando uma epidemia 
exigiu medidas emergenciais na região do Vale do Ju-
ruá. Então eram registrados 12 mil casos da doença no 
Estado. Hoje são registrados 1,2 mil casos por mês, o 
que representa uma redução de 40% em relação ao 
mesmo período de 2010.
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Senhoras e Senhores, essa premiação do Es-
tado do Acre demonstra com clareza o compromisso 
diário do Governo estadual em cuidar mais e melhor 
da sua população, buscando vencer os desafios que 
se apresentam e construindo com orgulho condições 
para que haja progresso na vida das pessoas.

O Governador Tião Viana e a Secretária de Saú-
de Suely Melo estão de parabéns, bem como toda a 
equipe envolvida nessa vitória! 

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Anthony Garotinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, quero apenas lamentar a morte do cinegrafista da 
TV Bandeirantes em mais um episódio que demonstra 
aquilo que tenho dito aqui: a falência do sistema de 
segurança pública no Rio de Janeiro.

O cinegrafista da Rede Bandeirantes, cobrindo 
uma operação policial feita na comunidade de Antares 
pelo BOPE, Batalhão de Operações Especiais, aca-
bou sendo atingido no peito, e morreu no local sem ao 
menos poder ser socorrido. 

Esse Governo do Estado, liderado pelo Sr. Sér-
gio Cabral, já proporcionou ao Rio várias tragédias: 
helicóptero abatido por bandidos; maquiagem de es-
tatísticas; e, agora, a morte de um cinegrafista da TV 
Bandeirantes.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL 
quer registrar o voto “sim” no painel, por favor.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PSOL pede que registre o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado André Moura, pela ordem.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, quero só registrar que 
amanhã, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o empre-
sário sergipano Erivan Amorim, líder político e Pre-
sidente do PTB em nosso Estado, estará recebendo 
a Medalha do Mérito Legislativo do Estado de Minas 
Gerais, a maior condecoração que a Assembleia Le-
gislativa daquele Estado faz às pessoas que prestam 
ao mesmo relevante serviço.

Apesar de Edvan Amorim ser um empresário bem-
-sucedido, o maior líder político do Estado de Sergipe, 
ele também tem empreendimentos em Minas Gerais e 
contribui muito com o crescimento e desenvolvimento 
do Estado. Amanhã ele recebe, lá na Assembleia de 
Belo Horizonte, a Medalha do Mérito Legislativo, uma 
justa homenagem que os Parlamentares do Estado de 
Minas Gerais fazem a esse empresário e jovem líder 
do Estado de Sergipe. 

Edvan Amorim é empresário, não só em Sergipe, 
mas também em Minas Gerais.

É só, Sra. Presidente. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-

tado Agnolin.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero tão 
somente parabenizar a Profa. Adriana Aguiar, Direto-
ra da Escola Estadual Castelo Branco, localizada em 
Gurupi, cidade do interior do Estado de Tocantins, que 
foi homenageada e escolhida como Escola Referência 
Brasil em Gestão Escolar.

Isso, naturalmente, é fruto do bom trabalho que o 
Estado faz em relação à educação e também é resul-
tado do esforço conjunto dos professores, dos alunos, 
dos pais, da comunidade, que se irmanaram em torno 
da busca da qualidade na Educação.

E, graças a Deus e ao empenho de todos esses 
atores, nós temos hoje o privilégio dessa escolha e de 
transformar uma das escolas do interior do Tocantins 
como Referência Brasil em Gestão Escolar.

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Dr. Paulo César, pela ordem.
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de fazer um registro. 

Sábado agora, dia 12 de novembro, comemorare-
mos os 16 anos de emancipação político-administrativa 
da cidade de Búzios, lá na Região dos Lagos.

No domingo, dia 13 de novembro, estaremos co-
memorando o aniversário da nossa querida e amada 
cidade de Cabo Frio. São 396 anos, Sra. Presidente, 
que Cabo Frio estará comemorando.

Então deixo aqui um grande abraço a toda a po-
pulação de Búzios e também à população de Cabo Frio. 

Este final de semana estaremos em festa, come-
morando o aniversário de Búzios (16 anos) e de Cabo 
Frio (396 anos).

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar a vo-
tação, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra a Deputada Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, eu gostaria 
de fazer o registro da presença do novo Embaixador 
de Angola, hoje, na Comissão de Relações Exterio-
res, por iniciativa do Deputado Edson Santos. S.Exa. 
veio estreitar as relações com o Poder Legislativo e, 
ao mesmo tempo, nos convidar para que, no dia 11, 
estejamos junto com eles comemorando a independên-
cia de Angola, independência esta reconhecida pelo 
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nosso Brasil, que foi o primeiro país a reconhecê-la. 
Há também a importância do petróleo, do diamante e, 
mais do que isso, das relações comerciais e humanas 
que se estabeleceram entre Brasil e Angola. 

Queremos, então, saudar o Embaixador e dizer 
que certamente estaremos comemorando com ele a 
independência de seu país.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
logo encerrar a votação. (Pausa.)

Quem não votar agora, pode votar na próxima 
votação.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, pela ordem. 

Queria registrar que voto com a bancada. E gos-
taria que fosse feita uma revisão nesses painéis, por-
que muitos estão com problemas na hora da votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
os substituiremos nesse recesso, no próximo ano, se 
Deus quiser, Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
encerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM: 

Sim:   13; 
Não:   261; 
Abstenção:     1.
TOTAL:   275 

Rejeitado o Requerimento.
Prejudicados os dois outros requerimentos de 

idêntico teor.

REASULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 15:40
Encerramento da votação: 09/11/2011 16:04
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
Inocêncio Oliveira 
Rose de Freitas 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
passar à votação do Destaque nº 3.

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, acompanho a minha 
bancada, do PT.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Na 
próxima votação V.Exa. consolida. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Re-
querimento de destaque:

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão “até 
31 de dezembro de 2013” constante da Emen-
da 4 da PEC 61/11, que altera o art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal (expressão do caput 
do art. 76 da PEC).

Sala das Sessões, de 2011. – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 

autor da emenda pode usar da palavra – não é, Sra. 
Presidente?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sim. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-

tado Duarte Nogueira, vou confessar: ninguém enten-
de a sua assinatura. Nós passamos um tempo enorme 
tentando adivinhar quem era! (Risos)

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Vou arrumar um 
decifrador, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP e como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. 1ª Vice-Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputada Rose de Frei-
tas, eu peço que V.Exa. some ao tempo de encami-
nhamento deste destaque de nossa autoria o tempo 
de Líder da Liderança do PSDB. Solicito a V.Exa. que 
some aos 5 minutos que tenho neste pronunciamento 
os 6 minutos pela Liderança do PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Obrigado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós 

estamos aqui encaminhando o destaque que vai permitir 
ao Parlamento, no caso a Câmara dos Deputados, ir 
ao encontro, na nossa opinião, daquilo que é sensato. 
E passo aqui, portanto, a tecer os meus argumentos. 

O que é o sensato? É aprovar a Desvinculação 
de Receitas da União, sem impedir o Governo de ter 
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a alegada mobilidade, eventualmente, se for o caso de 
haver uma crise, que até agora não é perceptível, mas 
que a Presidente Dilma diz que o Brasil irá enfrentá-
-la? Mas por apenas 2 anos, e não pelos 4 anos, des-
necessários, sem crise fiscal, os quais estamos aqui, 
portanto, a decidir. 

É engraçada e um tanto suspeita a forma como o 
Governo muda o discurso – dependendo da conveniên-
cia. Até semanas atrás, a equipe econômica pregava 
que o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar 
a crise mundial. Agora, para aprovar a DRU, o Governo 
mudou de opinião. A Presidente Dilma voltou da Eu-
ropa extremamente preocupada. Se ela trouxe a crise 
para o Brasil na mala, ainda não sabemos. O fato é 
que agora o Governo faz da crise um drama para jus-
tificar a necessidade da renovação da DRU até 2015.

Aliás, nenhum outro argumento mais razoável foi 
apresentado para explicar por que a DRU é tão impor-
tante. O drama é semelhante ao que foi adotado quan-
do da votação da prorrogação da CPMF, o imposto do 
cheque, em 2007.

Se a CPMF fosse renovada – e ela não foi –, o 
Governo diria que o mundo acabaria, como pregava o 
Governo. Pois a CPMF foi extinta, uma decisão que foi 
muito aplaudida pela sociedade, e o mundo, felizmente, 
não acabou. O mesmo vale para a DRU. Se essa fos-
se uma questão de vida ou morte, o projeto teria sido 
enviado ao Congresso bem antes. Mas o Governo só 
trouxe a proposta de emenda constitucional da DRU 
no mês de agosto último. 

Nós, da Oposição, entendemos que a DRU já 
não faz sentido. Até nos dispusemos a aprovar a sua 
renovação por 2 anos, mas não houve acordo. O Go-
verno preferiu radicalizar, e quer passar o trator até 
na Constituição. 

Este destaque por nós apresentado, resgatan-
do a oportunidade de aprovar a DRU por 2 anos, é a 
chance que temos de fortalecermos a tese que aqui 
sustentamos. O Governo quer aprovar a DRU em 2 
turnos em uma só tacada, contrariando o que determi-
na a Constituição Federal e o Regimento desta Casa. 

Hoje, nós impetramos, junto com o Democratas 
e o PPS, um mandado de segurança, no Supremo 
Tribunal Federal, para garantir que as normas sejam 
respeitadas. Querem mudar as regras do jogo. Isso é 
inaceitável e perigoso. Nenhum interesse pode estar 
acima da Constituição, nem os do Governo. 

Nós, da Oposição, iremos até o final, utilizan-
do todos os instrumentos regimentais para impedir a 
aprovação da DRU ou reduzir o prazo da sua vigência. 

A nosso ver, a DRU não passa de um capricho da 
Presidente e do Governo. Dos 20% dos recursos que 

poderão ser remanejados, não há um único centavo 
previsto para investimento. 

Repito, Sras. e Srs. Parlamentares: o Governo diz 
que a DRU é importante para enfrentar a crise. E vou 
frisar novamente: não há um único centavo previsto 
para investimentos na Lei Orçamentária, no que diz 
respeito à Desvinculação de Receitas da União. Não 
há um único centavo para investimentos! 

O que quer a Presidente Dilma é ter a liberdade 
para gastar. Isso, sim, é um perigo. A tirar pelo perfil 
dos governos petistas, a DRU é uma porta aberta à 
gastança, ao aumento do cabide de empregos, ao 
mau uso dos recursos públicos. A DRU nada mais é 
do que uma peça importante, para a Presidente Dilma 
dar continuidade à estratégia do Presidente Lula de 
privatização do Estado, entregando partes dele aos 
seus aliados, para que cada um faça o que bem en-
tender do seu pedaço, do seu Ministério de estimação.

Vejam que estamos ao final do primeiro ano da 
gestão da Presidente Dilma, e o que foi feito de novi-
dade? Praticamente nada! A Presidente lançou pro-
gramas que nada mais são do que uma versão do que 
já existe, mais como uma tentativa de interromper a 
sucessiva e persistente agenda de denúncias de cor-
rupção do que propriamente a colocação em prática, 
finalmente, depois de 9 anos de governo do PT, de um 
projeto de desenvolvimento para o País.

Já está mais do que provado que a boa gestão 
está ligada à eficiência, à boa aplicação dos recursos 
públicos, a um projeto que dê condições para o cres-
cimento sustentável do Brasil. O que fez o PT, nos úl-
timos anos, foi colocar o seu projeto de poder acima 
dos interesses do Estado. Apropriou-se do patrimônio 
público, permitiu que fosse consolidado um modus ope-
randi para desvio de recursos públicos, para beneficiar 
aliados, o que é percebido na maioria das denúncias 
de corrupção, que já derrubaram 5 Ministros – 5 Mi-
nistros já caíram!

O que nós, da Oposição, queremos é resgatar, é 
restaurar o Estado brasileiro, que está entregue ao PT, 
e impedir que haja mecanismos que facilitem a farra 
com o dinheiro público, como é o caso da DRU. Se a 
crise realmente afetar o Brasil, a Oposição não irá se 
negar a votar as matérias importantes para resguardar 
o País, assim como ocorreu em 2008. 

Lembrem-se aqueles que estavam aqui no man-
dato anterior: a Oposição, em nenhum momento do 
agravamento da crise de 2008, no segundo semestre 
daquele ano, partiu para a obstrução; em nenhum mo-
mento, questionou as medidas anticíclicas apresenta-
das pelo Governo do então Presidente Lula para sal-
vaguardar o avanço da economia brasileira, preservar 
empregos, garantir a segurança social, a manutenção 
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dos programas importantes para as pessoas, sobretudo 
as mais necessitadas. Em nenhum momento, naquele 
período de 2008, a Oposição aqui presente faltou não 
só com o Governo, mas sequer com qualquer cidadão 
brasileiro. Agimos com responsabilidade; agimos com 
cidadania; agimos com patriotismo. E não estamos 
jogando – como nunca o fizemos – pelo quanto pior 
melhor, como fez o PT, inúmeras e repetidas vezes, 
enquanto esteve na oposição.

Nós entendemos que, por não ser necessária a 
prorrogação da DRU, e, além disso, na atual circuns-
tância, em que o Governo se vê mergulhado numa 
crise ética, qualquer maior espaço que houver para 
remanejar recursos no Orçamento, maior será o risco 
de mau uso dos próprios recursos que nós estamos 
aqui a oferecer a este mesmo Governo. 

E nunca é demais lembrar, Sras. e Srs. Parla-
mentares, Sra. Presidente Rose de Freitas, nunca é 
demais lembrar que dinheiro público é aquele que sai 
do bolso do cidadão, com muito sacrifício, porque são 
os cidadãos brasileiros que pagam os impostos.

Portanto, peço o apoio, a consciência de cada uma 
das Sras. e Srs. Parlamentares, porque temos chan-
ces de resgatar e salvaguardar, em parte, a aprovação 
desta matéria, sem impedir que o Governo – como ale-
ga, com a nossa discordância – tenha um instrumento 
para fazer gestão frente a uma crise que não existe. 

Sra. Presidente, o nosso destaque, se for apro-
vado por este Plenário, não contraria os interesses do 
Governo e não vai ao encontro daquilo que não é de 
interesse do País. Se houver uma crise, nós teremos 
2 anos, com os instrumentos da DRU, para trabalhar, 
superar essa crise, enfrentá-la e vencê-la, como fize-
mos no passado. Mas não é cabível prorrogar a DRU 
por 4 anos. Isso é inconcebível! Não é necessário.

Portanto, votemos o nosso destaque e aprove-
mos a matéria, com a prorrogação por apenas 2 anos.

O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Padre Ton votou 
com o partido.

O SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Natan 
Donadon votou com o partido.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado José Mentor votou 
com a sua bancada.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Devanir Ribeiro 
votou com a sua bancada.

O SR. VICENTE CANDIDO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sra. Presidente. 

O Deputado Vicente Candido votou com o partido 
na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Será 
consolidado na próxima votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o autor da emenda, Deputado Antonio Car-
los Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero chamar 
atenção para uma coisa: nós, da Oposição, numeri-
camente, temos aqui cerca de 90 Deputados; e esta 
emenda que estamos votando agora, de minha auto-
ria, teve o apoiamento, para sua tramitação, de mais 
de 200 Deputados.

Eu sei que, quando um Deputado ou uma Depu-
tada assinam o apoiamento para uma emenda, têm 
ali a consciência de que estão emprestando a sua as-
sinatura para que aquele tema possa ser debatido e, 
evidentemente, no momento oportuno, possa ser incor-
porado na redação final do projeto que será aprovado.

Eu digo isso porque quero fazer um apelo a cada 
um dos Deputados e Deputadas que emprestaram suas 
assinaturas, que, por sua vez, viabilizaram a tramitação 
desta emenda: que possam nos apoiar nesta votação.

A Oposição, sozinha, não tem número para apro-
var a emenda. No entanto, esta emenda é a garantia 
de que não estaremos dando um cheque em branco 
ao Governo Federal, para fazer o que quer e bem en-
tende com o Orçamento da União. Esta emenda é a 
garantia do resgate, para esta Casa, da prerrogativa 
de debater este assunto daqui a 2 anos, porque com 
ela nós estamos propondo a prorrogação da DRU para 
os anos de 2012 e 2013. 

Esta emenda também é a que guarda maior cor-
relação lógica com o argumento utilizado pela Presi-
dente da República, Dilma Rousseff, no começo desta 
semana. Ela nos disse: “O Governo precisa da DRU 
para enfrentar a crise econômica”.

Nós, da Oposição, temos dúvida de que a DRU 
sirva para o enfrentamento da crise econômica, até 
porque a DRU não é instrumento de política econômi-
ca; é instrumento de política orçamentária. Mas, ainda 
assim, partindo do princípio de que a crise é grave, de 
que a avaliação do Governo Federal está correta, de 
que a crise terá efeitos bastante amplos no Brasil, e, 
mais uma vez, partindo da terceira premissa, de que 
o Governo precisa desse instrumento para enfrentar 
a crise econômica, nós, de forma sensível, responsá-
vel, republicana, estamos aqui dizendo que há dispo-
sição por parte da Oposição de conceder ao Governo 
a prorrogação da DRU, mas que esta não precisa ser 
por mais de 2 anos.

Eu quero reafirmar o compromisso que assumi 
ontem nesta tribuna. Se em 2013 a crise se mantiver, 
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se em 2013 o cenário for o atual, a Presidente da Re-
pública não precisará sequer repetir o que disse no 
começo desta semana. Automaticamente, os parti-
dos de oposição assumirão o compromisso de liderar 
o processo de mais uma renovação da DRU para o 
Governo Federal.

Agora, o que me parece é que a verdade não é 
essa. O que está por trás de um argumento nobre do 
Governo é um desejo muito pouco nobre. O argumento 
nobre é enfrentar a crise econômica. Mas a realidade 
é muito mais cruel: o que o Governo quer é ter mais 
liberdade do que já tem – e percebam V.Exas. que a li-
berdade do Governo já é total em matéria orçamentária. 

O que o Governo quer de verdade, nobre Depu-
tado Odair, Relator desta matéria, é ter em suas mãos 
a possibilidade de, mais uma vez, desrespeitar o Or-
çamento da União; ter um cheque em branco de 20% 
de todo o Orçamento, para fazer o que quiser, compro-
metendo recursos importantes da área social do País, 
comprometendo recursos importantes da saúde pública 
brasileira, comprometendo recursos importantes dos 
trabalhadores brasileiros.

Vejam, portanto, Sras. e Srs. Deputados, que não 
há nada que justifique o voto “não” a esta emenda. 

Vou pedir, Sra. Presidente, que acrescente 1 mi-
nuto a meu tempo de orientação.

Como pode a Casa votar contra a Casa? Como 
pode um Deputado votar contra o próprio Deputado? 
Porque a emenda aqui em exame propõe 2 anos de 
prorrogação; propõe, na verdade, que daqui a 2 anos 
a Casa volte a examinar a matéria.

Quem votar contra esta emenda estará votando 
contra a Casa, estará votando contra si próprio, esta-
rá votando contra seu mandato, e, em última análise, 
estará votando contra a delegação que o seu eleitor 
lhe conferiu, a de vir para cá tratar dos temas mais im-
portantes do País. Os nossos eleitores não nos deram 
votos para nós transferirmos o poder de legislar para 
o Palácio do Planalto – de forma alguma! 

Agora vou pedir o meu tempo de Liderança, Sra. 
Presidente. (Pausa.)

Sr. Secretário da Mesa, eu peço apenas a corre-
lação com a decisão do Presidente Marco Maia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 
conceder mais 5 minutos a V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Agradeço a V.Exa.

Como eu dizia, Presidente Rose de Freitas, nós 
fomos eleitos, nós recebemos o voto popular para, 
Deputados na Câmara Federal, Senadores no Sena-
do da República, legislarmos, tratarmos dos temas 
importantes do País, seja por emenda constitucional, 
projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, 

medida provisória, seja por projeto de resolução. E é 
um absurdo que nós entreguemos algo que é nosso, 
algo que é prerrogativa nossa à Presidente da Re-
pública. Ela também foi eleita, ela também foi votada 
pelo povo brasileiro, mas para governar, para exercer 
as funções executivas; não para subtrair as funções 
do Parlamento brasileiro. 

Vejam portanto, Sras. Deputadas, Srs. Deputa-
dos, que isso é o que está no centro do debate desta 
emenda, que é de autoria do Democratas, mas que 
contou com o apoiamento de mais de 200 – 200! – 
Deputados Federais do Brasil. E é com V.Exas. que, 
mais uma vez, eu dialogo neste momento. Porque não 
é admissível que quem deu apoiamento não vote “sim” 
agora, a favor do mérito da emenda. 

Sra. Presidente, ouvi ontem vários discursos aqui 
dizendo que a DRU foi criada no passado, que foi ree-
ditada por Fernando Henrique e por Lula. Ora, a reali-
dade era outra. A DRU nasceu num momento de grave 
crise econômica no Brasil, num momento em que não 
tínhamos a estabilidade da moeda, num momento em 
que o Brasil não tinha confiança nos fundamentos da 
sua economia. E tudo isso foi conquistado com o gran-
de esforço, que devemos destacar, do trabalho iniciado 
no Governo de Itamar e do trabalho feito no Governo 
de Fernando Henrique. E, por responsabilidade, o Pre-
sidente Lula manteve as medidas macroecônomicas 
adotadas no passado. 

Mas, no entanto, a realidade mudou. E mudou 
exatamente por conta do acúmulo desse período de 
tempo, com decisões acertadas e, felizmente, decisões 
que dialogavam com a responsabilidade da economia 
nacional. 

Hoje, a DRU não serve para absolutamente mais 
nada. O Brasil não precisa mais dela. Pelo contrário: 
ela se transformou num instrumento monstruoso do 
Orçamento nacional, que é uma peça de ficção. O 
nosso Orçamento é um faz-de-conta, e, com a DRU, 
esse faz-de-conta se torna ainda maior. Daí por que, 
tecnicamente, a DRU não tem mais que existir. Cons-
titucionalmente, ela é duvidosa, é questionável. 

E o último ponto: por que a Oposição faz esse 
gesto dos 2 anos? Porque, a despeito de todas essas 
dúvidas, nós entendemos que, se o Governo pode ter 
um instrumento, eficaz ou não, para enfrentar a crise, 
ele deve tê-lo.

Nós ingressamos, como disse o Líder do PSDB, 
no Supremo Tribunal Federal, questionando a quebra 
de interstício, que vai acontecer logo mais na votação 
do segundo turno desta PEC, como já anunciou o Lí-
der do Governo.

Informo à Presidente Rose de Freitas de que não 
há precedente nesta Casa de quebra de interstício de 
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votação de emenda constitucional, sem que tivesse 
havido antes acordo amplo, geral e irrestrito.

E nós fazemos votos de que o Supremo Tribunal 
Federal corrija, se não preventivamente, corretivamente, 
posteriormente, essa grave agressão que será cometida 
ao Regimento Interno e à Constituição da República.

Lamentavelmente, mais uma vez, se esta Casa 
não cumpre seu papel, e nós temos que nos socorrer 
no Supremo Tribunal Federal. Mas, quem sabe, isso 
pode ser desnecessário; quem sabe, se houver um 
choque de realidade, um choque de consciência final 
nas cabeças muito inteligentes dos nossos colegas, 
nós tenhamos os votos necessários para aprovar a 
prorrogação da DRU por 2 anos, o que acaba com o 
impasse, acaba com a obstrução, leva à convergên-
cia nacional, evita o debate jurídico e oferece um bom 
instrumento ao País.

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidenta, na votação anterior, 
o meu voto foi “não”. Votei com o PT.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Relator, Deputado Odair Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, é apenas para 
dizer aqui que a Oposição não sabe se quer ou se 
não quer a DRU.

A questão central que está posta é que nós não 
temos a dimensão exata do tamanho e da repercussão 
desta crise. Todos os prognósticos apontam que será 
de longa duração. Então, nós precisamos, nós não 
podemos deixar de fazer com que o Brasil disponha 
desse instrumento.

Por isso, nós encaminhamos o voto “não”.
O SR. CAMILO COLA (PMDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Rose, na votação 
anterior, votei com a orientação do partido, o PMDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Camilo Cola.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar as bancadas.

Como orienta o PT?
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB?
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
Parlamentar PSB/PTB/PCdoB.

O SR. DOMINGOS NETO (Bloco/PSB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco Parlamentar 
PSB/PTB/PCdoB vota “não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PSDB vai votar “sim”, para que a DRU tenha vigência 
de apenas 2 anos, com os argumentos que nós colo-
camos aqui na tribuna.

Quero dizer ao Plenário que o mandado de segu-
rança preventivo que nós impetramos junto ao Supremo 
Tribunal Federal sobre eventual quebra de interstício 
que possa ocorrer no dia de hoje, contrariando a nos-
sa Constituição, segundo informa nossa assessoria, 
foi distribuído para a lavra do Ministro Marco Aurélio. 
Espero que o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tri-
bunal Federal, possa receber as luzes do bom juízo e 
decidir essa questão à luz do que está na Carta, na 
nossa Constituição.

Portanto, reitero o voto “sim”, para que nós pos-
samos prorrogar a DRU por apenas 2 anos, em cima 
de um princípio muito razoável, daquilo que a própria 
Presidente já pediu: dar os instrumentos para enfren-
tar a crise, que ela acredita que virá, ao mesmo tempo 
sem exagerar na dose.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSD?
O SR. GERALDO THADEU (PSD-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL.

O SR. PAULO FREIRE (Bloco/PR-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP? 
(Pausa.) 

PP? (Pausa.)
DEM?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O DEM, Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vota “sim”. É a necessidade 
de reafirmação do valor do peso do Poder Legislativo, 
da Câmara dos Deputados.

A proposta defendida pelo Líder ACM Neto visa 
justamente à possibilidade de que em 2 anos a DRU 
possa ser reapreciada, apreciada novamente nesta 
Casa do Congresso Nacional. É muito importante, por-
que, do contrário, nós estaríamos dando um cheque 
em branco ao Governo, abrindo a possibilidade para 
que o Governo pudesse manipular e manobrar com 
o orçamento público de forma ampla e irrestrita, sem 
nenhum sentido.
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É fundamental que o Poder Legislativo possa 
acompanhar a execução orçamentária e, naturalmen-
te, ter o seu peso, o seu valor na discussão do orça-
mento público.

Então, o DEM vota “sim”, acompanhando a ban-
cada do PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP?
O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Partido Progres-
sista, coerente com a sua votação de ontem, vota “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT?
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
veja bem como são as coisas: prorrogar a DRU por 2, 
3 ou 4 anos não faz diferença alguma, é empurrar o 
problema com a barriga. Essa é a questão fundamen-
tal que o PDT está discutindo desde a constituição da 
Comissão Especial para análise da PEC nº 61, de 2011.

É lamentável que aqui se faça uma falsa polari-
dade entre essa posição dos partidos de oposição e 
a posição do Governo. A questão central da DRU não 
é prorrogar por 2, 3 ou 4 anos, é a perversidade que é 
a DRU, desviando recursos da Seguridade Social para 
o pagamento da dívida pública, desviando recursos da 
saúde pública, da Assistência Social e da Previdência 
para pagar a uma elite que vive da renda dos juros. E 
os partidos de oposição não denunciam isso.

Portanto, o PDT é contra esta proposição. Vota-
mos “não” porque, para nós, não adianta discutir prazo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PV/PPS? (Pausa.)

O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PV 
vai votar “não”. No entanto, o PPS vota “sim”. Por esse 
motivo, nós vamos liberar a nossa bancada.

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. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PRB mantém 
o mesmo posicionamento da votação de ontem, até a 
madrugada, por entendermos a importância do projeto 
da DRU para o nosso País.

Com isso, Sra. Presidente, o PRB orienta “não” 
à votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, desde a lon-

ga jornada de ontem, o PSOL tem reafirmado a crítica 
ao princípio da desvinculação de receitas da União, 
posição nossa quando alguns de nós estávamos no 
PT, posição, aliás, do PT como um todo à época, po-
sição que segue agora.

Nas sucessivas votações de ontem, nosso com-
panheiro Jean Wyllys se equivocou em uma, mas rei-
tera sua posição, coerente com a posição do partido, 
e vai reafirmar isso hoje nas sucessivas votações e 
no segundo turno.

Não aceitamos se tirarem recursos da Seguridade 
Social, da Previdência, da Assistência Social e da saú-
de para fazer superavits. Mas, na política de redução 
de danos, se se pode alterar de 4 para 2 anos essa 
desvinculação, reduzindo esses danos, que se faça. 
Não temos ilusões, mas, neste caso...

(O microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN? 

(Pausa.)
O SR. CHICO ALENCAR – Faltou apenas dizer 

o voto...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

queira concluir.
O SR. CHICO ALENCAR – ...nesta visão da re-

dução de danos: 2 anos de desvinculação é menos 
danoso do que 4.

O nosso voto é “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN? 

(Pausa.)
PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos as-
sistindo, com esta votação da DRU, que se iniciou on-
tem, a um processo dos mais insidiosos e perversos de 
abafamento das funções do Legislativo. Nós já vimos 
a mesma situação no caso do salário mínimo. O valor 
do salário mínimo esta Legislatura não vai votar mais, 
não precisa mais da Câmara dos Deputados. Foi dado 
um cheque em branco ao Executivo para que legisle 
sobre o salário mínimo.

Hoje de manhã, quase votamos na Comissão de 
Relações Exteriores outro cheque em branco para o 
Ministro da Economia fazer o que quiser com as divi-
sas, com os recursos dos fundos internacionais, não 
ter que submeter a mais ninguém. 

É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje 
por 4 anos...

(O microfone é desligado.)
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Vou encerrar. Peço apenas alguns segundos. Por isso, 
esta proposta que reduz para 2 anos. Pelo menos é um 
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redutor de danos. Daqui a 2 anos, nós teríamos pelo 
menos que avaliar se esta medida foi ou não neces-
sária para o combate a uma pretensa crise que está 
sendo anunciada.

Por isso, a Minoria encaminha “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-

verno?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 

passar ao processo de votação.
A Presidência solicita a todas as Sras. Deputadas 

e aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a 
fim de ter o início da votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, em nome 
do vernáculo, da concordância social, pelo voto, e 
gramatical: “Dois anos são menos danosos do que 4”.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Democra-
tas muda a orientação para “obstrução”.

O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Assis Melo, do PCdoB, na última votação, 
votou conforme orientação do partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa., 
votando agora, consolida a votação anterior. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de atenção do Plenário, porque estamos re-
cebendo neste momento delegação parlamentar da 
Assembleia Consultiva do Irã. A delegação se encon-
tra aqui conosco. Peço uma saudação do Plenário 
pela presença em nossa Casa (palmas) da delegação 
composta pelos Deputados Mohammad Mehdi Mofa-
teh, Sayad Ali Adyanirat, Ezatolla Dehghani, Seyed 
Mohammad Javad Abtahi e Robert Biglarian e pelo 
Embaixador do Irã, Mohsen Shaterzadeh.

Nós queremos agradecer pela presença e saudar 
todos aqui no nosso Parlamento. 

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero aproveitar 
este momento para convidar os ilustres pares a esta-
rem aqui presentes, pois teremos seguidas sessões 
e votações nominais. Estando todos aqui, teremos 
condições de encerrar a votação mais rapidamente. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. ROBERTO FREIRE – Sra. Presidente, só 

para esclarecer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não precisa mudar, 
porque não pode, em função do PV, que vai votar fa-
voravelmente, mas o PPS está em obstrução.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, apelo aos De-
putados do Partido dos Trabalhadores para que todos 
permaneçam em plenário a fim de, o mais rapidamente 
possível, vencermos as sucessivas votações nominais. 
Neste momento já estamos tendo votações nominais 
e logo adiante teremos outras. Não há razão alguma 
de postergarmos esta votação.

A Oposição tem reconhecido que as condições 
do Brasil melhoraram muito com o Governo Lula e 
o Governo Dilma. De fato, hoje, as contas públicas 
se encontram numa situação melhor, o gasto social 
aumentou, o gasto em investimento aumentou. Mas 
ainda precisamos ter cuidados macroeconômicos. 
Inclusive, ainda é necessária a DRU para garantir-
mos os investimentos no Minha Casa, Minha Vida, no 
Programa de Aceleração do Crescimento, para que o 
desenvolvimento econômico seja sustentável e pos-
samos, com o crescimento, garantir emprego e renda 
para milhões de brasileiros e para que esses recursos, 
com a melhoria da economia, possam ser carreados 
com o crescimento da economia, que é indexador, por 
exemplo, do crescimento do salário mínimo e do cres-
cimento dos investimentos na saúde. Então, o Brasil, 
de fato, está melhor do que estava no passado. Mas 
precisamos ainda do instrumento da DRU para perse-
guir esse desenvolvimento sustentável. 

Então, peço aos Deputados e Deputadas do Par-
tido dos Trabalhadores que permaneçam em plenário 
para vencermos o mais rapidamente as votações, até 
porque, Presidente, serão sucessivas votações no-
minais.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pepe Vargas, a 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Miro Teixeira, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Miro Teixeira) – Deputado 
Lincoln Portela com a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco os Parlamentares do Partido da República para 
estarem em plenário, porque teremos votações impor-
tantes daqui a pouco e precisaremos colocar 308 Srs. 
Parlamentares neste plenário.
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Então, pedimos aos Parlamentares do Partido da 
República que venham ao plenário e aqui permane-
çam. Deixem outras atividades e permaneçam conosco, 
para que possamos levar adiante as demais votações.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lincoln Porte-
la, o Sr. Miro Teixeira, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
visita que fará S.Exa., o Ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, a Florianópolis e a Joinville, na próxima sexta-feira, 
para a assinatura de diversos convênios.

Ao mesmo tempo, quero rogar a V.Exa. que re-
ceba como lido pronunciamento que faço acerca de 
números extraordinários do ponto de vista de inves-
timentos, incentivos e políticas educacionais na área 
da inovação no Brasil.

Era isso, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
tem se destacado no que diz respeito a pesquisa e 
inovação. Apesar de ser um país em desenvolvimen-
to, uma economia emergente, o Brasil já investe cerca 
de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) em pesquisa 
e inovação. Os esforços têm sido cada vez maiores 
em relação a incentivos e políticas educacionais e na 
legislação, tanto pelo Governo Federal, quanto pelo 
setor privado.

O Ministério da Ciência e Tecnologia estabeleceu 
ações dentro do Plano de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, para o período de 2007 a 2010. Estimou inves-
timentos de quase R$58 bilhões na área. Um avanço 
que começou no Governo do ex-Presidente Lula e que 
a Presidenta Dilma Rousseff está dando continuidade 
e ampliando.

É importante destacar a importância da inovação 
tecnológica como mola propulsora do desenvolvimento 
econômico nacional. E o Brasil tem feito a sua parte, 
investindo na promoção da área de forma estratégica 
para a melhoria da competitividade junto às empresas. 
Um fator que tem sido destacado pela ANPEI – Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras é a necessidade ainda maior de 
trabalhar em conjunto com as universidades.

Hoje no Brasil as empresas de inovação tecno-
lógica empregam 16% dos pesquisadores, enquanto 
que nos Estados Unidos e na Coreia do Sul esse ín-
dice é de 80%. O único Estado brasileiro que se apro-
xima dessa marca é São Paulo, chegando a cerca 
de 65% de cientistas em seus quadros. Mas, o nosso 
País está caminhando a passos largos para melhorar 
esses números.

A Constituição Federal, em seus arts. 218 e 219, 
enfatiza o papel do Governo como promotor da ciência 
e tecnologia. O art. 218 diz que o Estado promoverá 
e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa 
e a capacitação tecnológicas. Já o art. 219 estabelece 
que o mercado interno integra o patrimônio nacional e 
será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 
cultural e socioeconômico, o bem-estar da população 
e a autonomia tecnológica do País.

Ainda nessa direção, em 2005 foi aprovada a 
Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), que incentiva o pro-
cesso de inovação na empresa privada, entre outras 
medidas, ao permitir a redução de 50% do IPI inci-
dente sobre equipamentos importados para pesquisa 
e desenvolvimento. 

Além da legislação em favor da inovação tecnoló-
gica, o Brasil ainda conta com financiamentos a juros 
baixos para investimentos na área. As leis de incentivo 
e a exoneração fiscal são extremamente importantes e 
contribuem significativamente para o desenvolvimento 
de pesquisas.

Um grande diferencial no Brasil tem sido os par-
ques tecnológicos, locais onde estão concentradas em- locais onde estão concentradas em-
presas e instituições associadas, criando um ambiente 
favorável à inovação tecnológica. Compartilham do 
mesmo ambiente empresas, universidades, centros de 
pesquisa e investidores, que geram benefícios econô-
micos para seus participantes e para as comunidades.

Atualmente, o País conta com 74 parques tec-
nológicos, sendo que 25 estão em operação, 17 em 
implantação e 32 projetos. Os 25 em operação hoje 
acomodam cerca de 250 empresas, que movimentam, 
segundo a Associação Nacional de Entidades Promo-
toras de Empreendimentos Inovadores – AMPROTEC, 
R$1,68 bilhão em negócios. Ainda de acordo com a 
associação, essas empresas exportam R$116 milhões 
e recolhem R$119 milhões em impostos, além de gerar 
35 mil postos de trabalho diretos. 

Nesse sentido, o meu Estado, Santa Catarina, tem 
sido considerado um modelo inovador para o Brasil. 
A Capital catarinense, por exemplo, foi uma das pri-
meiras cidades do País a abrigar uma incubadora de 
empresas de base tecnológica, trabalho iniciado pela 
Fundação CERTI (Fundação Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras), criada em 1984.
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Em 2003, Santa Catarina contava com dez in-
cubadoras. Já em 2010, esse número subiu para 52, 
com as incubadoras de São Bento do Sul, Porto União, 
Luzerna e Caçador. Juntos, esses polos tecnológicos 
resultaram na criação de 366 empresas no Estado.

Esses números, Sr. Presidente, refletem o cres-
cimento do setor de inovação tecnológica não só em 
Santa Catarina como no Brasil. É importante registrar 
que o Governo Federal tem sido um grande aliado 
nesse crescimento, promovendo incentivos para que 
o nosso País continue avançando na área e despon-
tando no cenário mundial em avanços tecnológicos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Décio Lima, o 
Sr. Inocêncio Oliveira, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Rose de Freitas, 1ª 
Vice-Presidente.

O SR. SIBÁ MACHADO – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Quero apresentar uma preocupa-
ção a respeito dos procedimentos da votação da LOA: 
deveremos abrir os prazos, se tudo correr bem, de 10 
dias, já a partir desta semana, e é claro que se inclui-
ria, dentro dos 10 dias, o feriado da semana que vem.

Fico preocupado: haverá condições de todos 
os Parlamentares estarem na Casa para apresentar 
suas emendas ou já se recomenda uma prorrogação 
de prazo, para que a Comissão de Orçamento possa 
receber essas emendas em data posterior ao dia 18?

É o alerta que faço. Quem sabe V.Exa., até o final 
desta sessão, possa nos dar algum indicativo quanto 
a essa matéria.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sra. Presi-
dente...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Cândido Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero convidar todos os Líderes a virem ao plenário e 
permanecerem aqui, porque nós vamos ter hoje dez 
ou doze votações nominais. Quanto mais rápido essas 
votações ocorrerem, mais cedo terminaremos a sessão. 

Quero pedir a todos os Deputados da base que 
acompanhem seus Líderes e fiquem em plenário, para 
acelerar o processo de votação.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sra. Presi-
dente...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Anthony Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitu-
cionalidade das regras de distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados e dos Municípios e deu ao 
Congresso Nacional prazo até o final de 2012 para 
estabelecer novas regras para a distribuição do FPE 
e do FPM.

Pois bem. Apresentei hoje nesta Casa projeto de 
lei que trabalha o cálculo, a entrega e o controle das 
liberações dos recursos de participação no FPM e no 
FPE. Coloquei os seguintes critérios, Sra. Presidente: 
primeiro, um terço dos recursos será diretamente pro-
porcional à soma dos valores dos tributos recolhidos 
pela União no território do respectivo Estado-membro. 
Segundo, um terço diretamente proporcional à popula-
ção e à área territorial do respectivo Estado-membro. 
Terceiro, um terço igualitariamente distribuído para a 
utilização nos programas de combate à pobreza dos 
respectivos Estados-membros. 

Considero que dessa forma nós estaremos cum-
prindo o que determinou o Supremo Tribunal Federal, 
que já disse claramente que as regras do FPE e do 
FPM são inconstitucionais.

O SR. NEWTON LIMA – Sra. Presidenta, com a 
sua autorização.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Newton Lima.

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sra. Presidenta.

Quero me congratular com a Presidenta Dilma 
e com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo 
lançamento de um extraordinário programa na área 
da saúde, o Melhor em Casa. Com 1 bilhão de reais e 
mil equipes de atenção domiciliar em todo o País, até 
2014, nós vamos dar o cuidado necessário à saúde 
para a reabilitação motora de idosos, pacientes crô-
nicos sem agravamento ou em pós-operatório, junto 
à família. Com isso faremos com que os leitos hospi-
talares fiquem destinados exclusivamente a quem de 
fato precisa, dando um tratamento muito mais humano 
para aquelas pessoas, a fim de que, em casa, possam 
se recuperar melhor.

Parabéns à Presidenta Dilma pelos avanços que 
estamos fazendo no Brasil na área da saúde.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
demais colegas Parlamentares, hoje, na Comissão 
de Agricultura, foi um dia que vai ficar marcado nos 
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Anais desta Casa. Estava acertado que o Presidente 
da FUNAI compareceria à Comissão, mas, infelizmen-
te, não compareceu. 

O Ministro José Eduardo Cardozo, com sua sensi-
bilidade, se propôs a comparecer e ele mesmo marcou 
o dia 22 para estar presente à Comissão de Agricultura, 
quando discutiremos a questão indígena do nosso País.

Assim como esta Casa teve a coragem de encarar 
a questão do Código Florestal brasileiro, nós também 
temos de encarar a questão indígena, que é um pro-
blema nacional hoje, o que está causando insegurança 
jurídica em todo o País.

Também aproveito, Sra. Presidenta, para justificar 
o meu voto. Na votação anterior, votei com o PMDB.

Muito obrigado.
O SR. NEWTON CARDOSO – Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

a palavra o Deputado João Ananias. Em seguida, os 
Deputados Newton Cardoso e Fabio Trad.

O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, que-
ro comunicar que, sexta-feira, às 10 horas, juntamente 
com o Governador Cid Gomes, no Ceará, o Ministro 
Aldo Rebelo inaugurará uma etapa da ampliação e 
reforma do Castelão, já nos preparativos para a Copa 
do Mundo de 2014.

Toda a nossa bancada, com certeza, estará lá 
para recepcionar o Ministro Aldo Rebelo. De antemão, 
informo que as reformas do Castelão estão à frente do 
cronograma, mostrando claramente que foi levada mui-
to a sério pelo Governador Cid Gomes a questão dos 
preparativos da Copa do Mundo no Estado do Ceará. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Newton Cardoso.
O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados, no ano passado, a minha empresa 
importou um automóvel dos Estados Unidos. Pagou os 
impostos pelo Banco do Brasil, todas as taxas. Obte-
ve autorização para importar. O automóvel chegou ao 
Porto de Santos e foi preso. 

Nós fizemos a defesa, mas o fiscal não quis li-
berar o automóvel. Fomos à Justiça aqui em Brasília 
e esta nos deu a liberação do automóvel. Quando fo-
mos buscar o automóvel, fomos informados que ele 
havia sumido. 

Quero denunciar nesta tribuna a corrupção que 
há no Porto de Santos. Vou fazer um requerimento ao 
Ministério da Fazenda, à Receita Federal, porque há 
um escândalo em Santos. Parece-me furto ou roubo de 
automóvel novo, com os impostos pagos. Eu vou fazer 

esse relatório. Não é possível que o Governo Federal 
tenha naquele porto bandidos, assaltantes.

Vou pedir aqui ao Ministro que abra um inquérito 
e suspender a... 

(O microfone é desligado.)
O SR. NEWTON CARDOSO – É responsabili-

dade do Governo Federal o sumiço de um automóvel 
que estava sob a sua guarda. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes 

de dar a palavra ao Deputado Fabio Trad, gostaria de 
anunciar, com prazer, que se encontram nas galerias 
desta Casa jornalistas da Folha de S.Paulo, os quais 
saudamos, agradecendo-lhes a presença. Muito obri-
gada, em nome de todos os Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado Fabio Trad.

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Código de Processo Civil é o principal 
instrumento normativo infraconstitucional do Brasil. 
Ele está sendo reformado na Câmara dos Deputados, 
como instância revisora, pela Comissão Especial en-
carregada de analisar o projeto que trata da reforma 
do Código de Processo Civil.

Por isso, Sra. Presidenta, eu aproveito esta opor-
tunidade para renovar a todos os Deputados o pedido 
de que participem das audiências públicas da Comis-
são de Reforma do CPC, todas as quartas-feiras, às 
14h30min, e apresentem as emendas, porque o prazo 
para tanto se esgotará no dia 25 de novembro.

Sra. Presidenta, salientamos o nosso compromis-
so de fazer do Código de Processo Civil um instrumento 
ágil, que, portanto, dê celeridade à Justiça brasileira.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, De-
putados, eu apenas quero registrar que a bancada de 
Minas Gerais se reuniu ontem, sob a coordenação 
do Deputado Reginaldo Lopes e do Deputado Márcio 
Reinaldo, e numa clara demonstração do compromis-
so da bancada com as questões estruturais do Esta-
do aprovou as cinco prioridades para as quais vamos 
apresentar emendas de bancada ao PPAG, o Plano 
Plurianual, que nos dá as diretrizes para inclusive já 
trabalharmos no Orçamento anual nos próximos dias.

E na linha do que nós já defendemos aqui, a ban-
cada, por unanimidade, decidiu que é prioritária uma 
emenda voltada para melhorar a estrutura da rede 
pública de saúde de Minas Gerais, com a previsão de 
R$1 bilhão, dentro do Plano Plurianual, e obviamente 
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vamos empenhar-nos na estruturação do Orçamento. 
Mas isso é uma sinalização, Sra. Presidente, de que é 
fundamental que o Senado aprimore e vote a legislação 
que regulamenta a Emenda 29. Nós não podemos mais 
permitir que uma área como a da saúde fique sempre 
dependendo de emendas, de um socorro. Nós preci-
samos de uma programação permanente, e é a regu-
lamentação da Emenda 29 que poderá dar-nos isso.

De qualquer forma, ficou ali registrado e para 
mim demonstrado o alto nível dos que eu tenho o pri-
vilégio de ter como colegas, de todos os partidos, em 
uma bancada que se preocupa com Minas Gerais e, 
é claro, com a saúde. Ali foram priorizados o metrô, 
o Rodoanel, as questões das universidades de Mi-
nas Gerais e o aeroporto de Confins, e a Saúde foi 
contemplada com R$1 bilhão no PPA, demonstrando 
unidade a bancada em torno dessa causa, e eu sinto 
que há unidade também na Câmara. Agora o Senado 
precisa de fato agilizar a regulamentação da Emenda 
29, para que nós tenhamos mais tranquilidade nos in-
vestimentos na saúde em todo o País.

Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

alerto as Sras. e os Srs. Deputados que nós preci-
samos de um quorum de 308 votantes para que nós 
possamos encerrar a votação.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar a 
votação, porque me parece que não há número.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
tenho como encerrar a votação.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, amanhã, às 
15 horas, no Rio de Janeiro, vai acontecer um grande 
ato em defesa dos interesses dos Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo, coordenado pelo Gover-
nador Sérgio Cabral.

Eu acredito que nessa questão dos royalties nós 
chegaremos a um denominador comum e o consen-
so vai prevalecer. Os royalties do petróleo já licitado 
são direitos constitucionais dos Estados e Municípios 
produtores. Dos royalties do pré-sal, aí, sim, que seja 
feita a partilha. Mas nós Deputados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo, junto com toda a classe política e 
a sociedade civil desses Estados, vamos lutar pelos 
nossos direitos, e esperamos que a Presidenta Dilma 
no momento certo decida em favor de que eles sejam 
preservados. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes, crianças, jovens, senhoras, 

senhores, pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem ou leem, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, 
pela Internet, pelas redes sociais, inclusive na Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, e em particular os ilus-
tres cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem 
tenho o orgulho de aqui representar, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Estado do Espírito Santo continuam a 
atuar com firmeza contra a redistribuição dos royal-
ties do petróleo aprovada de forma equivocada pelo 
Senado Federal, e estamos todos nós Parlamentares 
das duas bancadas atentos às várias frentes abertas, 
neste momento tão crucial para milhões de cidadãos 
que podem ser prejudicados por uma matéria incons-
titucional e injusta.

Na noite da terça-feira de ontem, na sala de reu-
niões da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, as 
bancadas do Rio e do Espírito Santo reuniram-se com 
o Dr. Humberto Ribeiro Soares, Procurador aposentado 
do Estado do Rio de Janeiro. O Dr. Humberto Soares 
acumula larga experiência em direito constitucional e 
foi autor do primeiro mandado de segurança nessa 
área impetrado no Supremo Tribunal Federal – STF, 
em 2010, sob orientação e liderança da Prefeita de 
Campos dos Goytacazes, a ex-Governadora Rosinha 
Garotinho, quando era presidente da Organização 
dos Municípios Produtores de Petróleo – OMPETRO.

Logo que assumiu seu mandato de Prefeita, Ro-
sinha identificou os sinais evidentes de que na dis-
cussão do marco regulatório para as reservas de pré-
-sal seriam propostas mudanças na distribuição dos 
royalties que afetariam diretamente os Municípios e 
Estados Produtores. A ex-Governadora, de posse de 
toda a experiência da sua trajetória política, promove 
desde então uma luta incansável e permanente contra 
esse movimento.

Na reunião das bancadas, na noite de ontem, 
discutimos as principais medidas jurídicas que serão 
adotadas para enfrentar a possível aprovação do subs-
titutivo do Senador Vital do Rego Filho na forma como 
se encontra proposto. Debatemos a apresentação de 
um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal 
Federal em paralelo ao esforço político que estamos 
movendo na Câmara dos Deputados.

É importante para todos nós Parlamentares dos 
dois Estados que assinemos logo o mandado de se-
gurança para que mais essa etapa ganhe forma e 
conteúdo, e para que possamos assim demonstrar 
com contundência para a população fluminense e 
capixaba o peso do conjunto de ações que estamos 
implementando na defesa dos direitos constitucionais 
que determinam que royalties não são benefícios, e 
sim compensações, devidas apenas a Municípios e 
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Estados que sofrem os fortes impactos da cadeia pro-
dutiva de petróleo.

É preciso ainda reforçar para todos desta insig-
ne Casa de Leis, no momento em que aguardamos a 
materialização da Comissão Especial que vai avaliar 
a matéria dos royalties, que é um erro imaginar que o 
projeto do Senador Vital do Rego Filho tem condições 
de prosperar se permanecer a redação da forma origi-
nal, construída com erros de informações, com dados 
não oficiais, com projeções fantasiosas, com disposi-
tivos que atropelam a Constituição Federal e já estão 
sendo até previamente questionados pelo Supremo 
Tribunal Federal por diferentes Ministros.

Quero aproveitar ainda o uso da tribuna desta in-
signe Casa de Leis para manifestar minha reprovação 
à forma como será conduzido o ato público convocado 
pelo Governador Sérgio Cabral Filho em defesa dos 
royalties na cidade do Rio de Janeiro, amanhã, na Can-
delária, no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, em um 
momento em que é preciso que todos nós possamos 
ter voz para expressarmos o absurdo que representa 
o assalto contra o Estado do Rio de Janeiro patrocina-
do pelo substitutivo do Senador Vital do Rego Filho, a 
organização do evento, a cargo do Governador Sérgio 
Cabral, informou que não estão previstos pronuncia-
mentos por parte dos Prefeitos, Deputados Estaduais 
e Federais, Senadores, Vereadores e autoridades que 
estarão reunidos nesse ato público na quinta-feira.

É lamentável que eu tenha recebido essa resposta 
ao e-mail que enviei de meu gabinete ao Subsecretá-
rio de Governo e Assessor Especial Edilson Silva, que 
me respondeu informando que estão previstos apenas 
shows de artistas nacionais, sem a possibilidade de 
discursos de políticos. É uma decisão desproposita-
da, que deixará de abrir palanque para a defesa dos 
interesses dos Estados do Rio, que somente de 2012 
a 2020 pode perder de royalties R$48 bilhões, segun-
do projeções oficiais da PETROBRAS e da Agência 
Nacional de Petróleo – ANP.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidenta... Presidenta, tomando por base... Eu acho que 
nós devemos ter um parâmetro. Ontem o Presidente 
Marco Maia foi bastante ágil ao encerrar as votações. 
Então, se nós seguirmos o parâmetro de ontem, evi-
dentemente já deu tempo de sobra para V.Exa. encer-
rar a votação. 

Não há quorum. É nítido que não há quorum.
O SR. ODAIR CUNHA – Sra. Presidenta, quero 

contraditar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, não 
é caso de contraditar. Nós ontem ouvimos aqui ao Pre-
sidente Marco Maia dizer que ia aplicar o Regimento 
– de forma estranha, até, porque parecia que não se 
observava, que não se respeitava o nosso Regimen-
to –, e impediu a Oposição de falar um pouco mais 
do que aquilo que determina o Regimento. Foi rígido.

Nós vamos esperar a tarde toda porque interessa 
ao Governo atingir o quorum? Para o Governo vale tudo! 
Não há Regimento, não há Constituição, não há nada. 

Isso só vale para a Oposição? Vamos aguardar 
a tarde toda para ver se eles conseguem um quorum, 
uma maioria tão ampla que até plataforma de adesão 
cria? Porque o Brasil é o país do adesismo, do oficia-
lismo, nós vamos aguardar a tarde toda até que haja 
quorum? 

Nós já estamos há muito tempo aqui. Esta Casa 
precisa dar-se ao respeito, e com atitudes como essa 
se está evidentemente enxovalhando o Poder Legis-
lativo nacional.

O SR. AUDIFAX – Sra. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero registrar 
que o Espírito Santo também, amanhã, às 15 horas, 
vai fazer um grande ato público em favor do Brasil, 
mas acima de tudo em favor do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro. Esse ato será coordenado pelo nosso 
Governador Renato Casagrande. Chamamos toda a 
sociedade capixaba, os Prefeitos, as lideranças, para 
que se faça justiça na questão dos royalties. 

Então, amanhã, às 15 horas, na Praça dos Na-
morados, vamos estar todos juntos, lá, em defesa da 
justiça, do Brasil e do Espírito Santo, Sra. Presidente. 

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, peço 
aos Deputados do PSD que compareçam ao plenário 
para a votação.

O SR. JONAS DONIZETTE – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose 
de Freitas, quero comunicar ao Plenário desta Casa 
que no dia 21 de novembro, na cidade de Campinas, 
mós teremos uma reunião das subsedes da Copa. A 
FIFA já confirmou presença. É o último trabalho da 
Comissão de Desporto. 
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Aproveito a presença de muitos Deputados em 
plenário, como a do Presidente da Comissão de Tu-
rismo e Desporto, para solicitar a todos que avisem 
as cidades que querem ser subsedes da Copa para 
estarem presentes em Campinas. O encontro será dia 
21 de novembro, segunda-feira. Já está confirmada a 
presença do Sr. Ricardo Trad, que em nome da FIFA 
fará uma demonstração para todas as cidades que 
pretendem ser subsedes da Copa. 

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou 

encerrar a votação. 
Alguém do Plenário ainda não votou? (Pausa.)
Atendi a todos os pedidos e telefonemas de ban-

cadas que estavam reunindo-se para discutir assuntos 
de seu interesse.

Está encerrada a votação.

VOTARAM

SIM:   43
NÃO:   267. 
TOTAL:   310 VOTOS.

Rejeitada a Emenda.
Resultado a Votação

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PSDB – EXP. 
“ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013” EMENDA 4 SUB 
ART. 76 PEC – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 16:39
Encerramento da votação: 09/11/2011 17:02
Presidiram a Votação:
Rose de Freitas 
Inocêncio Oliveira 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, o Deputado Givaldo Carimbão votou com o partido. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só 
para saber, para eu não me preocupar mais, nós va-
mos ter encerramento de sessão quando atingirmos 
o quorum, é isso? A partir de agora a regra é essa? 

Não é a do Regimento. Atingido o quorum, pode 
encerrar-se a votação?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, apenas para 
corrigir, a média tem sido exatamente esse tempo, e 
muito mais tempo levam outras votações.

O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
César Halum votou com o partido, o PSD.

O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Carlinhos Almeida votou com o PT na úl-
tima votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa o Requerimento de Destaque nº 4.

“Sr. Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, I, § 2º, 
combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, desta-
que para votação em separado da expressão 
‘contribuições sociais’, constante do art. 1º 
da PEC 61/11, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal.”

Sala das Sessões, de 2011. – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai falar 
a favor do requerimento o Deputado Marcus Pestana.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, há uma coisa absolutamente misteriosa na 
avaliação da DRU. Há um esforço político despropor-
cional em relação aos reais impactos fiscais da des-
vinculação orçamentária neste momento. 

Nós estamos discutindo aqui a DRU. A DIP, a des-
vinculação do interesse público, alguns Ministérios já 
estão praticando, nesse lamaçal de desvios, malfeitos 
e corrupção. Então, a DIP, sem a nossa autorização, 
já foi criada. Mas trata-se aqui da discussão da DRU. 

O Fundo Social de Emergência e o Fundo de 
Estabilização Fiscal foram criados em contextos total-
mente diferentes. Nós tivemos um processo constituinte 
em 1988 em que se vincularam receitas. Tivemos um 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 61063 

processo hiperinflacionário. Tivemos a estabilização, 
com seus impactos fiscais, e sucessivas crises inter-
nacionais; isso gerou a necessidade da DRU. 

E é preciso desmistificar, porque às vezes a dis-
cussão atinge a profundidade de um pires. Há mistifi-
cações do real significado econômico disso. O Fundo 
Social de Emergência e o Fundo de Estabilização Fiscal 
foram criados para desvincular recursos da Seguridade 
Social e bancar a conta no vermelho do Orçamento 
Fiscal. A realidade hoje é totalmente diferente. O dé-
ficit está na Seguridade Social. Não há sentido nisso. 
É uma balela isso de ficar acenando com terrorismo 
de má qualidade com base em crise internacional. A 
arrecadação está bombando. Vai subir 20% nominais. 
O ingresso de capitais vai ser recorde. 

Teremos bombas de efeito retardado em médio 
prazo, mas 9 entre 10 economistas especialistas em 
finanças públicas – consultem a nossa competente 
consultoria técnica –, todos vão dizer que a DRU não 
tem sentido substantivo. Senão, vejamos: ela está des-
vinculando recursos basicamente da Seguridade So-
cial e das contribuições econômicas, e nós vemos aqui 
que ela vai retirar R$54 bilhões; só que o Orçamento 
da Seguridade ter um déficit de R$12 bilhões; então, 
retira com uma mão e repõe com a outra! 

O único efeito prático, líquido, é na cota do BN-
DES, no caso das contribuições que são direcionadas 
para o orçamento do BNDES, o que gera um impacto 
de R$3,6 bilhões. No entanto, medidas provisórias su-
cessivas nos últimos 3 anos injetaram R$270 bilhões. 
Como é preciso economizar R$3,6 bilhões se nós cap-
tamos à taxa SELIC R$270 bilhões? É uma absoluta 
contradição! A única tungada real do Tesouro é nos 
Estados e Municípios, na CIDE: R$560 milhões. Então, 
é muito misterioso esse esforço político.

Essa polarização é desnecessária. A Oposição 
posiciona-se claramente, e de forma consistente, de 
acordo com o parecer dos especialistas desta Casa e 
de todos os especialistas em gestão orçamentária e 
finanças públicas. E eu pergunto: por que gastar tan-
ta energia? 

De duas, uma: ou é uma demonstração desne-
cessária e explícita de desvalorização do Congresso, 
acenando para o mercado internacional e doméstico 
com a mensagem: “Olhem, nós fazemos passar qual-
quer coisa. Aquele Congresso é nosso. Nós temos 
360, 400 votos. Se for preciso instalar um elefante no 
plenário para combater a crise, nós temos 400 votos 
para instalar.” Pode ser isso, uma demonstração inútil 
de força, comprometendo o Orçamento da Seguridade 
Social, mas na prática é inócuo, porque são despesas 
incomprimíveis. Ou, por outro lado, há uma segunda 
hipótese: será que alguém está pensando na criação 

de um novo imposto? Será que é uma desvinculação 
preventiva de futuro imposto a ser criado? 

Quero deixar isto registrado; de duas, uma: ou 
é uma demonstração explícita de falta de autonomia, 
de autoritarismo e de controle do Congresso – o que 
é totalmente desnecessário, porque não tem nada a 
ver com a sustentabilidade da economia brasileira e 
com o enfrentamento da crise internacional –, ou en-
tão alguém, escondido lá nos gabinetes do Poder, está 
pensando em um novo imposto e criando uma desvin-
culação preventiva futura.

Quem viver verá.
O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose, 
o Deputado Saraiva Felipe votou com o partido nas 
duas votações anteriores.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. JÂNIO NATAL (Bloco/PRP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Jânio Natal votou com o partido. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Leonardo 
Monteiro votou com o partido.

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente Rose, a 
Deputada Nilda Gondim votou com o partido, o PMDB. 
Muito obrigada.

O SR. ALCEU MOREIRA – Deputada Rose...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.
O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – ...que o Espírito Santo e o Rio 
de Janeiro façam passeatas, eu acho absolutamente 
legítima essa luta; agora, chamar privilégio de justiça, 
só se o Aurélio errou. O mar é da União! Quem explo-
rou e desenvolveu a exploração foi a PETROBRAS, 
que é de todo o povo brasileiro. 

Esse recurso é de todo o povo brasileiro. Isso é 
justiça! 

Fazer passeata é legítimo, mas muito mais legíti-
mo é dar ao povo o que ele tem direito, e não privilegiar 
alguns entes da Federação.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidenta Rose, o Deputa-
do Wilson Filho acompanhou o partido, o PMDB, nas 
últimas votações.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Teremos outras votações em que V.Exas. poderão 
consolidar a participação.
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O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Dr. 
Rosinha, nas votações anteriores, votou com o PT.

O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Paulo Piau, na 
última votação, votou com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gos-
taríamos de registrar que se encontram nas galerias 
desta Casa alunos do Colégio Fractal, de Goiânia, 
Goiás. Muito obrigada pela presença. É um prazer 
recebê-los nesta Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai 
falar contra a matéria o Deputado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, apenas quero encaminhar 
o voto contra o destaque. Votamos “sim”, para manter 
o texto original. Entendemos que o Governo vem au-
mentando o gasto social, vem ampliando os investi-
mentos na saúde. Precisamos e queremos identificar 
fontes adicionais para a saúde, mas vem ampliando-
-se o gasto social, vêm ampliando-se os investimentos 
públicos; então, queremos manter esse processo, que 
garante o crescimento econômico com distribuição de 
renda, permitindo o crescimento da economia, que é o 
que vai dando sustentabilidade às finanças públicas, 
dando sustentabilidade às políticas sociais, dando sus-
tentabilidade, enfim, ao desenvolvimento pleno do País. 

Portanto, queremos a manutenção do texto ori-
ginal e encaminhamos o voto contra essa emenda. 
Votamos “sim”, pela manutenção do texto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai 
falar a favor da matéria o Deputado Cesar Colnago.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, falar em distribui-
ção de renda, quando se sabe que muitas vezes os 
recursos que saem do Orçamento da Seguridade são 
para pagar juros a 20 mil famílias brasileiras? Não dá 
para entender! Desenvolvimento com distribuição de 
renda é investir principalmente na Assistência Social, 
é investir na Saúde, é garantir o que está na Consti-
tuição: que o Orçamento da Seguridade, assim como 
o das estatais, é um Orçamento independente!

O que nós estamos fazendo aqui mais uma vez 
– e infelizmente este Congresso abre mão da sua con-
dição e da sua autoridade – é consertar o Orçamento 
Fiscal. É, na verdade, transferir recursos para esse 
Orçamento, inclusive de despesa. Há uma contradi-
ção! Eu não consigo nem falar direito, porque é uma 
contradição: eles tiram do Orçamento da Seguridade 
o que é descontado da folha dos trabalhadores para 
depois colocar de volta pelo Orçamento Fiscal!

Eu só posso entender uma coisa: eu não sou eco-
nomista, nem financista, sou médico, mas deve haver 

alguma coisa que o Governo nos está escondendo! E 
quando a Oposição propõe 2 anos – abrindo mão –, 
por entender que era outro aquele momento que vive-
mos lá atrás, com hiperinflação, com descontrole fiscal, 
completamente perdido este País, à época ainda de 
Itamar Franco, com Fernando Henrique lá à frente das 
finanças, estão usando o mesmo remédio? Para que 
crise? Qual é o diagnóstico da crise? Chegou abalan-
do o quê? Que estrutura?

Com certeza, não é possível esse cavalo de ba-
talha que este Governo faz para trocar R$1,090 trilhão 
por R$3,9 bilhões, que – esses, sim, como eu já disse 
aqui ontem, da CIDE, da Ciência e Tecnologia – não 
voltam, mas despesas com a Previdência, as despe-
sas básicas com a saúde não têm como não retornar, 
naquilo previsto na lei. 

Poderíamos, sim, poderíamos buscar a dimi-
nuição de gastos supérfluos, não gastos na saúde e 
na educação. Um dos argumentos do PT, usados na 
Relatoria, é que há vinculação demais; eu acho que 
há de menos, porque isso está vinculado à educação! 
Os senhores não querem dar educação à população? 
Está vinculado à saúde, um gasto mínimo! Está vin-
culado à Assistência Social, à Previdência, a Ciência 
e Tecnologia! Qual o mal nisso?

O que os senhores querem é moleza! É fazer o 
manejo da execução orçamentária com a maior liber-
dade possível, maior do que o nosso Orçamento já dá 
aos executivos deste País, porque ele vincula, sim, mas 
ele não obriga, em muitas dessas responsabilidades. 
Então, é preciso ser dito aqui o que é que há por trás 
dessa jogada, porque não é possível, num Orçamento 
de R$1 trilhão, nós estarmos discutindo aqui a possi-
bilidade de retirar recursos do FAT e principalmente ali 
da área da CIDE, das estradas federais, que no ano 
passado mataram mais de 5 mil pessoas em mais de 
130 mil colisões!

E aí usam outro argumento, um outro argumen-
to inconcebível: é para aumentar os investimentos do 
País. Onde? Pois aqui, aqui há dinheiro para juros, 
para os banqueiros, para as famílias mais abastadas, 
mais ricas deste País; há recursos para pessoal e en-
cargos; há recursos para inversões financeiras; há re-
serva de contingência; no investimento, eu quero que 
V.Exas. me provem onde está escrito que há recursos 
para investimentos que estão saindo da DRU. Fiz essa 
pergunta lá na Comissão Especial, provoquei a base 
do Governo; pois ninguém me respondeu! 

Deputado Odair, que muito respeito, não há in-
vestimento previsto, até porque boa parte dele vai vol-
tar para a sua obrigação da despesa prevista no Or-
çamento da Seguridade. Então, há alguma coisa que 
nós ainda não captamos. Há! Ontem o Relator dizia 
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que o remédio tem de estar na prateleira. Talvez seja 
isso. Mas então nos mostrem os números! Deem-nos 
o diagnóstico da crise, porque não é a isso que esta-
mos assistindo! 

E acho que nós temos responsabilidade. Se a 
crise aqui chegar, e de forma clara, nós daremos o ins-
trumento necessário para que o Governo não afunde. 
Nunca apostamos no quanto pior melhor. Sempre tive-
mos responsabilidade no que fazemos. Por que esse 
cavalo de batalha? Para chegar aonde? 

Então, Sra. Presidente, não é possível que haja 
tantos argumentos falaciosos, que não condizem com 
a verdade. A verdade tem de ser mostrada nos diag-
nósticos aqui. O que é que está acontecendo com as 
finanças do Governo, com o seu custeio, com a inca-
pacidade de investimento, com os Restos a Pagar, que 
passaram este ano de R$128 milhões? A receita cres-
ce 15% neste ano, e a despesa supera o crescimento 
da receita? E os senhores estão pagando a dívida da 
herança maldita de R$128 bilhões de Restos a Pagar! 
Ninguém tocou nisso aqui. Por quê? Há receita? Então, 
era para aparecer! Nem as emendas estão pagando!

Então, Sra. Presidente, é muita incoerência para 
um projeto só. Muito obrigado.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Márcio Macêdo votou com a Liderança do PT na 
última votação.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Valadares Filho votou com o seu partido na 
votação anterior.

O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Geraldo 
Resende, na votação anterior, votou conforme orien-
tação do partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai falar 
contra a matéria o Deputado Sibá Machado. (Pausa.) 

Chamo o Deputado Amauri Teixeira. (Pausa.) 
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Por economia processual, 
para seguirmos em frente, Sra. Presidente, somos 
contra o destaque.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
orientar as bancadas.

Como vota o PT?
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, pela ma-
nutenção do texto, Sra. Presidente, pelo Brasil, para 
continuar os investimentos, para este País continuar 
crescendo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PMDB?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Está 
falando o PT ainda, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Estou 
no nível da economia processual.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-
-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB 
vota “sim” e pede a presença de sua bancada. Haverá 
votações importantes para a bancada do PMDB. 

Por favor, no plenário, o voto é “sim”, Sra. Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
Bloco/PSB?

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PSB reco-
menda o voto “sim”, Sra. Presidente, e também con-
voca Deputados e Deputadas para estarem presentes 
no plenário para esta votação. A orientação é “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

E o PSDB?
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a 
nossa posição é muito clara: nós queremos retirar, 
impedir a possibilidade de que as contribuições so-
ciais possam ser manobradas com esse dispositivo 
da Desvinculação das Receitas da União. É incon-
cebível colocar recursos sociais à disposição de um 
Governo perdulário, de um Governo que não usa bem 
o dinheiro público, de um Governo que não faz uma 
Administração Pública racional, que tem cerca de 40 
Ministérios. É um absurdo! Certamente o contribuinte 
brasileiro não aceita isso. 

Nós estamos aqui protegendo o dinheiro público, 
para que não se utilize o dinheiro que é tão difícil de 
se conseguir na vida das famílias brasileiras, e que se 
dirige ao Governo Federal em tributos, retirando esse 
dinheiro da área social. Portanto, a nossa posição é 
muito clara, Sra. Presidenta: “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PSD?

O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha o voto 
“sim”, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
Bloco/PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, ape-
sar de o Partido da República continuar ainda numa 
postura de independência, entendemos que o Gover-
no da Presidenta Dilma Rousseff é um Governo sério, 
coerente, e coerentemente trabalha para que a DRU 
seja renovada pelos 4 anos.
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O Partido da República acredita nesse Governo, 
acredita na Presidenta Dilma Rousseff. Estamos há 
16 anos nesse projeto de Governo, e por essa razão 
continuaremos votando de acordo com a nossa cons-
ciência, com a nossa maneira.

Encaminhamos o voto “sim”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o PP?
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o PP entende que 
a Oposição, com essa emenda, com esse destaque, 
está querendo retirar contribuições sociais. Parece que 
querem exatamente atingir os excluídos do processo 
social deste País, atingir os carentes. Não entendi.

E por isso, Sra. Presidente, o PP entende que 
deve ser mantido, até pela coerência, o texto aprovado 
ontem. Nesse sentido, o PP entende que o voto é “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
DEM?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
esse destaque precisaria ser aprovado, porque, como 
já reiteradas vezes dissemos, a DRU é basicamente 
a desvinculação de contribuições sociais. Nós temos 
algo em torno de R$300 bilhões em contribuições so-
ciais que vão financiar a Seguridade Social. Desses 
R$300 bilhões, 20% serão desvinculados; ou seja, 20% 
o Governo retira, vai fazer superávit primário, vai fazer 
qualquer outra coisa, pagamento da dívida, e não o 
PAC, não o investimento em infraestrutura. 

Por isso, nós queremos o voto “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 

PDT?
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
bem antes de a Oposição apresentar esse destaque, 
o PDT apresentou a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 75/11, que retira a incidência da DRU sobre 
as contribuições sociais. E eu quero aqui externar a 
minha preocupação com os argumentos do nosso 
Governo. Ontem eu ouvi aqui o absurdo de que o Go-
verno precisa da DRU para pagar o Bolsa Família, e 
agora estou ouvindo um argumento que cria um clima 
de chantagem absoluta: ou se aprova a DRU, ou nós 
não vamos ter pernas para enfrentar a crise! 

Mas ninguém veio aqui apresentar o diagnóstico 
da crise; então, o PDT vai liberar a sua bancada, por-
que foi o primeiro partido, com a PEC 75, a defender a 
não incidência da DRU sobre a receita da Seguridade 
Social. E mais: o que está impresso aqui, na orientação 
distribuída pelo Governo, não corresponde à verdade. 
Não é verdade que, se a desvinculação incidir sobre a 
Seguridade, devolvem-se depois esses recursos. Esse 
dinheiro não é rastreável! 

Por isso, o PDT libera a bancada.

Durante o discurso do Sr. Paulo Rubem 
Santiago, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PV/PPS?

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PV/PPS está liberado, em função da posição do 
PV, mas o PPS quer destacar que nos últimos anos, a 
partir do ano de 2000, nós tivemos grandes avanços 
com relação à DRU, quando conseguimos resguardar 
os recursos da Saúde, depois resguardamos os recur-
sos da educação, e agora efetivamente precisamos 
votar “não”. E por que o “não”, Sr. Presidente? Para 
garantirmos que as contribuições sociais não estejam 
submetidas à DRU. 

Portanto, Sr. Presidente, o PPS orienta a nossa 
bancada a votar “não” e deixa o PV livre, lembrando 
que nós tivemos no ano de 2000 uma ação direta de 
inconstitucionalidade. Nessa ação, movida por partidos 
da base do Governo, já defendíamos que os recursos 
não pertencem ao Estado. Os direitos sociais têm 
como titular os cidadãos. Portanto, orientamos: “não”! 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PSC, Sr. Presidente, fez uma 
análise aprofundada sobre o assunto, entendendo 
que o trabalho da Oposição é exatamente esse. No 
entanto, depois de lermos o texto, decidimos pela sua 
manutenção. 

O PSC orienta a bancada a votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PRB vota “sim”, Sr. Presidente.
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 a 
cada momento mais está convencido de que essa 
questão da DRU é uma grande mistificação. Não se 
sabe se é para enfrentar a crise, se não é, se é para 
dar dinheiro para o Bolsa Família, mas uma coisa é 
certa: o Governo, ao se recusar a retirar as contribui-
ções sociais daqui, vai atacar exatamente o Orçamento 
da Seguridade Social. 

Quem forma o Orçamento da Seguridade Social 
com maior força são as contribuições! É a COFINS, 
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é a CSLL! São contribuições que vão ser retiradas, e 
não é verdade que serão devolvidas. 

O que o Governo está fazendo com a DRU é bus-
car segurança para dialogar com o mercado financeiro; 
ou seja, é dinheiro para fazer superávit primário para 
pagar juros e amortizações da dívida.

O PSOL vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.)
E a Minoria?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PRTB vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o Go-

verno?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A Minoria vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação. 
A Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos 

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) – O Deputado 

Odair Cunha tem a palavra.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para dei-
xar claro aqui para os nobres pares, numa votação 
importante como esta é importante nós termos clareza 
de que se nós retirarmos a incidência da DRU sobre 
as contribuições sociais nós estaremos diminuindo de 
maneira importante, significativa e fundamental a efi-
cácia desse instrumento.

Uma segunda questão que julgo importante tam-
bém: no nosso Governo, no Governo do Presidente Lula 
e no Governo da Presidenta Dilma, nós aumentamos 
de R$30 bilhões para R$77 bilhões o investimento na 
saúde. Nós ampliamos de maneira significativa tam-
bém o volume de recursos destinados à área social. 
Então, não é verdade que a incidência da DRU retira 
recursos das áreas sociais. Se isso fosse verdade, nos 
últimos anos nós não teríamos obtido um aumento sig-
nificativo do volume de recursos aportados exatamente 
para essas áreas.

Uma terceira questão, que julgo importante tam-
bém: o que determina o investimento na saúde é a 
Emenda Constitucional nº 29/00. Este Parlamento 
inclusive votou lei complementar que regulamentou a 
aplicação, que regulamentou a Emenda Constitucional 
29. Exatamente por isso, como a DRU não alcança a 
Emenda 29, então nós não podemos dizer que ela retira 

recursos da saúde, porque obviamente o que determi-
na investimentos na saúde é exatamente a Emenda 
29, que não é alcançada pela DRU.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB muda a orientação do voto de “não” para obs-
trução, e quer também esclarecer que ao longo dos 
últimos 8 ou 7 anos do Governo atual a participação 
do Governo Federal nas verbas destinadas ao SUS, 
sistema público de saúde, vem caindo gradativamente. 
Em 2002 era da ordem de 53%, comparando-se com 
a participação dos Estados e Municípios, e no ano 
passado já estava na faixa de 45%, 46%.

Portanto, o que se observa é uma redução gra-
dativa da participação das verbas federais na saúde 
pública do povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. STEPAN NERCESSIAN (Bloco/PPS-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uma correção: o PPS está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encer-
re a votação. Tempo esgotado, Sr. Presidente. Tempo 
esgotado, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Daqui a 
20 minutos.

O SR. RONALDO CAIADO – Então, Sr. Presi-
dente, daqui a 20 minutos eu gostaria só que V.Exa. 
me desse 2 minutos...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora.
O SR. RONALDO CAIADO – ...para trazer ao 

conhecimento aqui de todo o Plenário do que foi pu-
blicado hoje pela grande mídia, principalmente pela 
Agência Estado: o Governo pode gastar R$62 bilhões 
como quiser, por ano, até 2015. Essa é a matéria. Ago-
ra, vejam, o que nós estamos votando é exatamente 
isso. Se nós conseguirmos hoje derrotar, não atingindo 
o quorum de 308, todos aqueles aposentados, depen-
dentes hoje das contribuições sociais, estarão tranqui-
los. Os aposentados, as pessoas deficientes físicas, 
todos aqueles também com seguro-desemprego, todos 
eles terão uma garantia; por isso a necessidade de nós 
não termos aí o voto favorável de 308 Parlamentares.

Mas veja, Sr. Presidente, o que é mais grave. O 
mais grave é o que a Agência Estado noticia: “Para 
aprovar a DRU, o Governo acelerou a liberação de 
verbas das emendas de Parlamentares ao Orçamen-
to deste ano”. 

(O microfone é desligado.)
O SR. RONALDO CAIADO – Só para concluir, Sr. 

Presidente, passo a entender aquilo que o Deputado 
Silvio Costa disse ontem. Ou seja, ele disse ter em-
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penhado a palavra, e pelo visto vários Parlamentares 
aqui empenharam emendas ao Orçamento. E continua 
a matéria: “O Planalto também atendeu a bancada do 
PMDB da Câmara e nomeou para a Secretaria Nacio-
nal de Programas de Desenvolvimento do Ministério 
do Turismo Fábio Dias”.

Sr. Presidente, veja bem a que ponto chegamos! 
Nós estamos assistindo ao que acontece antes de cada 
uma das votações no Congresso. 

Há poucos minutos nós vimos aqui também a 
presença de representantes de uma Assembleia do Irã, 
Assembleia Consultiva. É nisto que se está transforman-
do o Congresso Nacional: em Assembleia Consultiva!

O SR. STEPAN NERCESSIAN (Bloco/PPS-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
no painel o Bloco PV/PPS fica liberado. Apesar de o 
PPS estar em obstrução, o Bloco PV/PPS, no painel, 
deve ficar liberado.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de con-
traditar aqui o que foi dito pelo Deputado Imbassahy, 
ao afirmar que tem havido redução dos investimentos 
em saúde. Não é verdade! Os investimentos em saú-
de pularam de cerca de R$30 bilhões em 2003 para 
R$77 bilhões agora, em 2011. Nós inclusive quere-
mos que esse investimento seja ainda maior. Por isso 
é importante que tenhamos uma economia que cres-
ça, porque quando a economia cresce a variação do 
Produto Interno Bruto é ganho real para investimentos 
na saúde, porque o investimento na saúde é corrigido 
anualmente pela inflação mais o crescimento do PIB.

Também é importante contraditar aqui, Sr. Presi-
dente, argumentos no sentido de que na realidade o 
pagamento de juros do serviço da dívida é um problema 
muito grande. De fato é um problema grande; agora, 
a forma concreta de reduzir o peso do pagamento de 
juros e serviço da dívida é mudando o perfil da dívida, 
é reduzindo a taxa de juros, e isso vem acontecendo, 
tanto que a dívida pública líquida era de 60% do PIB 
na época em que o PSDB e o DEM dirigiam este País, 
e hoje a dívida pública líquida é de 39% do Produto 
Interno Bruto. 

Então, a forma de se conseguir fazer crescer o in-
vestimento público, crescer o investimento nas políticas 
sociais, garantir um salário mínimo decente, garantir 
que os aposentados tenham melhora nos seus rendi-
mentos, ampliar investimentos na saúde, é o caminho 
do crescimento econômico, e para isso nós temos de 
manter os fundamentos da política econômica e, por-
tanto, vencer esta votação, renovar a DRU e fazer o 
País crescer, Sr. Presidente.

Peço que os Deputados do PT compareçam ao 
plenário para nós agilizarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estou pror-
rogando a sessão por mais 1 hora.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sal-
vador Zimbaldi votou de acordo com a orientação da 
bancada nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Sérgio Moraes.

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar em-
presários do Paraguai que nos visitam. São empresá-
rios do Paraguai o casal Júlio Ajala e sua esposa Cé-
lia. Queremos, então, dar-lhes as boas-vindas. Sejam 
bem-vindos aqui ao Congresso Nacional.

Obrigado.
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, pela Li-

derança do PV, eu gostaria de usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Sarney Filho.
O Deputado Sarney Filho tem a palavra pela Li-

derança do PV.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já estou 
na tribuna. Obrigado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos 
e amigas que nos estão assistindo e ouvindo, pela TV 
Câmara e pela Rádio Câmara, eu subi à tribuna hoje 
para falar a respeito da recente votação que aconteceu 
no Senado Federal, na manhã de hoje, na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, onde foi votado o parecer 
emitido pelo Senador Luiz Henrique a respeito do re-
trocesso no Código Florestal cometido pela Câmara 
dos Deputados.

Sr. Presidente, o parecer do Senador Luiz Hen-
rique torna um pouquinho menos ruim aquilo que saiu 
da Câmara; portanto, não vai ao encontro do que a 
sociedade brasileira deseja. Agora mesmo recebi, da 
parte da Liderança do Partido Verde, algumas obser-
vações que quero passar à Casa: o substitutivo man-
tém a anistia a quem desmatou área de preservação 
permanente até 22 de julho de 2008, quando a data 
correta seria setembro de 1999, data da primeira regu-
lamentação de crimes ambientais; permite recuperar 
apenas 15 metros contados da calha do leito regular, 
e isso vai diminuir a área de preservação permanente. 

Meus amigos, minhas amigas, não existe rio gran-
de se não existirem os rios pequenos que contribuem 
para fazer os grandes rios. Nós estamos comprome-
tendo os recursos hídricos do nosso País! Reserva 
legal será registrada em órgão ambiental, e não em 
cartório, como é exigido hoje! Isentam-se as averba-
ções da reserva legal de até quatro módulos fiscais! 
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Ou seja, basicamente, os mesmos equívocos come-
tidos pela Câmara estão sendo repetidos, com uma 
maquiagem mais adequada, mas continua, no mérito, 
o Código Florestal, se sair do Senado dessa maneira, 
um retrocesso na nossa legislação ambiental, que fará 
com que o Brasil não consiga cumprir os seus compro-
missos internacionais às vésperas da grande reunião 
da Rio+20, a maior reunião de Chefes de Estado que 
vai acontecer no início do século XXI.

Portanto, Sr. Presidente, como essa matéria ainda 
vai voltar à Câmara dos Deputados, eu peço aos Srs. 
Deputados, às Sras. Deputadas, àqueles que não têm 
interesses pessoais envolvidos que façam uma refle-
xão e mudem de uma vez por todas a sua maneira de 
pensar a respeito do desenvolvimento do nosso País, 
o que não é ser contra a produção, mas em favor do 
futuro dos nossos filhos e das próximas gerações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

pela Liderança do PT, concedo a palavra ao Deputado 
Paulo Teixeira. (Pausa.)

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
disso, a Liderança do Partido Progressista gostaria de 
convocar os Srs. Parlamentares ao plenário para votar.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também quero convocar os Parlamentares da bancada 
do PMDB que estão nos gabinetes a comparecerem 
com urgência ao plenário.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
tranquilizar o Deputado Sarney Filho, nós vamos re-
cuperar o texto da Câmara na 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, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, eu, igualmente, gostaria de pedir aos 
Deputados do Partido dos Trabalhadores que venham 
ao plenário para terminarmos a votação da DRU em 
primeiro turno nesta tarde, votarmos no segundo turno, 
para a concluirmos ainda na noite de hoje.

Eu tenho ouvido os argumentos da Oposição, que 
sempre traz um tema a debate. A Oposição diz que, 
nos tempos do Governo do então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o PT não havia votado esse instru-
mento quando o Brasil mais precisava dele e, portan-
to, se coloca na posição de não ajudar o Brasil agora. 
Esse é o argumento da Oposição, que quer repetir 
um acontecimento de quase 20 anos, e nós estamos 

atualizando uma posição. A Oposição reconhece que 
o Brasil precisa desse instrumento.

Lá atrás, a oposição que fizemos ao Governo 
Fernando Henrique Cardoso foi uma oposição a um 
governo equivocado, que pegou grande parte do pa-
trimônio público brasileiro, como a Vale, e a vendeu na 
bacia das almas. Refiro-me a um governo que instituiu 
na política econômica a paridade cambial, que levou o 
Brasil a um déficit muito expressivo nas contas públicas 
e a uma desindustrialização. Foi nesse contexto que 
o PT votou contra uma série de medidas do Governo 
Fernando Henrique Cardoso.

Agora não é esse o cenário brasileiro. No cenário 
brasileiro de hoje, há a concordância de que o programa 
econômico da Presidenta Dilma Rousseff é um progra-
ma econômico correto, que investe no crescimento, na 
geração de empregos, na distribuição de renda, que 
faz um ajuste nas contas públicas. Ela é tida e havida 
como pessoa que combate a corrupção – aqui não que-
ro repetir as medidas que ela está tomando. Trata-se 
de um Governo que tem conseguido sucesso, ao não 
transferir renda para os rentistas brasileiros.

Hoje nós tivemos o cenário das últimas decisões 
em relação aos juros, porque nós conseguimos baixar 
os juros no Brasil. Nesse cenário, os juros ainda baixa-
rão mais e mais, para que possamos economizar recur-
sos públicos e destiná-los às funções do Estado, como 
melhorar a educação, investir em saúde, em segurança 
pública e, igualmente, numa sociedade que ainda vive 
desigualdades regionais e sociais importantes, para 
darmos um salto na economia e, assim, entremos mais 
fortemente na economia do conhecimento.

Esse argumento da Oposição traz uma afirma-
ção por debaixo de si mesmo. O instrumento é impor-
tante. O instrumento foi criado no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Eles são favoráveis, na medida em 
que ontem propuseram a sua renovação por 2 anos. 

Aí vai o segundo equívoco da Oposição: a leitura 
da crise. A crise internacional não é uma crise de curta 
duração. Todos os analistas entendem que se trata de 
uma crise de longa duração.

Sr. Presidente, hoje o jornal Valor traz importan-
te artigo de Carlos Lessa, que compreende que esta 
crise é de longa duração. A Presidenta não quer trazer 
a crise para o Brasil. Ao falar da crise, S.Exa. se arma 
contra a crise, e não atrai a crise para o Brasil, toma 
todas as precauções. 

Nós temos um volume de recursos elevado de-
positado nos Estados Unidos. Nós temos um sistema 
financeiro enxuto. Nós temos um mercado interno vi-
brante, em que as contas públicas estão se ajustando e 
melhorando a sua performance. Nós temos condições 
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de manter hoje o Brasil longe da crise. Isso é reconhe-
cido aqui dentro e fora do País.

Por isso, ao falar em crise, a Presidenta não quer 
trazer a crise. Ela quer enfrentá-la, utilizando todos os 
mecanismos de proteção. O primeiro deles é o Progra-
ma Brasil Maior, que protege o mercado inteiro brasi-
leiro de qualquer tipo de descaminho, de contrabando 
e de concorrência desleal e incentiva as exportações 
e o valor agregado na produção. Nós também criamos 
um programa importante, aprovado por esta Casa, 
de estímulo à pequena e à microempresa. Hoje, esse 
projeto foi sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff. 

Todos os mecanismos de proteção estão sendo 
adotados. Quando havia a possibilidade de o dólar 
sofrer um processo de desvalorização ainda maior 
em face da moeda brasileira, o que fez a Presidenta 
Dilma Rousseff? Possibilitou o aumento do IOF para 
movimentos de capitais especulativos para que não 
derretessem a moeda. Portanto, todas as medidas 
estão sendo adotadas. 

Há muita higidez nas contas públicas. Quando 
a Oposição diz que isso é para deixar dinheiro livre 
para ser gasto de qualquer maneira, não é verdade. 
O Governo não permite o malfeito dentro do Governo. 
A Presidenta Dilma Rousseff age com muita precisão 
e exige esclarecimento quando qualquer denúncia é 
lançada em qualquer órgão de imprensa ou por qual-
quer dos brasileiros. 

Portanto, os 60 bilhões de reais da desvincula-
ção das receitas orçamentárias, que estão sendo de-
batidos, visam, de um lado, dar continuidade à área 
da seguridade social. Grande parte do que hoje o 
Governo destina à seguridade social provém desses 
recursos, bem como do que destina à educação e aos 
servidores da União. Mas a desvinculação representa, 
também, a possibilidade de haver margem orçamen-
tária para enfrentar este momento especial por que o 
Brasil está passando. Por isso, temos uma divergência 
com a Oposição. 

Nesta semana, o ex-Presidente Fernando Henri-
que Cardoso, em seminário promovido pelos tucanos 
no Rio de Janeiro, disse que o slogan da Oposição 
deve ser: Yes, we care. Esse slogan, em inglês, con-
duz às seguintes conclusões. O cidadão mais simples, 
que não sabe inglês, também não sabe que o PSDB, 
qualquer dia, poderia cuidar dele, nem na prática, nem 
no slogan – não saberia que o PSDB poderia cuidar 
desse cidadão simples. A elite, que sabe inglês, esta, 
sim, sabe que o PSDB sempre cuidou dela, da elite.

Nesse seminário, o que propuseram os econo-
mistas tucanos? Que se tirem os subsídios do BNDES, 
subsídios estes que vão para a empresa nacional, a 
pequena e a microempresa.

O PSDB montou um seminário para dizer o se-
guinte: tirem recursos do pequeno empresário brasilei-
ro, recursos subsidiados do BNDES, para o pequeno 
empresário e para o microempresário.

Vejo logo ali o Presidente do PSDB, o Deputado 
Sérgio Guerra. Quero, depois, Deputado, que V.Exa., 
em alguma oportunidade, diga quais são os conteúdos 
produzidos no seminário do PSDB, que contribuições 
o PSDB tem para o País, depois desse seminário do 
Rio de Janeiro. Porque, de tudo que a imprensa apre-
sentou, o que nós vemos é um vazio de propostas, 
um vazio de reflexão, um vazio no que diz respeito ao 
futuro deste País, aos seus grandes desafios.

E, portanto, a base do Governo, composta de 
diversos partidos – são 15 —, está aqui firme, coesa, 
compacta para aprovar a DRU por mais 4 anos, para 
dar todos os instrumentos para que o Brasil não entre 
na crise internacional, para que nós não tenhamos o 
sufoco que os europeus estão vivendo.

Ontem, renunciou Berlusconi. Tchau, Berlusconi. 
Ele foi protagonista da política que levou o mundo à 
crise. Mas nós não vamos entrar nessa crise exatamen-
te porque temos um governo, temos governabilidade, 
temos uma base coesa e temos um rumo correto, que 
é mudar o Brasil para o bem de todos os brasileiros, 
para a qualidade de vida e para o seu bem-estar.

Obrigado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, só queria, pela oportunidade, lembrar o Líder do 
PT que o lucro do Banco Itaú – banco privado, banco 
particular – foi o maior da história: 10,9 bilhões de reais, 
de janeiro a setembro de 2011. Entre os dez maiores 
lucros, quatro são do Itaú, e três são do BRADESCO.

E lembro, para finalizar, como é interessante ouvir 
o PT falando. Eles estão sempre dizendo algo no ge-
rúndio: nós estamos fazendo, nós estamos produzindo, 
nós estamos debatendo, nós estamos realizando. No 
entanto, eles governam o Brasil há mais tempo que o 
PSDB. O PT governa o Brasil há 9 anos, o PSDB go-
vernou 8 anos.

Só que a agenda que o PT utilizou para garantir a 
estabilidade econômica foi a mesma agenda do PSDB, 
implantada pelo Presidente Fernando Henrique, porque 
o PT não tinha uma agenda para o País e se apropriou 
dessa agenda e passou a repeti-la, como se dela fosse 
dono ou se a tivesse criado, quando, na verdade, nem 
votar o Plano Real, além da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, do PROER, do Fundo Social de Emergência, do 
Fundo de Estabilização Fiscal e da própria DRU eles 
nunca votaram. E estão com uma agenda de 17 anos, 
que fomos nós que implantamos, para poder colocar 
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o País de pé e fazer o Brasil crescer, como, graças a 
Deus, ele vem crescendo.

Mas não venham dizer que essa agenda não foi 
boa, porque ela está sendo boa até hoje. E até hoje 
vocês não foram capazes de colocar nenhuma outra 
coisa no lugar, porque vocês não têm um projeto para 
o Brasil.

O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Presidente Marco Maia, mais uma vez eu lhe agradeço 
a oportunidade. Veja bem, a imprensa do Brasil intei-
ro está noticiando a ladroagem dos Ministérios. Isso é 
um fato. Outro fato, ontem a Presidenta Dilma fez sua 
parte, foi à televisão, fez um brilhante discurso e está 
demonstrando e mostrando posição contra a corrupção, 
contra o desvio e está fazendo a sua parte.

Agora, Presidente Marco Maia, a população nos 
cobra em nossas comunidades. “Toninho, você vai para 
Brasília? E aquela corrupção?”

É preciso que nesta Casa, Presidente, a gente 
ache algum projeto, alguma lei, alguma coisa que pos-
samos fazer para ajudar a Presidente Dilma a gover-
nar, porque ela está com boas intenções, mas sozinha 
ela não dá conta, não. A corrupção está demais. Ou 
a gente para todas as votações até que nunca mais 
haja corrupção nos Ministérios, ou a gente apresenta 
um projeto de lei. Não dá mais.

Marco Maia, fala comigo. Eu te faço uma pergunta: 
alguma vez o senhor, que já foi Deputado e é Depu-
tado há tantos mandatos, alguma vez o seu salário foi 
roubado? Nunca foi. Foi sempre depositado com ho-
nestidade. Agora o povo, que paga os impostos, está 
vendo o seu dinheiro sendo roubado nos Ministérios.

Portanto, é preciso que a gente encontre alguma 
ideia, alguma sugestão para ajudar, porque a Presidente 
Dilma, que tem boas intenções, sozinha não dá conta. 
E nós aqui do Congresso, que estamos com luta, com 
esforço, porque a gente quer trabalhar com honestidade, 
temos que vir a esta Casa fazer uma defesa perante 
a opinião pública. O senhor, como Presidente desta 
Casa, tem que nos ajudar a mostrar para a opinião 
pública que nós, Deputados, queremos trabalhar com 
honestidade para o bem do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para referendar dados com relação à verba da 
saúde, que o Deputado Pepe Vargas colocou de uma 
maneira diferenciada.

Eu tenho aqui, Deputado, base. E a fonte é o Sis-
tema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde – SIOPS, do próprio Ministério da Saúde, que 
assegura que, ao longo dos últimos 6 anos, a participa-

ção do Governo Federal vem caindo. Naquela ocasião 
era 53% e em 2008 já estava 46%. Isso significa dizer 
que o Governo Federal, a cada ano, reduz a sua pre-
sença na participação dos recursos destinados à saúde 
da população. E se houve aumento do valor absoluto 
agradeçam ao nosso Governo do PSDB, em especial 
ao ex-Ministro Serra, que foi um inspirador da Emen-
da 29, que permitiu mais saúde para o povo brasileiro.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de registrar, como autor da PEC 75...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 
uso da palavra, Deputado Aguinaldo Ribeiro, pela Li-
derança do PP.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, nós aproveitamos este instante 
para fazer esta que tem sido a reflexão nesta Casa ao 
longo dos últimos dias, Deputado Toninho, e dizer que, 
evidentemente, a discussão que se travou a respeito da 
Desvinculação de Receitas da União, na verdade, tem 
um fundo que destoa um pouco do cerne da questão. 
Eu acho que isso é fundamental.

O que nós estamos vendo? Várias posições, em-
bora elas sejam, às vezes, mais exacerbadas.

Mas o fato é que seria, da nossa parte, sobretudo 
num instante como este em que o País atingiu a sua 
maturidade econômica, atingiu a sua estabilidade, atin-
giu o patamar e a respeitabilidade internacional, uma 
incoerência sem tamanho nós e esta Casa termos outro 
procedimento que não o de garantir ao Governo Dilma 
os mesmos instrumentos de gestão que possibilitem 
ter a garantia de governabilidade de poder alavancar 
e alocar aqueles recursos que são imensamente ne-
cessários para o equilíbrio e a solidez fiscal deste País.

Aqui vamos passar horas e horas discutindo nú-
meros, porque os números podem ser relativizados. 
Aqui nós temos diversas necessidades em diversas 
áreas do nosso País, seja na área de infraestrutura, 
seja na de saúde, sobre o que já discutimos muito. Mas 
o que se discute neste instante, fundamentalmente, é 
o momento que estamos vivendo, que nos faz pensar 
e ter a responsabilidade para apontarmos uma base 
política com maturidade, para o que Governo, e também 
maturidade da Oposição, que tem a sua responsabi-
lidade também com o País, para sinalizarmos para o 
mundo neste instante em que se discute, sim... E es-
tamos discutindo aqui se essa crise existe ou não. Só 
se nós estivermos em outro planeta! Estamos vendo 
a cada dia os sintomas nefastos dessa crise se espa-
lharem pelo globo, em países que antigamente seria 
absolutamente inimaginável pensar que viveriam crises 
como a que estamos vendo e vivendo.
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Portanto, não vamos fazer vista grossa para uma 
realidade que é, sim, de crise global, que nos faz ter a 
responsabilidade de pensar e de enxergar com postu-
ra, aí, sim, base política como um todo, para que não 
façamos como determinados países, que esticaram a 
corda até chegarem ao momento em que congressos 
e parlamentos tiveram que se reposicionar. E aí o sinal 
para o mercado internacional ficou muito fraco, porque 
foi dado de forma absolutamente tardia, e comprome-
teu, sim, o desempenho desses países.

É por essa razão que nós estamos aqui mais 
uma vez reafirmando o compromisso de garantir esse 
instrumento de gestão a este Governo, que tem sido 
responsável, que tem agido com a devida tranquilidade 
e precaução, pensando no futuro.

Ora, se não acontecer o pior, melhor para nós, 
melhor para o nosso País.

Mas, graças a Deus, temos um Governo que tem 
responsabilidade e que pensa na frente com precaução.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Parabéns, Aguinaldo, você 
é o grande Líder do PP. Parabéns pela brilhante fala.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Cândido Vaccarezza, para 
falar pela Liderança do Governo.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje nós estamos no segundo dia 
do debate da DRU. Eu gostaria de pedir a todos os 
Deputados da base para virem ao plenário e nele ficar. 

A votação está indo rápida. Nós já temos 381 
votantes. Mas, como é uma PEC, precisamos passar 
dos 400, para não ter nenhuma dúvida, nenhuma in-
segurança para o País. 

O que nós queremos com a aprovação da DRU 
é dar condições para o Governo da Presidente Dilma 
continuar o processo de investimentos do País, usar o 
dinheiro para melhorar as condições de vida do povo e 
para dar condição para o Brasil poder, com altivez, ne-
gociar com todos os países do mundo, como estamos 
fazendo, mostrando para o mundo que nós estamos 
construindo aqui, ao sul do Equador, a maior potência 
entre todos os países do Hemisfério Sul, potência que 
está aprofundando a sua democracia, melhorando a 
educação, melhorando a saúde, melhorando a segu-
rança. São três temas que nós temos que enfrentar 
doravante para resolver um problema estrutural que o 
País herdou de um passado de administrações equi-
vocadas ou pelo menos que não tiveram condições 
de enfrentar os problemas de saúde, de educação, 
de moradia.

A partir de 2003, o Brasil procurou outra inserção 
no mundo, afastando-se, sem crise, sem problema, 
daquela agenda que nos colocava de cócoras perante 
os Estados Unidos, que fazia do Brasil uma área de 
influência dos Estados Unidos. E por isso não preci-
sava ter Exército, não precisava ter pré-sal, não pre-
cisava ter Forças Armadas, não precisava ter diálogo 
com o mundo, apenas trabalhar no sentido de ter a 
ALCA. Felizmente, não é mais essa a discussão. Nós 
nos abrimos para o mundo, procurando relações com 
todos os países, com o mundo árabe, com a Europa 
e com os Estados Unidos, visando à relação que es-
tamos tendo hoje, ao sermos ouvidos no G-20. 

Mas aqui, no nosso País, nós temos que con-
tinuar o processo de revolução democrática e fazer 
uma verdadeira revolução na educação. Já come-
çamos. Criamos 15 novas universidades, mais de 
140 novos campi universitários, mais de 200 esco-
las técnicas. Até o final do Governo da Presidente 
Dilma, vamos construir outras 200 escolas técnicas. 
Na saúde criamos diversos projetos, como as UPAs, 
a distribuição gratuita de medicamentos para hiper-
tenso, para diabético, e outras medidas importan-
tes. Agora, o desafio é resolver o problema de mé-
dia complexidade, ou seja, daqueles exames mais 
complexos, de algum tipo de cirurgia que o povo fica 
esperando, injustamente, por muito tempo. E nós va-
mos resolver isso, como vamos resolver o problema 
da educação, assim como já resolvemos o problema 
do emprego em nosso País.

Temos uma infinidade de projetos pela frente. 
Para viabilizar esse caminho, a DRU é extremamente 
importante. O Governo vai poder trabalhar com mais 
ou menos 50 bilhões de reais para fazer investimentos, 
para garantir o Bolsa Família ou para fazer interven-
ções pontuais em algumas questões que sejam funda-
mentais para o povo brasileiro, tendo como prioridade 
a maioria do povo.

Mas não queremos um País que tenha priorida-
de somente para os pobres. Estamos construindo uma 
grande Nação, que tem desenvolvimento econômico 
consistente, criação de emprego em todos os esta-
mentos e distribuição de renda. Temos que diminuir a 
diferença entre pobres e ricos, não rebaixando os ri-
cos, mas elevando os pobres, e é isso o que estamos 
fazendo no País.

Hoje estamos discutindo uma proposta estratégi-
ca, fundamental para a nossa Nação, por isso a base 
da Presidente Dilma está aqui presente, garantindo 
o resultado da votação. Essa deve ser a 12ª ou 13ª 
votação sequenciada. Iniciamos esse debate ontem 
e, de ontem até hoje, entre votações simbólicas e vo-
tações nominais, certamente já tivemos mais de 14. 
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Ontem fomos até quase 3 horas da manhã, e hoje, se 
não entabularmos um acordo – que não parece que 
haverá e por isso quero pedir a toda a base para que 
venha aqui —, vamos levar a discussão até as 4 horas 
da manhã, para encerrarmos a discussão da DRU e 
entregarmos ao Governo instrumentos para continu-
armos esse processo de desenvolvimento do País.

Eu falei aqui ontem sobre a Oposição e sobre a 
obstrução. É legítima, é regimental, e não acho que a 
Oposição esteja fazendo oposição ao Brasil. É a con-
cepção deles. Deu errado no passado, eles perderam a 
eleição, e hoje a função deles é atrapalhar o Governo. 

A posição da base é criar as condições para o 
Brasil continuar crescendo. Nossa relação é com o povo 
brasileiro. E é por isso que o povo brasileiro apoiou e 
apoia o Presidente Lula. É por isso que o povo brasilei-
ro apoiou e apoia a Presidenta Dilma. E nós estamos 
aqui, ao sul do Equador, como eu disse, criando uma 
grande Nação. E é potência mundial. 

E nessa potência mundial o que há de mais im-
portante, que nós trouxemos para a agenda política 
do País, é que não há desenvolvimento sem elevação 
da qualidade de vida do povo. Não acreditamos em 
um desenvolvimento em que apenas os mais ricos 
ganham. Queremos um desenvolvimento em que, prin-
cipalmente, ganham os mais pobres, a maioria da po-
pulação. E é para isso que governamos. E precisamos 

que o Governo tenha instrumentos, mesmo que eles 
não gostem, para garantir e viabilizar os programas 
sociais do Governo e os programas de investimentos.

É por isso que hoje vamos aprovar a DRU. Com 
a DRU aprovada, outras batalhas virão no rumo do 
Brasil que está dando certo, do Brasil que tem desen-
volvimento, do Brasil que tem emprego e do Brasil sem 
medo de ser feliz, que gosta e defende o “sim”, e não 
aquela parte que só diz não, só cria problema e que 
infelizmente está exagerando na obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

VOTARAM

SIM:   344; 
NÃO:   53; 
ABSTENÇÕES:     2. 
TOTAL:   399.

Está Mantida A Expressão “Contribuições Sociais”. 
RESULTADO DA VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PSDB – EX-
PRESSÃO “CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS” – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 17:27
Encerramento da votação: 09/11/2011 18:10
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O próximo 
requerimento, que era do Deputado Giovanni Quei-
roz, trata e versa sobre a mesma matéria, a mesma 
expressão, está prejudicado.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE 
O SENHOR PRESIDENTE:

“Senhor Presidente,
Nos termos dos art. 161, inciso V, § 2º 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, requeremos destaque para votação em 
separado da expressão “contribuições sociais”, 
constante do art. 76 da Ato das Disposições 
Transitórias, na redação dada pelo art. 1º da 
proposição.”

Plenário, 8 de novembro de 2011. – Giovanni 
Queiroz, Líder do PDT

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ago-
ra à votação do Destaque nº 6:

“Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e 

§ 2º, combinado com o art. 117, IX, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da ex-
pressão ‘já instituídos’, constante do art. 1º 
da PEC 61/11, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal’.”

Sala das Sessões, de de 2011. – Duarte nogueira  
Líder do PSDB

O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a 
minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor do destaque, concedo a palavra ao Deputado 
Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, ao destacarmos as palavras “já instituí-
dos”, temos um objetivo muito claro: fazer com que a 
vigência da DRU, ou seja, a Desvinculação de Recei-
tas da União e o percentual de 20% que o Governo 
quer ter de liberalidade para remanejar o Orçamento, 
se dê apenas nos impostos futuros, e não nos já insti-
tuídos, que é uma forma de conter a sanha de mexer 
no Orçamento e adulterar a vontade do legislador e 
do povo brasileiro ao votar a lei orçamentária. É bas-
tante simples. 

Mas eu quero a oportunidade de chamar a aten-
ção, porque eu ouvi o Líder do PT e o Líder do Governo 
falarem na tribuna. O Líder do PT disse que o Governo 
Lula recebeu os investimentos em saúde em 30 bilhões 
e os deixou em 77 bilhões. Muito bem, ele quase acer-
tou. Ele deixou em 27 bilhões, 181 milhões, em 51% 
do bolo do SUS, e agora tem 77 bilhões, cresceu 50 
bilhões. Mas, relativamente, isso implicou numa redução 
do volume de dinheiro que o Governo Federal coloca 
na saúde, porque em 2003 os 27 bilhões significavam 
51%. Mais da metade do dinheiro da saúde era o Go-
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verno Federal que colocava. Hoje, esse percentual é 
de 44%. E quem é que está bancando o resto? Quem 
está bancando são os Estados e os Municípios. É por 
isso que as Prefeituras e os Estados estão agonizando 
e o Governo Federal cantando de galo.

É como a cigarra e a formiga. O Governo Federal 
é a cigarra, que passou o ano inteiro, aliás passou 9 
anos cantando aquilo que recebeu de Fernando Hen-
rique Cardoso. Apropriou-se das ideias e do projeto 
do País instituídos por Fernando Henrique Cardoso. 
Hoje, a fundamentação da economia é a mesma que 
era no Plano Real: câmbio flutuante, metas de inflação 
e superávit primário. 

O Líder do PT falou sobre a paridade cambial. 
Ele desconhece que a paridade cambial, no primeiro 
ano de mandato, foi a pedra de toque da quebra da 
inflação. Se o Governo não tivesse feito a URV e, em 
seguida, não fizesse um processo de transição para o 
real, o projeto não teria dado certo. E deu certo, gra-
ças a Deus; tanto é que dá certo até hoje. E o PT não 
colocou nenhuma outra ideia no lugar. 

O que fez o PT? Só fez se apropriar, tomar para 
ele o que nem ele criou. Aliás, o PT votou contra a Lei 
de Responsabilidade Fiscal; o PT votou contra o Plano 
Real; o PT votou contra o PROER dos bancos; o PT 
votou contra a Lei Geral do Petróleo; o PT votou contra 
tudo o que deu certo no Brasil mais recentemente e 
tudo aquilo que eles aproveitaram para fazer melhor. 
Mas não estão fazendo melhor. 

A universalização do ensino, que se deu no Gover-
no Fernando Henrique Cardoso, com o saudoso Paulo 
Renato, não tem hoje a qualidade que mereceria ter. 
Das crianças de 15 anos de idade que estão no 9º ano 
do ensino fundamental, 43% não chegam ao ensino 
médio. Na saúde, prometeram regulamentar a Emenda 
29 e sentaram-se em cima dela agora lá no Senado. 

Cadê os 10% do conjunto dos recursos federais 
para colocar na saúde? Só papo furado, enganação 
para a população brasileira, discurso vazio! Mas, en-
tre 1995 e 2002 – e peço ao Ministro Padilha dizer se 
isso é verdade ou não, e está gravando essa nossa 
fala —, o Programa Saúde da Família, em 8 anos, do 
PSDB e do Fernando Henrique Cardoso, cresceu 94%. 
Durante os 8 anos do Governo Lula, de 2003 a 2010, 
o Programa Saúde da Família cresceu 8%! 

É por isso que quem tem menor renda, hoje, no 
Brasil, tem menor acesso ao SUS e aos programas de 
saúde. Quem é mais rico e tem plano de saúde parti-
cular tem mais acesso à saúde, porque o Governo é 
ineficiente. O Governo tem garganta boa, mas não sabe 
fazer as coisas corretas para quem precisa. 

Portanto, nós vamos subir a cada instante a esta 
tribuna, desmascarar o PT e chamar à luz a consciên-
cia de cada um dos cidadãos brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última votação acompanhei o meu partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É só votar 
na próxima, que nós vamos consolidar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, Deputado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu não vou usar o tempo 
total que tenho para encaminhar contra. Apenas que-
ro combater aqui alguns sofismas que o PSDB vem 
apresentando: partem de premissas verdadeiras, mas 
chegam a conclusões falsas. 

É verdade que, proporcionalmente, o dispêndio 
em saúde da União, comparativamente a Estados e 
Municípios, nos Estados e Municípios houve maior 
aumento, porque passaram a ter que investir 12% e 
15%, respectivamente, dos seus orçamentos, das suas 
receitas, em saúde. 

Entretanto, a União, é verdade, sim, saiu de 30 
bilhões para 77 bilhões de reais, como queremos dei-
xar claro. E, quando olhamos o Orçamento como um 
todo, o gasto social durante o Governo do Lula, que 
continua no Governo da Presidente Dilma, é muito 
maior. O investimento público é muito maior. 

Por isso, Presidente, nós votamos contra. Que-
remos a manutenção do texto. Portanto, nós encami-
nhamos contra a emenda e “sim” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso a 
V.Exas., Deputados e Deputadas, que, correndo tudo 
bem, nós teremos ainda sete ou oito votações nominais. 

Então, peço aos Srs. Parlamentares que venham 
ao plenário para que a gente possa agilizar as votações. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor da matéria, com a palavra o Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nós estamos assistindo, nos 
últimos dias, a um processo insidioso e extremamen-
te perverso de esvaziamento do Congresso, do Poder 
Legislativo no Brasil. 

Isso afeta a democracia, porque nós sabemos 
que um dos suportes do sistema democrático é esse 
equilíbrio dos Poderes. É necessário fazer com que os 
Poderes se fiscalizem uns aos outros, para que haja 
equilíbrio e ninguém possa ter poderes hipertrofiados 
que, dessa forma, imponham-se aos demais Poderes. 
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Pois bem, o que estamos vendo? Nós já apro-
vamos aqui, em primeiro lugar, que o Congresso não 
discutirá mais o salário mínimo. Nós demos um che-
que em branco ao Governo para que ele, por decreto, 
estabeleça quais são os percentuais de aumento do 
salário mínimo durante todo o Governo da Presiden-
te Dilma. Ou seja, nós tivemos uma capitis diminutio, 
como se diz em Direito, abdicamos, abrimos mão da 
nossa prerrogativa de legislar.

Hoje, pela manhã, ocorreu a mesma coisa na Co-
missão de Relações Exteriores. Havia um projeto de 
uma linha só, dizendo que cabe ao Governo Federal, 
através do Ministério da Fazenda, do Ministro Guido 
Mantega, definir o que fazer com os recursos dos fun-
dos internacionais, das reservas do País. O Governo 
pode fazer o que quiser, nós lhe demos uma carta em 
branco. Não precisa nem mandar relatórios a posterio-
ri, ex post, contando o que fez, nem isso! Realmente, 
abrimos mão de todas as nossas prerrogativas!

Agora, aqui, neste processo da DRU, é a mesma 
coisa, a mesma lógica perversa. Em lugar de o Governo 
prorrogá-la por 1 ano ou por 2 anos, como a Oposição 
previa, ou até aceitou, não, já quer uma prorrogação por 
4 anos, para fazer o que quer com a Desvinculação de 
Receitas da União durante o mandato inteiro da Presi-
dente. Ou seja, este Parlamento não serve para nada. 
É o caminho das férias permanentes. Querem que os 
Deputados não façam nada, ou só fiquem discutindo 
aqui coisas subsidiárias, perfumarias, quinquilharias, 
coisas secundárias. Não entramos na discussão do 
principal, do Orçamento, do que vai ser feito com os 
recursos públicos, daquilo que diz respeito à qualidade 
de vida da população, que é o salário mínimo. Nada. 
Nós só discutiremos perfumaria.

Muito bem: hoje, neste momento, o que temos? 
Um destaque da Oposição dividindo os impostos já 
instituídos dos impostos futuros e restringindo essa 
desvinculação para futuros tributos. É algo que colo-
camos à análise e consideração desta Casa, porque 
pelo menos é alguma coisa que diminui o dano, dimi-
nui o ônus dessa votação que acabamos de perpetu-
ar na noite de ontem e que, pelo que estamos vendo, 
com essa avassaladora maioria que tem o Governo, 
tentarão perpetuar definitivamente com a aprovação 
em segundo turno.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fa-

zer uso da palavra, para falar contra, Deputado Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, para economia processual, 
nós estamos recomendando a celeridade. Portanto, 
somos contra o destaque apresentado pela Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota-
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Para orientar a 

bancada, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 

problema, Deputado. 
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Agradeço, Pre-

sidente. 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, para 

orientar, como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT recomenda o voto 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PMDB 
como vota?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSB?
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 

como vota?
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, depois 
que ouvimos o reconhecimento do Deputado Pepe Var-
gas com relação à redução gradativa da participação 
do Governo Federal na saúde da população brasileira 
no que tange à destinação de recursos, a nossa pre-
ocupação é muito maior, porque, ao ser apreciado e 
votado como se deseja este dispositivo, permitiremos 
a retirada de mais recursos ainda da saúde para ou-
tros fins que não sabemos.

Nós reiteramos, Sr. Presidente, até como um 
aconselhamento, uma crítica construtiva, que o Go-
verno reduza o número de Ministérios e faça uma 
aplicação mais inteligente dos seus recursos, dos re-
cursos dos contribuintes; que racionalize. Quem está 
pagando esse desperdício do Governo Federal é o 
contribuinte brasileiro.

A nossa orientação é “não”.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-

-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco/
PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSD 
como vota?
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O SR. GERALDO THADEU (PSD-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi-
mos aos Parlamentares do Partido da República que 
venham rapidamente para o plenário, para continuar-
mos votando a DRU da mesma forma que estávamos 
votando.

Encaminhamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PP como 

vota?
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
convocamos os nossos Parlamentares para virem ao 
plenário votar e encaminhamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, para não tirarmos dinheiro da 
saúde, nós temos que votar “não”. 

Quem viu a mídia hoje pela manhã assistiu à si-
tuação deplorável de um hospital em Porto Velho, em 
Rondônia, onde há dezenas de pessoas morrendo no 
corredor. E o mais grave: mostrava também uma crian-
ça, num dos melhores hospitais de São Paulo, que ti-
nha uma sonda nasogástrica e, ao mesmo tempo, uma 
veia puncionada, e a enfermeira injetou leite e matou 
a criança. Essa é a situação da saúde, Sr. Presidente.

Então, para todos os que estão sensibilizados no 
sentido de recuperar a saúde, o voto é “não”, para não 
atingirmos o financiamento da saúde do País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco libera seus 
Parlamentares. O PV tem um pensamento divergente, 
mas o PPS vota “não” e, ao final, vai obstruir, até por-
que esta é a posição que nós estamos defendendo já 
desde o início do processamento da discussão e da 
votação neste plenário.

Entende o PPS que votar a DRU, da forma como 
está, é um prejuízo muito grande não só para o País, no 
seu contexto econômico e na concentração de recursos 
e poderes nas mãos da União, mas sobretudo para o 

Congresso Nacional, que sofre o atropelamento e o 
rolo compressor, sem a preocupação devida do poder 
constituído do Parlamento no Brasil. É realmente algo 
autoritário que toma conta não só da Câmara, mas 
também do Senado Federal, como hoje aconteceu.

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 está 
pedindo que os nossos Deputados venham ao plenário 
para votar. Orientamos nossa bancada a votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do PRB, 
entendemos que a expressão tem que ser mantida no 
texto. Por isso, o PRB encaminha voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós dizemos 
“não” ao texto, na perspectiva de redução que enten-
demos como danos provocados pela Desvinculação 
de Receitas da União, como o PT, aliás, afirmava com 
um arsenal de argumentos muito corretos no passado, 
quando tucanos e pefelistas, então, criaram a DRU e 
continuaram essa política de não vincular receitas. En-
tão, o nosso voto é pela supressão pelo menos dos im-
postos já instituídos e arrecadados neste ano de 2011.

Eu queria também, Sr. Presidente, fazer uma au-
tocrítica a partir da cobrança de um telespectador, o 
Sr. Plínio Cardoso da Silva, de Minas Gerais, que me 
criticou corretamente por e-mail hoje, por eu ter dito, 
ontem de madrugada, que ninguém estava mais as-
sistindo à sessão, só nós aqui, por obrigação, e que 
quem a estaria assistindo ou era insone, notívago ou 
não tinha o que fazer. Foi besteira o que eu falei. Fica 
a retratação pública. Parabéns ao Sr. Plínio e aqui 
aos que...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Era 1 mi-

nuto só, Deputado.
Como vota o PMN? (Pausa.)
PRTB?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Sem revisão do ora-

dor.) – O PRTB vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizer “não” à 
possibilidade de diminuir os recursos da CIDE para a 
preservação das estradas, para prevenir acidentes de 
trânsito, que matam mais de 40 mil pessoas por ano 
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no Brasil, é o encaminhamento da Minoria, seguindo 
os partidos da Oposição. 

“Não” a esta expressão “impostos já instituídos”, 
para que nós possamos, acima de tudo, ter uma cer-
teza de que os recursos que estão no Orçamento se-
rão utilizados naquilo que o Orçamento prevê, e não 
à vontade do Governo. É mais um cheque em branco 
que esta Casa, aqui, de joelhos, está dando ao Poder 
Executivo ao votar essa prorrogação da DRU por 4 anos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Governo 
como vota?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Sim”.

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. DUARTE NOGUEIRA – Questão de or-

dem, Presidente, sobre decisão já tomada por V.Exa. 
São 18 horas...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E 30 mi-
nutos...

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Dezoito horas e 
trinta minutos já passados. V.Exa. sabe que a sessão 
já passou das 5 horas. O painel não pode ser aber-
to para iniciar a votação. Nós vamos ter que encerrar 
esta sessão e, em seguida, abrir a votação na próxima 
sessão extraordinária. Não poderia ser aberto o pai-
nel, porque, quando o Líder da Minoria e o Líder do 
Governo se manifestaram, já passava das 18h30min. 
Portanto, o painel não poderia ser aberto, um gravís-
simo entrave de natureza regimental. A decisão é, in-
clusive, de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ainda está 
no horário. Deputado, são 18h30min. Não chegamos 
nem às 18h31min. Não há por que nós não proceder-
mos à votação.

De mais a mais, Deputado Duarte Nogueira, isso 
não tem nenhum impacto no processo de obstrução 
que V.Exa. está produzindo, porque, ao retornarmos 
à sessão extraordinária, nós retornaríamos com um 
pedido de retirada de pauta, que votaríamos, e ime-
diatamente procederíamos à votação desta questão 
do mesmo ponto em que paramos, a partir das orien-
tações para a votação nominal.

Então, não haveria nenhum prejuízo à obstrução 
que seria produzida por V.Exa.

O SR. ROBERTO FREIRE – Mas, Sr. Presidente, 
não é uma questão de obstrução, mas de observar o 
Regimento.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Presidente, vou 
acolher, obviamente, a decisão de V.Exa., mesmo que 
discordando dela, até porque não se trata aqui de julgar 
o processo de obstrução, e sim de preservar intacto 
o Regimento, que até agora V.Exa. impecavelmente 
defendeu e protegeu.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E vamos 
continuar defendendo.

Muito obrigado, Deputado.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
vai suspender o painel?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, vamos 
manter o painel.

O SR. ROBERTO FREIRE – E o Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estamos 

cumprindo o Regimento na sua integralidade.
O SR. ROBERTO FREIRE – Não, agora não. 

V.Exa. falou em obstrução. Não é, é cumprimento de 
Regimento, Sr. Presidente.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Cajado. Pela ordem ou para uma questão 
de ordem?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem e só por 1 minuto.

Sr. Presidente, quero apenas dar conhecimento 
de uma denúncia que foi oferecida pelo Ministério Pú-
blico Federal contra a Prefeita do Município de Dário 
Meira, na Bahia, por coisas gravíssimas, como des-
vios de recursos do FUNDEF, do PETI Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil e do PNAE Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.

Vejam os crimes pelos quais a gestora do Muni-
cípio de Dário Meira, no Estado da Bahia, está sendo 
denunciada: crime de formação de quadrilha, prática 
de crime de corrupção passiva e ativa e fraude em 
licitações.

Trago isso ao nosso conhecimento, porque mui-
tos gestores que não estão preocupados ao desviar 
recursos públicos têm que começar a temer. A Justiça 
tarda, mas não falta. E o caso de Dário Meira é um 
caso escabroso, vergonhoso.

Quero dar conhecimento ao Congresso Nacional 
de que essas práticas ainda prosperam em Municípios 
do Nordeste, da Bahia inclusive, e nós temos de puni-
-las exemplarmente.

Portanto, o Ministério Público Federal abriu a 
denúncia contra a Prefeita, e esperamos que possa 
chegar a uma condenação em breve.

O SR. IZALCI – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Por favor, 
com o pedido pela ordem estamos atropelando os 
oradores inscritos. 

Com a palavra o Deputado Paulo Abi-Ackel, pela 
Liderança da Minoria. (Pausa.)

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
para mudar a orientação da Liderança do DEM para 
“obstrução” no lugar de “não”. Por favor, “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Mais alguém quer mudar para “obstrução”? (Pausa.) 
Não.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o 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, ao longo da noite e madrugada 
de ontem e já por toda a tarde de hoje, temos feito um 
enorme esforço para mostrar a toda a Nação brasi-
leira os excessos, os exageros, as intransigências do 
Palácio do Planalto e de alguns Líderes do Governo 
com uma matéria que deveria ter sido sempre, desde 
sempre, tratada aqui.

Meu caro Líder Vaccarezza, V.Exa. sabe bem o 
quanto a Oposição procurou convergir, buscou o en-
tendimento, buscou o diálogo. Tentou um entendimento 
que, infelizmente, não foi acolhido pela Presidência da 
República e por seus Ministros de Estado. Eu até devo 
reconhecer que V.Exa. bem se esforçou no sentido de 
que nós tivéssemos aqui um momento de engrande-
cimento do Parlamento. Mas, infelizmente, assim não 
o quis o Palácio do Planalto.

Que isso fique muito claro a todos os que nos 
assistem, a todas as Sras. e os Srs. Parlamentares, 
enfim, a todos que, de alguma maneira, podem tal-
vez não estar compreendendo debate tão insistente, 
cansativo e repetitivo de matéria sobre a qual, a esta 
altura, muitas das Sras. e dos Srs. Parlamentares já 
têm pleno conhecimento e até mesmo já formaram 
uma convicção a respeito do que é a chamada DRU, 
a Desvinculação das Receitas da União, seus efeitos, 
seus excessos, seus exageros e seus reflexos sobre 
uma economia eventualmente colocada em risco em 
função de uma crise, ou não, apenas para o Governo 
ter mais facilidade para gastar.

Mas o fato é que, não fosse o trabalho insistente 
da Oposição, se prevalecesse a mão de ferro com que 
a Presidência da República está colocando em risco 
as prerrogativas do Congresso Nacional, não fosse o 
esforço de bravos Parlamentares que estão buscando 

promover o debate, a discussão, a interpretação, a re-
flexão das Sras. e dos Srs. Deputados, teria o Palácio 
do Planalto colocado de maneira menor o Parlamen-
to, já que os Líderes do Governo, de maneira absolu-
tamente obediente, sem fazer uso das prerrogativas 
parlamentares, não teriam colocado em processo de 
discussão matéria tão importante, posta em pauta no 
Parlamento sem a menor discussão, sem o menor 
respeito ao Poder Legislativo.

Todos sabem – e aqui nós já o dissemos insis-
tentemente – que o Governo poderia ter tratado essa 
matéria de forma muito diferente, muito mais respeitosa 
com o Parlamento, enviando o texto com mais antece-
dência e permitindo à Mesa que colocasse o assunto 
em discussão através de uma Comissão Especial.

Desta maneira, todos os Parlamentares e a as-
sessoria teriam feito exatamente este trabalho que 
estamos fazendo aqui ao longo da madrugada. Terí-
amos feito de outra maneira e, de forma consensual, 
teríamos chegado, sem dúvida, a um entendimento 
que faria com que tivéssemos uma grande semana 
no Parlamento.

Aliás, não é de se estranhar. O Governo insiste 
em tirar do Parlamento as prerrogativas que possui; foi 
assim na votação do salário mínimo. Nós assistimos 
ontem a um orador, membro do partido do Governo, 
usar a tribuna da Oposição, para vergonha da Presi-
dência da República, para fazer uma crítica exatamente 
nessa direção, porque o Planalto tirou do Parlamento 
o direito de discutir sobre o salário mínimo logo no 
início desta Legislatura. Agora retira novamente, por 
4 anos, o direito de discutir sobre matéria afeita a nós 
Parlamentares, que é exatamente discutir em 2 anos, 
admitindo a hipótese de se renovar a possibilidade de o 
Governo fazer a Desvinculação das Receitas da União.

É perigoso. Isso que está acontecendo é algo 
que nós não podemos admitir em hipótese alguma. É 
inadmissível, depois de ganharmos a maturidade na 
democracia, estarmos agora sendo submetidos a algo 
caprichoso, algo que é inerente ao temperamento de 
pessoas que fazem questão de ser autoritárias. Não 
havia necessidade de nada disso. Nós poderíamos 
ter chegado por consenso à melhor maneira de tratar 
esta matéria aqui.

Encerrando a minha manifestação, Sr. Presidente, 
quero não só reiterar todos os argumentos da Oposi-
ção, mas chamar a atenção de toda a Nação brasilei-
ra para algo que, no meu modo de entender, é grave, 
que é o abuso da autoridade do Poder Executivo, do 
Palácio do Planalto, que quer apequenar o Congresso 
Nacional, a Câmara dos Deputados, submetendo-nos 
ao gosto, ao cardápio, ao menu, à vontade de pessoas 
que, infelizmente, têm na personalidade dos Ministros 
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de Estado que comandam o Governo e das autorida-
des deste Governo o traço inequívoco do autoritaris-
mo, contra o qual nós Parlamentares temos que nos 
opor em qualquer situação, em qualquer circunstância.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar para parabenizar o Município de Vitória da Con-
quista, que completa 171 anos de emancipação política.

Eu não poderia deixar de registrar a importância 
da metrópole regional de Vitória da Conquista para o 
sudoeste da Bahia. O Município se consolidou como 
um polo prestador de serviço nas áreas de educação, 
saúde e comércio. É pujante na sua agricultura, sen-
do um dos maiores produtores de café do Brasil. Tem 
uma pecuária forte.

Queria parabenizar o povo de Vitória da Con-
quista, em especial o seu gestor, o Prefeito Guilher-
me Menezes.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Cel-
so Maldaner votou com o PMDB na votação anterior.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. Quero 
apenas comunicar e divulgar aqui que acabou de sair 
no UOL pesquisa do Instituto O&P Brasil: 63,7% da 
população de Brasília quer o afastamento do Governo 
Agnelo; 33,4%, o afastamento definitivo; 30,3%, até o 
fim das investigações. Caso haja o afastamento, 48,9% 
querem novas eleições; 26%, o Vice-Governador; e 
16,8%, a intervenção da nomeação através da Justiça.

Acabou de sair a pesquisa do Instituto de Opi-
nião e Pesquisa.

Era isso, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. EDSON SILVA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ed-

son Silva.
O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, escuta-se 
muito, neste momento em que nós estamos votando 
a DRU, que ela vai retirar recursos da saúde, vai pre-
judicar o povo brasileiro. Eu gostaria de contraditar 
essas afirmações.

Ontem nós participamos, no Palácio do Governo, 
de uma solenidade na qual a Presidente Dilma lançou 
um programa avançado de saúde, o SOS Emergên-
cias, para acudir os grandes hospitais e emergências. 
Neste primeiro momento, o programa começa em 11 
grandes hospitais.

Inclusive eu quero aqui, em nome do povo de 
Fortaleza, em nome do povo do Ceará, agradecer à 
Presidente Dilma, que determinou a inclusão do maior 
hospital de emergência de Fortaleza, o IJF, que vai 
agora, dentro do SOS Emergências, receber dinheiro 
do Governo Federal para comprar novos equipamentos 
e ampliar suas instalações para poder atender melhor 
o povo cearense.

Dentro dessa linha de avanço em saúde pública 
no Ceará, o Governador do Estado, Cid Gomes, está 
construindo três grandes hospitais regionais. Antes do 
Governo Cid, grande parte do povo do Ceará morria 
a caminho de um hospital, do interior para a cidade, 
em busca de atendimento de emergência. Agora, em 
três grandes cidades, vai haver três grandes hospitais 
regionais para atender à emergência no momento so-
licitado pela população.

Então, não faz sentido esta história de dizer que 
a Presidenta Dilma não tem compromisso com a saú-
de pública. O SOS Emergências e o Melhor em Casa 
são programas que comprovam de maneira clara a 
determinação da Presidenta em investir em saúde pú-
blica para atender às necessidades do povo brasileiro.

Presidente Inocêncio Oliveira, muito obrigado 
pela compreensão.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Gonzaga Patriota votou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu aguardei 
este momento – porque nós estamos praticamente 
com o primeiro turno da votação desta PEC relativa à 
DRU resolvido; provavelmente teremos a votação do 
segundo turno – para fazer uma reflexão.

Votei a favor, vou votar a favor e acho que o Go-
verno tinha o direito político de ver aprovada a DRU. 

Mas quando perdemos uma oportunidade de fazer 
melhor, não custa nada fazer uma reflexão. Aprende-
mos que a oportunidade perdida, o tempo que passou, 
a palavra depois de dita e a pedra depois de atirada, 
Deputado Ronaldo Caiado, às vezes provoca um trau-
ma que exige um grande especialista, e não volta mais.

Eu defendi a tese de que a DRU tem que ser 
aprovada, por isso estou votando a favor. Os outros Go-
vernos também a tiveram, mas temos que aperfeiçoá-
-la. Temos que aperfeiçoá-la nos moldes que fizemos 
com o salário mínimo: melhora-se o PIB, reduz-se o 
percentual da DRU. Assim, num prazo de 10, 12, 15, 
quem sabe até 20 anos, esse remédio deixaria de fa-
zer parte do nosso uso cotidiano.
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Perdemos esta oportunidade, mas não perdemos 
a esperança de um dia ver a possibilidade de aper-
feiçoarmos o dispositivo e vê-lo aprovado no nosso 
Congresso.

Obrigado.
O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Newton Lima, do 
PT de São Paulo.

O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de chamar 
atenção dos colegas para o fato de que a Oposição, no 
afã de derrubar a PEC 61, tem usado de argumentos 
inconsistentes e alguns deles inverídicos.

No que concerne à educação, eu quero esclare-
cer a este Plenário que foi durante o Governo Fernan-
do Henrique Cardoso que, com o estabelecimento da 
DRU, com o nome irônico de Fundo de Estabilização 
Fiscal e de Fundo Social de Emergência, foram retira-
dos 20%, a cada ano, da educação. De 18%, conforme 
os Constituintes aprovaram na Constituição de 1988, 
no art. 212, caiu para 14,4% ao longo dos 8 anos do 
Governo Fernando Henrique Cardoso, prejudicando 
e atrasando todo o desenvolvimento da educação 
brasileira. Foi o Presidente Lula que restabeleceu a 
vinculação dos 18%, fazendo voltar a vontade dos 
Constituintes de 1988.

Portanto, não é só uma falácia, é uma inverdade 
dizer que a DRU passa a retirar recursos da área da 
educação, como foi dito por vários Parlamentares opo-
sicionistas. Na verdade, por desejo do Presidente Lula, 
restabelecemos os 18%, e é por isso que o Ministro 
Fernando Haddad conseguiu promover uma multipli-
cação de mais de 5 vezes no Orçamento da Educa-
ção, que promove a expansão das universidades, que 
apoia as Prefeituras, que produziu 214 novas escolas 
técnicas. E com esses recursos a Presidenta Dilma vai 
fazer mais 208 escolas técnicas, ajudando 8 milhões 
de jovens brasileiros e o mercado profissional do Brasil.

Muito obrigado pela possibilidade do esclareci-
mento, Presidente.

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

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, no dia 8 de novembro, 
celebramos 7 anos de criação de uma reserva extrati-
vista no Pará, no Município de Porto de Moz, que tem 
1 milhão e 300 mil hectares: a Reserva Extrativista 
Verde para Sempre. 

Venho aqui me juntar a essa celebração. As re-
servas extrativistas e outras áreas destinadas como 

essas são conquistas principalmente das comunidades 
tradicionais da Amazônia.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 
pesquisa recente, demonstra que nessas áreas o des-
matamento é quase zero, enquanto 60% do desmata-
mento na Amazônia deve-se à pecuária. 

Entretanto, em várias dessas áreas destinadas, 
há um movimento local contrário aos interesses da 
preservação do meio ambiente, da produção com sus-
tentabilidade e daquelas comunidades que lutaram.

Na Reserva Verde para Sempre, por exemplo, os 
comunitários tiveram que bloquear o rio à época, em 
2004, para impedir a saída ilegal de madeira, assim 
como fazem em outras áreas protegidas da Amazônia.

Portanto, é necessário que o Governo Federal, 
em associação com os Estados e Municípios, avance 
na regularização fundiária, porque essas áreas dura-
mente conquistadas estão sob ameaça. 

No dia do aniversário da Verde para Sempre fa-
zendeiros e madeireiros estavam lá pedindo o fim da 
reserva extrativista. Isso no ano que antecede a Rio+20, 
quando queremos celebrar os avanços conquistados 
na luta pelo meio ambiente.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Assis Melo.
O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero apenas registrar voto de louvor 
pelos 80 anos da Loja Maçônica Fraternidade 3.

A Loja Fraternidade 3 chegou em Caxias do Sul 
com os imigrantes italianos, em 1872. Portanto, quero 
aqui deixar este voto de louvor a esta grande fraterni-
dade que é a Loja Maçônica Fraternidade 3.

Era isso, Presidente. 
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Emiliano José.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero criticar 
matéria do jornal Folha de S.Paulo em que se anuncia 
que o Ministério Público Eleitoral de São Paulo pediu 
a cassação do nosso Líder do Governo, Deputado 
Cândido Vaccarezza.

Não se revela com o devido destaque que o TRE 
de São Paulo já havia decidido em favor de Vaccarezza 
e, mais do que isso, recusou a postulação do Minis-
tério Público por unanimidade; e que, além disso, Sr. 
Presidente, o TSE, tratando de casos semelhantes, já 
houvera decidido contrariamente a recursos do Minis-
tério Público com o mesmo objetivo. 
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Além disso, há vários outros políticos envolvidos 
na mesma questão, e isso não foi divulgado pela Fo-
lha de S.Paulo. 

Por isso, queremos reafirmar a nossa luta intran-
sigente em defesa da liberdade de imprensa, mas, ao 
mesmo tempo, insistir que a liberdade de expressão 
não pode ser usada dessa maneira, como tem sido, 
para atacar uma pessoa como o Líder do Governo, 
Deputado Cândido Vaccarezza.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cada vez 
mais, é necessário cobrar responsabilidade da imprensa 
brasileira. Somos, como óbvio, defensores da liberdade 
de expressão, que ninguém duvide disso. Mas sempre 
vamos cobrar critérios jornalísticos na divulgação da 
notícia e, ao menos, que os diversos atores envolvidos 
sejam tratados de maneira igual. 

Quero referir-me à notícia envolvendo o Líder do 
Governo, Deputado Cândido Vaccarezza, na Folha de 
S. Paulo de hoje, dando conta de que o Ministério Pú-
blico Eleitoral de São Paulo pediu a cassação dele ao 
Tribunal Superior Eleitoral por suposta arrecadação ilí-
cita na campanha passada. Até aí, como notícia, nada 
a reparar, pois o MPE o fez de fato.

O lead, como é denominada a abertura das ma-
térias jornalísticas, atém-se a isso. No final do texto, 
então, informa-se que o TRE de São Paulo já havia 
decidido em favor de Vaccarezza, considerando que 
as doações feitas não eram ilegais. 

Faltou dizer, no entanto, que o TRE paulista re-
cusou a postulação do Ministério Público por unani-
midade. E esta é uma informação absolutamente re-
levante. E que, além disso, o TSE, tratando de casos 
semelhantes, já houvera decidido contrariamente a 
recursos do Ministério Público com o mesmo objetivo, 
o que também é bastante relevante. E talvez o mais 
importante, do ponto de vista estritamente jornalísti-
co, é que outros recursos absolutamente semelhantes 
àquele que envolve Vaccarezza foram encaminhados 
ao TSE. Isso quer dizer que vários outros políticos de 
nomeada enfrentam os mesmos recursos.

Fosse um trabalho jornalístico sério, sem dúvida, 
caberia à Folha de S.Paulo investigar quais os outros 
nomes envolvidos na mesma questão. A nós não cabe 
dizer quem são. Faço apenas a provocação para que 
a Folha de S.Paulo pesquise e avalie, então, se há in-
teresse em revelar. Nem estou dizendo que deve fazê-
-lo, porque também estariam na mesma situação de 
Vaccarezza, com decisões favoráveis já tomadas pelo 
TRE de São Paulo. Parece que o que interessava mes-
mo era atacar, de modo gracioso, o Líder do Governo. 

Esse tipo de jornalismo não ajuda ninguém e 
prejudica a reputação da Folha de S.Paulo. Sempre 
se disse que um fato precisa ser olhado sob diversos 
ângulos, e neste caso ficou evidente que isso não foi 
feito. Mas ninguém ensina padre-nosso a vigário, so-
bretudo quando o vigário tem posições preestabele-
cidas e não gosta de mudar de caminho. 

Nós sempre insistiremos que a liberdade de ex-
pressão exige responsabilidade, compromisso com a 
verdade, respeito às fontes. Não se cobra aqui nada 
mais do que isso. De nossa parte, insisto, defenderemos 
sempre a liberdade de expressão, mas nunca deixa-
remos de apontar os erros jornalísticos e os prejuízos 
que tais erros trazem às pessoas envolvidas. 

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bem da 
verdade, ou melhor, da reinstituição da verdade, é pre-
ciso lembrar que a implantação da Desvinculação de 
Receitas da União que se deu ao tempo do Presidente 
Fernando Henrique foi em função de uma conjuntura 
macroeconômica completamente distinta desta. Aliás, 
o Presidente Lula prosseguiu com esse método em cir-
cunstâncias muito mais favoráveis, do ponto de vista 
da responsabilidade fiscal que o Brasil havia alcançado 
por conta do Governo Fernando Henrique. Aliás, esse 
reconhecimento, de várias formas, já foi reverenciado, 
constatado e registrado na história, não só pelo ex-
-Presidente Lula, como também pela Presidenta Dilma.

O que o Governo do PT tem que esclarecer é a 
incompetência na execução das obras, que são tão 
proclamadas, tão badaladas. São gastos milhares de 
recursos federais com publicidade, no entanto, vemos 
que os números do PAC são irrisórios, vergonhosos... 

(O microfone é desligado.)
O SR. OTAVIO LEITE – Para concluir, Sr. Presi-

dente. Quanto ao Plano de Aceleração do Crescimento 
2011, o ano fiscal está praticamente sendo fechado e 
dos 40 bilhões de reais previstos para serem execu-
tados somente 12% foram executados; se pegarmos 
2010, veremos que apenas 77% foram executados; 
2009, 75%; 2008, 68%; e por aí vai.

Então, há um déficit de execução daquilo que 
foi tão proclamado ao povo brasileiro como a solução 
de inúmeros problemas e essa verdade não aparece. 

Queremos trazer esse número e, a bem da histó-
ria, lembrar que as perspectivas melhores que o Brasil 
vive são todas fundamentadas e alicerçadas na esta-
bilidade econômica e financeira que o País viveu por 
conta do Governo do PSDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Paulo Rubem Santiago. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muitas vezes a euforia é inimiga da prudência e co-
veira da verdade. 

Parece-me que, com o adiantado das votações, 
alguns dos nossos Líderes da base do Governo estão 
tão eufóricos que começam a desconhecer a própria 
Constituição. 

Ouvi, numa intervenção há pouco, o Relator da 
PEC 61 afirmar que a Desvinculação de Receitas da 
União, ao transferir receitas da Seguridade Social 
para o Tesouro Nacional, não atinge o financiamento 
da Saúde. 

Vou propor que o Relator leia, mais uma vez, a 
Constituição que ele jurou respeitar na posse do seu 
mandato. O art. 198, § 1º, da Constituição é claro: o 
financiamento da Saúde vem das receitas da Segu-
ridade Social. 

Quero dizer também que o recurso que vai e re-
torna é falso, porque não há como rastrear esse recur-
so. Vamos ter cuidado, para não terminar perdendo o 
juízo nessa votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Antonio Imbassahy.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
atentamente o pronunciamento do Líder do PT, Depu-
tado Paulo Teixeira, quando ele falou, inclusive, sobre 
lucros dos bancos.

Quero passar uma informação para toda a popu-
lação brasileira. O lucro dos 9 maiores bancos do Bra-
sil, de 1995 até 2002, portanto, no Governo Fernando 
Henrique Cardoso, do PSDB, o ganho nominal durante 
esse período foi de 19 bilhões de reais. Trazendo para 
valor presente, o dado real passa para 30 bilhões e 
800 milhões de reais. 

No Governo do PT, cujo Líder é o Deputado Pau-
lo Teixeira, que falou dos lucros dos bancos, de 2003 
até 2010, o lucro nominal foi de 174 bilhões de reais. 
Trazendo para valor presente, o lucro real foi de 199 
bilhões e 450 milhões de reais. Portanto, uma dife-
rença de 550% entre os dois períodos – o período do 
PSDB, de 8 anos, e o período do PT, de 8 anos. No 
período do PT, os bancos tiveram 550% a mais de lu-
cros do que no Governo do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Como estamos falando em destinação de ver-
bas, essa é uma destinação também que eu quero 
consagrar, porque a verdade tem que ser dita. Não 

podemos ouvir calados, no meio de um discurso, a 
afirmação de que os bancos tiveram lucros na nossa 
administração. Os lucros dos bancos, no Governo do 
PT, foram realmente um escândalo: 550% a mais do 
que no Governo do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabeni-
zar a Presidente Dilma pela capacidade de conduzir o 
Brasil neste momento difícil, neste momento de crise 
internacional, que não é uma crise pequena, não é só 
uma crise financeira, é também uma crise política, que 
envolve países como a Itália, a Alemanha, a Grécia, a 
França, os Estados Unidos. Portanto, não é brincadeira. 

A Oposição, na noite passada, nos levou aqui 
até a madrugada e pretende fazer isso novamente, 
não concordando com a desvinculação de receita para 
os próximos anos para um governo que mostra para 
o Brasil, mostra para a sociedade brasileira onde está 
sendo gasto o dinheiro público. Em todas as áreas 
existem investimentos muito maiores do que no tempo 
em que a Oposição governou o Brasil. 

No tempo de Fernando Henrique, este País que-
brou. Foi uma quebradeira. Quem é que não lembra 
daquela estação de petróleo caindo no meio do mar? 
Hoje, a PETROBRAS é uma grande potência.

Portanto, não tem razão a Oposição, que está 
perdida. Precisa realmente discutir bandeiras para fa-
zer uma oposição mais qualificada no plenário desta 
Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra a ilustre Deputada Keiko Ota.

A SRA. KEIKO OTA (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar esta oportunidade para chamar a atenção de to-
dos para a lamentável morte do cinegrafista da Rede 
Bandeirantes, Gelson Domingos. O colete à prova de 
bala não foi suficiente para salvar a sua vida. 

São armas pesadas, que entram de forma ilegal 
nas nossas fronteiras e abastecem o crime organi-
zado. Essas armas servem basicamente para tirar a 
vida de nossos policiais e das pessoas que estiverem 
a sua frente. 

Será que é natural o ocorrido com o Deputado 
Marcelo Freixo, que deixou o Rio de Janeiro, a convi-
te da Anistia Internacional, para proteger-se daqueles 
que ousam querer assassiná-lo?

A violência não discrimina ninguém. Vamo-nos 
unir! 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Perpétua Almeida. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
-AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

Gostaria de comunicar a este Plenário e à banca-
da feminina que hoje a Comissão de Segurança Pública 
da Casa aprovou requerimento, de nossa autoria, em 
que pedimos a realização de diligências em todos os 
Estados da Federação brasileira para acompanharmos 
o cumprimento da Lei Maria da Penha. 

Sabemos que, para garantir o cumprimento da 
Lei Maria da Penha, é preciso de uma ação conjunta 
do Executivo, em todas as suas esferas, e também 
do Judiciário. 

Sr. Presidente, sabemos da necessidade de ter-
mos os juizados, as varas especiais, as delegacias 
especializadas da mulher, as casas de apoio e toda 
uma ação de proteção à mulher brasileira. 

Os dados e os números de que dispomos hoje, a 
partir da Secretaria de Políticas para as Mulheres, in-
dicam que a violência contra a mulher tem aumentado. 

Portanto, há necessidade de a Comissão de 
Segurança Pública desta Casa garantir as diligências 
da bancada feminina e de membros daquela Comis-
são a todos os Estados brasileiros, para que possa-
mos fiscalizar o cumprimento da Lei Maria da Penha. 
Só desta forma, com o Congresso acompanhando, a 
partir da Procuradoria feminina e da bancada femini-
na desta Casa, teremos sucesso no cumprimento da 
Lei Maria da Penha.

Decidimos também, Sr. Presidente, que faremos 
estas oitivas e diligências a partir do ano que vem, tão 
logo se retomem os trabalhos desta Casa. Usaremos 
a segunda quinzena de fevereiro e o mês de março, 
que é o mês das mulheres, para passarmos por todos 
os Estados da Federação e acompanharmos o cum-
primento da Lei Maria da Penha.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho aqui 
uma matéria da revista Carta Maior, que diz: “Estado 
italiano perde o controle do país. Mercados esfolaram 
a Itália até o osso nesta quarta-feira (...)”. 

Uma notícia como essa nos leva a acreditar que 
a crise econômica que assola a Europa está no seu 
começo, e longe do final. A única saída prevista, segun-
do essa matéria, é os países emergentes participarem 

da solução dessa crise, e, é claro, a China, que tem 
a mais gorda caderneta de poupança na atualidade.

Portanto, o que estamos fazendo aqui é acertar 
muito bem o pé brasileiro no caminho de uma solução, 
para que possamos não só garantir que esta crise não 
entre no País, como permitir ao Brasil solidarizar-se 
com outros países e solucionar definitivamente esse 
problema, que é ruim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao Deputado Assis do Couto, último orador.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
aproveitar a oportunidade para dizer que, nas vota-
ções anteriores, não pude estar aqui e votei conforme 
orientação do partido.

Quero cumprimentar toda a base do Governo, 
em especial o nosso partido, o Partido dos Trabalha-
dores, por oferecer ao Governo da Presidenta Dilma 
este importante instrumento da DRU para enfrentar a 
crise e o Brasil continuar crescendo, gerando emprego 
e oportunidades.

Também quero cumprimentar os presidentes dos 
consórcios intermunicipais do Estado do Paraná, que 
estiveram esta semana aqui em Brasília, no Ministério 
da Agricultura, em audiência com o Ministro Interino 
José Carlos Vaz, e na Casa Civil, com a Ministra Gleisi 
Hoffmann, e na Secretaria de Relações Institucionais, 
com a Ministra Ideli Salvatti, tratando da liberação de 
recursos para aquisição de equipamentos para patru-
lhas mecanizadas, para melhorar a conservação das 
estradas rurais no Estado do Paraná.

É esta a minha comunicação. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

claro encerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM 

SIM:  347 
NÃO:   56; 
ABSTENÇÃO:      1.
TOTAL:   404. 

Art. 17, 1. Quorum, 405; obstruções, 11.
FICA MANTIDO O TEXTO.
RESULTADO DA VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PSDB – EX-
PRESSÃO “JÁ INSTITUÍDOS” – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 18:30
Encerramento da votação: 09/11/2011 19:05
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
Inocêncio Oliveira 3
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Mauro Lopes votou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
verá nova sessão às 19h06min. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, so-
licito novo painel.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa., 
por favor, pode zerar o painel?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vai 
ser outro painel. 

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

Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de AMAZONAS 5

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob

Natan Donadon PMDB 
Total de RONDONIA 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hélio Santos PSD 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 9

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
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Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 9

ALAGOAS

Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PSD 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl

Roberto Britto PP 
Total de BAHIA 16

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
George Hilton PRB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 24

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB 
Brizola Neto PDT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
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Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Otavio Leite PSDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 23

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Paulo Maluf PP 
Penna PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 26

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 

João Campos PSDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Caiado DEM 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 6

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Edmar Arruda PSC 
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 16

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Pedro Uczai PT 
Total de SANTA CATARINA 5

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 13
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

PARÁ

André Dias PSDB 
Lira Maia DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

José Airton PT 
José Linhares PP 
Total de CEARÁ 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 
Total de PERNAMBUCO 1

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Luiz Argôlo PP 
Paulo Magalhães PSD 
Total de BAHIA 3

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MINAS GERAIS 2

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Rodrigo Maia DEM 
Total de RIO DE JANEIRO 2

SÃO PAULO

Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva PSD 
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
Total de GOIÁS 2

RIO GRANDE DO SUL

Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 9, às 19h07min, 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)

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 
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ÀS 19 HORAS E 7 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
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 
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

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

Flaviano Melo PMDB 

Transitórias; tendo parecer 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 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.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 6 
minutos.)

Ata da 317ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 9 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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Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
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 Guimarães PT 

Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 20

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 
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
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Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 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 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 8

BAHIA

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 37

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 
George Hilton PRB 
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
Luiz Fernando Faria PP 
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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 50

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 
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 Bethlem PMDB 
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 44

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
Arnaldo Jardim PPS PvPps
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 
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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 65

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 
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 15

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 



61126 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

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 
João Pizzolatti 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 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 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 484 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. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a leitura da 
ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido. 

A Presidência determina que...
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

como o Deputado Luciano Castro...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lei-

tura será feita agora, o painel não será aberto ainda, 
nem terá início a votação.

A Presidência determina ao Secretário ad hoc, 
Deputado Luciano Castro, que leia a ata, pausada-
mente, para que todos a entendam. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sim, uma vez que 
o Deputado Luciano Castro tem uma perfeita dicção, 
o que facilita muito a leitura, nós, que temos o ouvido 
um pouco menos acurado, gostaríamos que S.Exa., 
se possível, fizesse a leitura da ata da sessão ante-
rior pausadamente e com clareza, para que possamos 
escutá-la.

O SR. JOSÉ STÉDILE – Peço a palavra pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado José Stédile votou com o partido na sessão 
anterior.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Pela ordem, 
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer uma pequena intervenção para solici-
tar a todos os Parlamentares do Democratas e a todos 
os demais Parlamentares que quiserem aderir que só 
registrem sua presença depois que houver 308 votos 
consignados no painel.

Portanto, solicitamos aos Deputados do Demo-
cratas que não registrem presença neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Va-
mos deixar o Secretário ler a ata.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUCIANO CASTRO, servindo como 2° Se-

cretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Deputado Antonio Im-

bassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, não tenho reparo 
algum em relação ao conteúdo da ata. 

Aproveito, então, para cumprimentar o Deputado 
Luciano Castro, que fez uma leitura pausada e clara, 
o que permitiu a todos nós, interessados em escutá-
-la, perceber exatamente o que aconteceu na sessão 
anterior.

Parabenizo o Deputado Luciano Castro e expres-
so o meu desejo de que, na próxima sessão, S.Exa. 
possa proceder de maneira igual. 

Parabéns, Deputado Luciano Castro!
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou usar apenas 
1 minuto. 

Quero também parabenizar o Deputado Luciano 
Castro pela brilhante leitura feita e convocar os Parla-
mentares do Partido da República e do Bloco a virem 
imediatamente ao plenário – não procrastinem. 

É o que peço aos nossos Parlamentares, que 
têm sido extremamente fiéis e estão de acordo com 
a proposta do Governo. Então, os Parlamentares do 
PR e do Bloco estão convidados para marcar presen-
ça. Marcadas as presenças, daremos início à sessão, 
e logo, logo, vamos para o segundo turno resolver a 
questão da PEC da DRU. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, no plená-
rio, ouvimos a acusação de que a Polícia de São Paulo 

teria provocado o desaparecimento do diretor da UNE 
Carlos Henrique Leite Silva.

Em vez de procurar pela mãe ou pela família, o 
pai do estudante recorreu à Rede Globo, a tal da mí-
dia golpista, Deputado Duarte Nogueira. Foi buscar a 
Rede Globo e o PT para denunciar ao mundo que esse 
diretor da UNE havia desaparecido. Mas ele não ha-
via desaparecido coisa nenhuma – estava na casa de 
sua mãe. E o pai, em vez de procurar a família, repito, 
foi procurar a mídia golpista, foi procurar aqueles que 
querem sempre criar um fato para dizer que há uma 
agressão, uma violência, quando é o contrário. Essa é 
a mesma mídia golpista que fez o PT chegar ao poder. 

É isso o que temos de enfrentar. E, a cada ato 
desse, causado de forma mentirosa e vergonhosa, 
temos de vir a plenário enfrentá-lo. 

Se esse pai tivesse procurado a mãe do jovem, 
se tivesse procurado onde devia, com certeza, teria 
achado. No entanto, foi procurar a mídia golpista e 
aqueles que gostam de escândalo, para tentar des-
moralizar principalmente a Polícia Militar de São Paulo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa que venham ao ple-
nário para que possamos atingir o quorum regimental 
de 308 e darmos início à votação do último destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Otoniel Lima.

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é importante que o Deputado 
que fez uso da palavra ontem para falar sobre o desa-
parecimento do estudante volte ao plenário e retire o 
que foi dito a respeito da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, porque se colocou em xeque o que havia 
acontecido, levando a crer que a Polícia Militar pau-
lista realizara um sequestro arbitrário do estudante, o 
que não aconteceu.

Com a fala do Deputado aqui, agora, fica carac-
terizada a idoneidade da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Então, é interessante que o Deputado re-
torne ao plenário e retire o disse ontem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero corrobo-
rar com o assunto que foi trazido pelo Líder Rubens 
Bueno e agora pelo Deputado Otoniel Lima, porque 
muito me estranha um Deputado do PT da Bahia ficar 
repetidamente falando mal da polícia de São Paulo ou 
criticando o Governo do Estado de São Paulo.

Um Deputado do PT da Bahia deveria estar se 
referindo aos problemas ou às soluções e desafios 
do seu Estado e não de um Estado que nem próximo 
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fica da sua região de representação, o que nos parece 
apenas uma luta política.

Agora acabou se enrolando todo, porque ontem 
fez uma denúncia gravíssima, chamou a atenção não 
só do Plenário, mas de todo o Brasil, deu a entender 
que a polícia poderia ter sequestrado um líder estudan-
til, quando na verdade ficou comprovado que o líder 
estudantil, se é que líder é, estava na casa dos seus 
pais e não perdido ou sumido.

Portanto, fazer acusações sem prova não é ade-
quado, principalmente para um Deputado que repre-
senta um Estado do Nordeste, como ele, que é do PT 
da Bahia e fica falando mal do Estado ou da polícia 
de São Paulo.

O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
Sras. e Srs. Deputados, mais cedo, denunciei a corrup-
ção no Porto de Santos, em São Paulo. Agora, quero 
entrar com requerimento para que a Presidência da 
Casa determine a apuração desses fatos. É muito grave 
alguém importar um automóvel pelo Porto de Santos e, 
ao chegar lá, constatar que o automóvel desapareceu. 
Parece até que leiloaram esse automóvel.

Mas, Sr. Presidente, estamos aqui desde ontem, 
e ficaremos até à madrugada, para votar a DRU. São 
100 bilhões para o Governo Federal. Quero, então, 
pedir a V.Exa. que, na condição de Presidente desta 
sessão, faça um apelo ao Governo no sentido de que 
tire, desses 100 bilhões da DRU, 3 bilhões para pagar 
as emendas parlamentares. O Governo arrecada 100 
bilhões a mais e não quer pagar 3 bilhões de emendas. 
Quando empenha, não paga; e, quando decide pagar, 
fica para o ano que vem.

Então, peço a V.Exa. que leve ao Governo Federal 
o apelo para que, dessa quantidade de recursos, que 
é muito grande, são 100 bilhões, tire 3% para pagar 
as emendas parlamentares. Isso é muito justo, porque 
nós perdemos uma noite de sono aqui e vamos per-
der hoje outra vez. E nossas bases estão reclamando.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB-SP. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Inocêncio, quero 
somar-me àqueles que já se pronunciaram no sentido 
da defesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Tenho percebido que, de algumas semanas para 
cá, alguns Parlamentares do PT – e isso ocorreu es-
pecialmente no dia de ontem – vêm fazendo conside-
rações odiosas com relação ao Estado de São Paulo 
e, sobretudo, à sua Polícia..

Então, neste momento, há de se fazer um resga-
te. E, para tanto, seria importante que a sugestão feita 
pelo Deputado Otoniel Lima fosse acatada, ou seja, 
que o Deputado Amauri Teixeira viesse a este plenário 

retirar as ilações que fez ontem no que diz respeito ao 
policiamento no Estado de São Paulo e ao Secretário 
de Segurança Pública.

Esta é a mensagem, Presidente Inocêncio Olivei-
ra, que deixo aqui, um pedido para os que atuam em 
outros Estados e não têm conhecimento do que é o 
Estado de São Paulo respeitem as nossas instituições, 
instituições que honram o povo paulista.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior 
votei com o PMDB. 

O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, sou fruto da Universidade de 
São Paulo – USP.

Durante 5 bons e longos anos pude estudar e 
me formar pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo. Tudo que fiz como Governador, Prefeito, Se-
cretário de Estado e Presidente da Caixa Econômica 
aprendi graças à contribuição do povo de São Paulo, 
que, pagando seus impostos, faz com que 50 mil alunos 
estudem hoje de graça na Universidade de São Paulo.

Quero dizer que a USP é a melhor universidade 
do Brasil. Não é porque 79 baderneiros foram presos, 
sem truculência, pela USP, que vamos julgar os seus 
estudantes. Os seus estudantes são de boa qualidade. 
O estudante da USP é consciente.

A Polícia Militar de São Paulo é a melhor do Bra-
sil, é uma polícia consciente, que fez a reintegração 
de posse sem violência. O que fizeram aqueles pou-
cos baderneiros? Quebraram a reitoria, quebraram os 
seus computadores. Havia lá bombas molotov prontas 
para se tocar fogo.

Aqueles não são alunos, são terroristas. De ma-
neira que não vamos confundir o bom aluno da USP, 
a USP e a boa polícia, com meia dúzia de cafajestes 
terroristas que estão, infelizmente, deturpando a boa 
educação oferecida pela Universidade de São Paulo.

O SR. ARACELY DE PAULA – Sr. Presidente, 
para justificar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Aracely de Paula.

O SR. ARACELY DE PAULA (Bloco/PR-MG. Sem 
revisão do orador.) – Na última votação, votei com o 
PR, Sr. Presidente. Faço questão de justificar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Roberto Britto.

Atenção, da lista de inscritos contam os Deputa-
dos: Dr. Carlos Alberto, João Paulo Lima, Ivan Valente, 
Fernando Ferro.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero pa-
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rabenizar a nossa Presidente Dilma, que ontem instituiu 
os Programas Melhor em Casa e SOS. Emergência.

O Programa Melhor em Casa é baseado em um 
programa que já é realizado no Estado da Bahia pela 
Secretaria de Saúde e se chama Internação Domiciliar. 
Nesse Internação Domiciliar dá-se oportunidade para 
que os pacientes saiam do leito, aqueles pacientes que 
estão condenados a ficar no leito hospitalar por 15, 20 
dias, 1 mês, 2 meses. Esses pacientes têm assistên-
cia médica, assistência de enfermagem, assistência 
psicológica. Enfim, são pacientes que serão tratados 
com dignidade, mas, acima de tudo, estarão recebendo 
toda a assistência e o carinho da sua família.

Estão de parabéns o Ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, a Presidente Dilma e todos aqueles que 
estão melhorando ou tentando melhorar, cada vez 
mais, a nossa saúde.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de parabenizar o Senado Federal 
pela aprovação hoje, na Comissão de Constituição e 
Justiça, de projeto de lei que endurece drasticamente 
as penas para os condutores de veículos que dirigem 
embriagados.

Eu, como ex-Coordenador Geral da Operação Lei 
Seca, que no Rio de Janeiro deu eficácia à Lei Fede-
ral nº 11.705, conhecida como Lei Seca, posso teste-
munhar que não é mais possível que 60 mil pessoas 
morram em nosso País, que 500 mil pessoas fiquem 
feridas, que 230 mil pessoas sejam internadas, que 140 
mil pessoas fiquem mutiladas por ano em nosso País.

Esse projeto virá para a Câmara e, se Deus qui-
ser, nós o aprovaremos para evitar esse verdadeiro 
genocídio em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Nobre Presidente, eu venho aqui fazer a 
defesa do nosso companheiro Deputado Amauri Tei-
xeira, da Bahia.

Primeiro, a polícia tem a responsabilidade de 
apurar o desaparecimento de uma pessoa.

Segundo, há clara compreensão de que o man-
dato de um Deputado Federal é de um Deputado da 
União do Brasil, nunca exclusivamente do seu Estado.

Então, o Deputado Amauri Teixeira fez uma de-
núncia de desaparecimento. De forma que cabe mes-
mo à polícia averiguar. Se o pai procurou outro lugar, 
mas não procurou a família, é lógico que isso não é da 
responsabilidade do Deputado, Sr. Presidente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu quero falar sobre o es-
cândalo abafado de venda de emendas na Assembleia 

Legislativa de São Paulo, um dos maiores escândalos 
de utilização de emenda parlamentar, denunciado por 
um Deputado da Casa, o Deputado Roque Barbieri, que 
disse que até 30% dos Deputados vendiam emendas, 
combinados com Prefeitos e empreiteiras. 

E o Conselho de Ética daquela Assembleia Le-
gislativa simplesmente abafou o caso espantoso. Não 
ouviu as principais questões, nem os denunciantes, 
nem os denunciados. E hoje, inclusive, o nosso partido 
na Assembleia Legislativa tenta abrir uma CPI sobre 
o escândalos das emendas parlamentares da Assem-
bleia Legislativa e, mais uma vez, o Governo Alckmin 
está abafando as CPIs, como sempre fez. 

Então, nós entendemos que a investigação é mais 
do que necessária. As provas são contundentes, os 
depoimentos são públicos e registrados na imprensa, 
como o do Deputado Roque Barbieri, o do Deputado 
Bruno Covas e de outros da Assembleia Legislativa 
de São Paulo. 

O que o Conselho de Ética fez foi uma desmo-
ralização do Poder Legislativo Estadual e do Governo 
Estadual. E, até hoje, não publicou uma lista clara das 
emendas feitas pelos Parlamentares, acima do teto 
inclusive, de 2 milhões por Deputado. As declarações 
públicas se deram nessa direção inclusive.

Por isso, nós entendemos que a Promotoria Pú-
blica do Estado de São Paulo tem a tarefa decisiva de 
desvendar esse mistério das emendas parlamentares, 
esse escândalo das emendas no Estado de São Paulo.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vergonho-
samente, na semana passada, o Conselho de Ética da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo enga-
vetou as investigações sobre o esquema de venda de 
emendas parlamentares pelos Deputados da base do 
Governo Alckmin. Depois do trabalho árduo do Depu-
tado Campos Machado para que as investigações fos-
sem rapidamente encerradas, o resultado do relatório 
final do Deputado José Bittencourt, do PSD, antes do 
PDT, obviamente não poderia ser outro: inconclusivo. 
Apenas três Parlamentares prestaram esclarecimen-
tos ao Conselho – sequer o denunciante foi ouvido. 
Pessoas citadas não foram convocadas para depor, 
e dos 18 requerimentos apresentados, apenas três 
foram aprovados. Assim, pouco foi acrescentado em 
relação ao que havia saído na imprensa.

O esquema foi denunciado pelo Deputado Ro-
que Barbiere, também do PTB Segundo ele, entre 
25% e 30% dos Deputados Estaduais de São Paulo 
vendem emendas a empreiteiras e Prefeitos. Ou seja, 
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recebem um percentual para garantir a liberação das 
emendas junto ao Governo tucano. A presidente de um 
centro cultural da cidade também relatou ter recebido 
cobrança de percentuais de Deputados ao solicitar a 
apresentação de uma emenda para sua organização. 

O atual Secretário do Meio Ambiente e Deputado 
Estadual licenciado, Bruno Covas, do PSDB, também 
afirmou à imprensa que um Prefeito do interior teria 
oferecido a ele 10% do valor de uma emenda de R$50 
mil empenhada pelo Deputado como forma de “agrade-
cimento”. Dois Secretários do Governo Alckmin teriam 
sido informados do esquema: Emanuel Fernandes, 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regio-
nal, e Rosemary Corrêa, Subsecretária de Assuntos 
Parlamentares. Mas o Governo paulista desmentiu os 
relatos e Bruno Covas, que é o favorito do Governa-
dor para disputar a Prefeitura de São Paulo, disse que 
foi mal interpretado. Somente em 2011, quase R$16 
milhões em emendas foram liberados para o PDSB.

Depois das denúncias, o Governo de São Paulo 
resolveu divulgar uma relação de emendas empenha-
das desde 2007, separadas de acordo com o Deputa-
do proponente. Até hoje essas informações não eram 
públicas, Sras. Deputados. É um absurdo! E, mesmo 
assim, a lista do Governo está repleta de distorções. 

O próprio Bruno Covas, que em seu site se orgu-
lha de ter conseguido liberar R$9,4 milhões em emen-
das em 2010, quando exercia o mandato parlamentar, 
aparece na lista oficial com apenas R$2,2 milhões. A 
imprensa noticiou que o Presidente da Assembleia, 
Barros Munhoz, do PSDB, também teve direito a um 
valor alto: R$7 milhões em 2010. A cota oficial de cada 
Deputado é de R$2 milhões. 

Com o engavetamento das investigações pelo 
Conselho de Ética, cabe agora ao Ministério Público 
Estadual investigar o caso. A preocupação da Promo-
toria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Mi-
nistério Público, no entanto, é conseguir obter provas 
da materialidade do crime de improbidade administra-
tiva, ou seja, de que os recursos públicos de fato foram 
desviados para os Deputados da base aliada do Go-
verno tucano. O processo deve ser longo e complexo, 
e segue em segredo de Justiça – o que vai garantir 
a proteção dos acusados de participar no escândalo.

A Oposição na Assembleia Legislativa, da qual 
o PSOL faz parte, tenta agora aprovar uma CPI sobre 
o caso, mas a tendência é que ela não saia do papel. 
É histórico o método tucano de bloquear a instalação 
de CPIs na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Mais de 60 pedidos já foram enterrados. Como 
os processos seguem a ordem cronológica de apre-
sentação, este ano a manobra para que a base aliada 
conseguisse inscrever pedidos de CPI antes da opo-

sição foi patética. A própria Justiça tem indeferido pe-
didos descabidos, propostos pelo PSDB, DEM e alia-
dos para evitar que investigações relevantes contra o 
Governo Alckmin sejam instaladas. 

Assim, o Legislativo está sendo impedido de exer-
cer seu direito constitucional de fiscalizar o Executivo. E 
isso precisa acontecer em todos os níveis, no Federal 
e no Estadual. Do contrário, vigorará a hipocrisia de 
sempre: a Oposição de direito no âmbito federal cobra 
investigações do Governo, mas abafa seus escândalos 
nos Estados, e vice-versa. 

É curioso ainda, Sras. e Srs. Deputados, que o 
assunto tenha ganhado pouco ou nenhum destaque 
nos grandes meios de comunicação, coincidentemen-
te todos sediados em São Paulo. É quase um silêncio 
ensurdecedor. E neste aspecto também não há coin-
cidências. 

Nós, do PSOL, no entanto, não nos calaremos. 
Seguiremos acompanhando as investigações do Mi-
nistério Público, para que os recursos públicos, que 
devem ser usados em benefício da população de São 
Paulo, retornem aos cofres do Estado, e para que os 
responsáveis por tais desvios sejam efetivamente res-
ponsabilizados.

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

do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
que possamos entrar na apreciação do requerimento, 
concedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Fer-
ro, que dispõe de 3 minutos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, neste fim de semana que 
passou, o PSDB fez um seminário no Rio de Janeiro. 
Numa espécie de celebração de suas figuras e num 
processo de elevação e exaltação do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, fez uma série de críti-
cas ao Governo do PT, críticas como esta: que o Go-
verno do Presidente Lula teria sido uma continuidade 
com defeitos – dito isso pelo Presidente do PSDB. O 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que 
não é continuidade de jeito nenhum; é outra coisa, é 
uma deformação e um desserviço ao Brasil.

Primeiramente, isso mostra uma confusão muito 
grande de avaliação entre os Líderes tucanos. Depois, 
é uma falta de sintonia com o Brasil real, que valoriza, 
reconhece e reelege o Presidente Lula e elege a sua 
sucessora. Então, há um descompasso completo entre 
essa análise política feita e a realidade do Brasil, uma 
celebração que tem muito de vaidade, pretendendo in-
sinuar que ali estavam todos os fundamentos do Brasil 
que vivemos hoje.
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Ora, não é, de forma alguma, desconhecido que 
foi no Governo tucano que o Brasil quebrou três vezes 
– quebrou na crise da Rússia, quebrou na crise do Mé-
xico. E o FMI era freguês aqui, andava frequentando 
aqui, ditando as políticas, e fomentou o Programa de 
Privatização. Ironicamente, o Persio Arida agora fala 
em retomar o papel do Estado, outra confusão mental, 
porque eles aprofundaram o processo de redução do 
papel do Estado na ótica do Consenso de Washington, 
do neoliberalismo, e deu no que deu: na derrota de 2002.

É compreensível muitos discursos e, de uma 
maneira ou de outra, tentarem dar enfrentamento ao 
Governo que fazemos. As realidades são distintas, o 
mundo vivido à época, 10 ou 12 anos atrás, era dife-
rente do de hoje. Nós temos outras condições, temos 
outro papel no mundo e significamos outra sociedade 
hoje, uma sociedade mais democrática, mais partici-
pativa, mais evoluída, com mais inclusão social, com 
mais crescimento econômico, com mais reconheci-
mento internacional.

Então, reside aí uma parte deste dilema e des-
ta dificuldade. Reside aí o dilema dessa agremiação 
política que, numa espécie de saudosismo, tenta rea-
presentar o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
como uma novidade na política nacional. Não deixa de 
ser o sintoma grave de um processo de perturbação 
política e intelectual de um descaminho político.

Na verdade, eu acho que ele já cumpriu o seu 
papel, e nós estamos avançando. Somos outra forma-
ção política e somos outro País. Constituímos um Go-
verno com os nossos aliados, que caminha cada vez 
mais para a consolidação da democracia e do Brasil 
como uma grande Nação. Isso quem diz não somos 
nós, isso é um reconhecimento da população do País 
ao sucesso do Governo que ora praticamos.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Arnon 
Bezerra.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PTB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido, o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Será registrado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Júlio Campos, por 3 minutos.

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nós queremos, em nome da bancada do Centro-Oeste 

– Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Fe-
deral –, fazer um apelo ao eminente Deputado Arlindo 
Chinaglia, Relator da LOA, para que aceite nosso pe-
dido no sentido de abrir uma janela para possibilitar a 
operacionalização do Fundo do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – FDCO, com base no que preceitua a 
Constituição, em seu art. 16, e também a Lei Comple-
mentar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, até o valor 
global inicial de 1 bilhão e 397 milhões de reais.

Justificamos esse pedido porque, pela Lei Com-
plementar nº 129, de 2009, foi instituído o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste e a SUDECO, com 
a finalidade de assegurar recursos para a implantação 
de projeto de desenvolvimento e a realização de inves-
timento em infraestrutura, ações e serviços públicos 
considerados prioritários para o programa de desenvol-
vimento regional do Centro-Oeste brasileiro, a região 
que mais produz alimento para o Brasil e, porque não 
dizer, para o mundo. 

Desde a sua criação, entretanto, este Fundo não 
teve dotações orçamentárias consignadas em leis anu-
ais em nosso País. O valor proposto pela PLOA 2012 
prevê recursos para o Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia, para o Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste e nada para o Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste.

Por isso, queremos pedir ao eminente ex-Pre-
sidente desta Casa, ao eminente Deputado Arlindo 
Chinaglia, que ontem recebeu das minhas mãos esta 
representação da bancada do Centro-Oeste, que aten-
da ao nosso pleito. Nós confiamos na sua capacidade, 
no seu bom senso, no seu equilíbrio para não deixar 
o Centro-Oeste brasileiro – Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal – abandonado mais 
uma vez no Orçamento, por não termos condição de 
ter recursos para o nosso Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste.

É importante. Criou-se a SUDECO, mas não se 
destinou nenhum recurso para o seu funcionamento. 
Queremos apelar também para a Ministra Miriam Bel-
chior para que atenda à autorização para a contrata-
ção de técnicos e funcionários para a SUDECO, pois 
só assim teremos um órgão funcionando em defesa 
da nossa região.

Em nome dos Deputados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, temos certe-
za absoluta de que o Deputado Arlindo Chinaglia irá 
atender a essa solicitação da nossa região. 

Obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO:
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A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna me associar a vários 
outros Ilustres pares na defesa da valorização do tra-
balho doméstico.
O Brasil ajudou a aprovar, em junho deste ano, na 
Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 
nº 189 sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras 
e os Trabalhadores Domésticos, acompanhada da 
Recomendação n.º 201, com o mesmo título.
Nesse sentido, o Brasil, especialmente o Poder 
Legislativo, há muito vem buscando assegurar a 
igualdade de direitos entre os trabalhadores urbanos 
e rurais e os trabalhadores domésticos. 

Dentro dessa política, tivemos a extensão de di-
versos direitos por meio do parágrafo único do art. 7º 
da Constituição Federal de 1988, como salário mínimo, 
irredutibilidade do salário mínimo, décimo terceiro sa-
lário, repouso semanal remunerado, licença-gestante, 
licença-paternidade e aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço.

Além disso, a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro 
de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico, sofreu várias alterações objetivando essa 
igualdade, respeitando as peculiaridades da atividade, 
que é desenvolvida no âmbito das residências, sem 
visar fins lucrativos.

Foram elas: proibição de o empregador doméstico 
efetuar descontos no salário do empregado por forne-
cimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia; 
garantia do direito a férias anuais remuneradas de 30 
dias com, pelo menos, 1/3 a mais que o salário normal, 
proibição da dispensa arbitrária ou sem justa causa da 
empregada doméstica gestante desde a confirmação 
da gravidez até 5 meses após o parto.

Assim, o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço e o benefício do seguro-desemprego que, por essa 
lei, são facultativos, além da jornada de trabalho e do 
adicional noturno, também devem ser concedidos aos 
empregados domésticos. A extensão desses direitos 
é a razão da ratificação da Convenção nº 189 da OIT. 

No entanto, Sras. e Srs. Deputados, os direitos 
já há muito assegurados pela Lei nº 5.859, de 1972, e 
pela Constituição Federal de 1988 aos trabalhadores 
domésticos são um sonho a ser alcançado ainda por 
cerca de 70% dessa categoria profissional. 

Essa revelação foi feita pelo Diretor do Regime 
Geral da Previdência Social, Rogério Nagamine Cos-
tanzi, na audiência pública realizada pela Comissão 
Especial, criada para analisar a PEC nº 478, de 2010, 
de autoria do Deputado Carlos Bezerra, que revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, 
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 

entre os empregados domésticos e os demais traba-
lhadores urbanos e rurais.

De fato, segundos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios – PNAD, de 2009, do IBGE, 
havia no País, naquele ano, 92.690 milhões de traba-
lhadores. Desses, 7.223 milhões eram trabalhadores 
domésticos empregados, sendo que apenas 27,6% 
possuíam a carteira de trabalho assinada. Ou seja, 
72,4% trabalhavam na informalidade, sem direito al-
gum, notadamente os previdenciários, como auxílio-
-doença e a aposentadoria.

E pior: dos trabalhadores domésticos com mais de 
10 anos de idade, segundo ainda dados da PNAD de 
2009, 2.095 milhões recebiam até meio salário mínimo 
e outros 2.988 recebiam de meio a um salário mínimo.

Sr. Presidente, percebemos que, na iminência de 
assegurarmos, na Constituição Federal, a igualdade 
de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais e 
os trabalhadores domésticos, a esses ainda não são, 
na prática, garantidos direitos básicos como o registro 
do contrato de trabalho em carteira e o salário mínimo.

Entendemos que algo urgente tem que ser feito 
a respeito, a começar por uma ampla conscientização 
dos empregadores quanto aos direitos de seus empre-
gados domésticos, passando pela efetivação de algum 
tipo de fiscalização dessas relações de trabalho, como 
estabelece a Convenção da OIT, sem afrontarmos o 
direito à inviolabilidade de domicílio, como previsto na 
Constituição Federal.

Esse também é o momento de refletirmos sobre 
o nosso papel de legislador: não basta apenas es-
tabelecermos direitos na Constituição Federal e nas 
leis, se não criamos os instrumentos adequados para 
torná-los efetivos. 

Trata-se de um grande desafio que temos de en-
frentar para, assim, proporcionarmos ao trabalhador 
doméstico a dignidade de sua laboriosa atividade, que 
é de fundamental importância para o funcionamento 
de milhões de lares brasileiros.

Era o que tínhamos a dizer.
Obrigada.
O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 
admitiu, no dia 31 de outubro, a Palestina como mem-
bro da entidade, numa votação ocorrida na assembleia-
-geral da entidade realizada em Paris, tornando-se o 
195º Estado-Membro.

A Resolução da UNESCO foi adotada por 107 
favoráveis, 14 contra e 52 abstenções, dos 193 paí-
ses integrantes. 
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O Itamaraty felicitou a Autoridade Palestina pela 
adesão, tendo votado favoravelmente ao reconheci-
mento na reunião realizada em Paris. Com o voto, o 
Brasil reafirma sua posição em relação à empreitada 
palestina de conseguir o reconhecimento de seu Es-
tado na ONU. Em nota divulgada pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o Governo destaca a vitória ob-
tida pelos palestino, já que o ingresso é o primeiro em 
um órgão ligado à ONU.

Vários países latino americanos e potências emer-
gentes, como China e Índia, se posicionaram de forma 
favorável ao ingresso do Estado Palestino na UNESCO. 

Os palestinos estão tentando se tornar mem-
bros plenos da Organização das Nações Unidas. O 
pedido formal de adesão à ONU foi apresentado em 
23 de setembro e o Conselho de Segurança deve se 
reunir em 11 de novembro para debater a questão e 
provavelmente votá-la. Mas como isso pode demorar 
algum tempo, foi feito o pedido, separadamente, de 
entrada na UNESCO. 

O Presidente palestino Mahmoud Abbas, elogiou 
a decisão da agência, e destacou que é uma vitória 
para os direitos de seu povo. 

O sucesso da UNESCO é um passo significativo 
na busca palestina de conquistar o reconhecimento da 
Palestina na ONU, disse Abu Rudeina, acrescentan-
do: “Nós acreditamos que o mundo todo ficou com o 
povo palestino hoje e que esse foi um voto em favor 
do estabelecimento do Estado da Palestina o mais 
rápido possível”. Logo após a proclamação da vota-
ção o governo dos Estados Unidos informou que vai 
interromper suas contribuições financeiras à UNESCO. 
Já o governo de Israel se pronunciou dizendo que “a 
adesão da Palestina à UNESCO afasta a possibilidade 
de um acordo de paz”.

Os Estados Unidos deveriam fazer um repasse 
para a UNESCO, em novembro, de US$60 milhões, 
conforme entrevista da porta-voz do Departamento de 
Estado, Victoria Nuland. O país é responsável por 22% 
do orçamento anual da UNESCO.

Não é a primeira vez que Estados Unidos e Israel 
se pronunciam contra a Palestina. Nos anos 90 proibi-
ram o financiamento de qualquer organização ligada 
à ONU que aceitasse os palestinos como membros 
plenos. Também não é a primeira vez que os Estados 
Unidos se afastam a UNESCO. Durante o governo do 
presidente Ronald Reagan ocorreu afastamento, só 
tendo retornado na gestão do presidente George Bush.

O Partido Popular Socialista se congratula com 
o povo palestino, neste momento histórico em que o 
Estado Palestino se insere como membro da UNESCO.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, encontra-se em discussão nesta Casa 
a Lei Geral da Copa de 2014. Trata-se de um assunto 
de importância nacional. Não só pela paixão que nós 
brasileiros temos pelo futebol, mas também porque 
são muitas as implicações da realização de um evento 
desse porte, e por isso afetam o Brasil e os brasileiros, 
seja na sua alegria, seja na sua frustração, seja no seu 
orgulho por sediar uma copa, seja em sua tristeza por 
não poder pagar os preços dos ingressos. E nós Par-
lamentares, antes de tudo, torcemos pela satisfação 
do nosso povo, por sua felicidade.

Por todo esse significado, que é simbólico mas 
também econômico e, portanto, político, nós os De-
putados da Comissão de Turismo e Desporto, da qual 
faço parte como Vice-Presidente, temos acompanhado 
de perto o tema e seus desdobramentos.

Uma de nossas atividades tem sido o acom-
panhamento da preparação das cidades-sedes dos 
jogos da Copa. Visitei, juntamente com uma comitiva 
de Deputados e Senadores, todas as cidades-sedes. 
Nessas ocasiões, verificamos o andamento das obras 
dos estádios, dos aeroportos e de mobilidade urbana. 
Com exceção de alguns atrasos, que certamente serão 
corrigidos em curto prazo, todas as obras estão sen-
do executadas de acordo com os respectivos crono-
gramas. Certamente não teremos grandes problemas 
com a adequação da infraestrutura para realização 
do megaevento.

Mas sabemos que, para que se tenha êxito na 
realização de um evento como uma Copa do Mundo 
de Futebol, é necessário que atentemos para uma sé-
rie de outros pontos. 

A questão que me traz hoje a esta tribuna é a 
meia-entrada para os estudantes brasileiros. Bem sa-
bemos que o direito à comercialização dos ingressos 
para os jogos, inclusive a determinação dos preços, é 
de competência da FIFA. Por outro lado, não podemos 
esquecer o direito, historicamente conquistado por 
meio de lutas, à meia-entrada aos estudantes brasi-
leiros. Somente no período da ditadura militar é que 
esse direito foi violado e os estudantes não puderam 
usufruir da meia-entrada.

A FIFA propõe um valor diferenciado para os 
estudantes, os idosos e para população mais carente 
(US$25,00; o que daria cerca de R$40,00). Para a FIFA 
essa proposta conciliaria os interesses dos estudantes 
e da própria FIFA. Mas não foi divulgado o valor que 
serão comercializados os ingressos. 

O preço do ingresso, a concessão de meia-en-
trada a estudantes, idosos e à população carente é 
uma questão que estou acompanhando de perto, na 
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tentativa de evitar que direitos garantidos em leis bra-
sileiras como a meia-entrada para estudantes sejam 
desrespeitados. Isso seria um desrespeito aos nossos 
estudantes. 

O Brasil não pode sediar o maior evento de fute-
bol do mundo e deixar de fora desse espetáculo uma 
parcela significativa dos brasileiros. Por isso, defendo 
que seja respeitado o direito à meia-entrada aos es-
tudantes e idosos. Neste momento, nossa torcida é 
para que esse grandioso espetáculo, que é mundial, 
possa também ser dos brasileiros, de todos os brasi-
leiros, incluindo aqueles que, por nossas leis e costu-
mes, adquiriram o direito a pagar a meia-entrada em 
espetáculos e em jogos esportivos. 

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no dia 06 de novembro, assistimos, 
estarrecidos, a mais um capítulo da triste história do 
domínio da violência e do tráfico de drogas na querida 
cidade do Rio de Janeiro. 

Após uma incursão da Polícia Militar na favela 
Antares, em busca de criminosos, o repórter cinema-
tográfico Gelson Domingos da Silva, de 46 anos, da 
TV Bandeirantes, que fazia imagens para uma repor-
tagem, perdeu a vida ao ser alvejado por um tiro de 
fuzil que transpassou o colete que usava.

Cenas que pareciam tiradas de um filme ou no-
vela, mas que eram bem reais e assustadoras.

Essa foi mais uma batalha de uma guerra, numa 
cidade sitiada pelo terror. E mais um inocente, um pai 
de família que exercia sua profissão é assassinado fria-
mente por bandidos que se desprendem de qualquer 
sentimento de respeito à vida humana.

Sim, Sr. Presidente, o que aconteceu com o repór-
ter cinematográfico Gelson Domingos pode acontecer 
com qualquer pessoa. E pode ocorrer de novo. Muitas 
pessoas inocentes que moram na região de conflito 
são obrigadas a transitar pelos corredores de combate.

Apesar dos esforços de pacificação das favelas 
com a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora, 
os bandidos continuam fortes e com armamentos mais 
potentes e modernos do que os da polícia.

Armamentos estes que entram em nosso País por 
meio das fronteiras fragilizadas. Como Presidente da 
Subcomissão Especial de Proteção às Fronteiras tenho 
estado atento a essas movimentações que ameaçam 
a segurança nacional e que foram tema de discussão 
em Washington, nos Estados Unidos, durante missão 
oficial àquele país.

Estamos às vésperas de dois eventos importan-
tes do esporte internacional: a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas. O Rio de Janeiro é uma das capitais que 

irão receber os eventos e, diante dos exemplos do dia 
a dia, deixa-nos preocupados a ação desses grupos 
criminosos. 

A tragédia que sucedeu ao repórter cinematográ-
fico repercutiu na imprensa estrangeira e já traz olhares 
desconfiados sobre a segurança oferecida pelo Brasil 
aos visitantes durante os eventos.

Cabe, neste momento, a união de todos para que 
a força do Estado possa esmagar, de uma vez por to-
das, a ação maléfica dos traficantes no Rio de Janeiro.

Esta ação pode começar pelas fronteiras, minan-
do a entrada de armas e drogas que alimentam essas 
facções diabólicas que tiram a vidas de crianças, jovens 
e adultos todos os dias em nosso País. 

Precisamos fortalecer a presença do Estado 
Brasileiro nas fronteiras, com aumento de efetivo das 
forças policiais, Forças Armadas, além da moderniza-
ção e reaparelhamento dos postos da Receita Federal.

Para que essas ações possam ser desenvolvi-
das é necessário um aumento orçamentário dessas 
entidades. Para isso, colocamos em discussão na 
Subcomissão de Proteção às Fronteiras a sugestão do 
repasse de 2 a 3% das emendas individuais de cada 
Parlamentar para o fortalecimento de nossas forças 
de segurança em regiões estratégicas.

São sugestões práticas para a busca de uma 
solução urgente da qual precisamos nesse momento.

Quero registrar, Sr. Presidente, minha solida-
riedade à família do repórter cinematográfico Gelson 
Domingos da Silva e a todos os seus colegas de pro-
fissão que arriscam a vida diariamente, que reportam 
à sociedade, os fatos que interferem em nossa vida e 
na vida de nossas cidades.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Que Deus abençoe o Brasil!

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB 
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Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 7

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hélio Santos PSD 

Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 14

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 5

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 8

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Fernando Ferro PT 
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Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 12

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Heleno Silva PRB 
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
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 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 

Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 31

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Walter Tosta PSD 
Total de MINAS GERAIS 25

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
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Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Bethlem PMDB 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 34

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
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 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 

Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 39

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

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 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de GOIÁS 11

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
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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
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 18

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
João Pizzolatti PP 
Onofre Santo Agostini PSD 
Romanna Remor PMDB 
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 18

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 299 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 61-C, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 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 
pela admissibilidade desta e da de nº 75, de 
2011, apensada (Relator: 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, apensa-
da, e das Emendas de nºs 1 a 5, (Relator: 
Deputado Odair Cunha).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 186, II, do Regimento Interno, que a 
votação do requerimento que solicita a retira-
da de pauta da PEC 61/2011 seja feita pelo 
processo nominal.

Sala das Sessão, 9 de novembro de 2011. 
– Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do DEM”

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Para encaminhar favoravelmente, concedo a palavra 
ao Deputado Onyx Lorenzoni, por 5 minutos. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhores que acompanham esta sessão, nós deseja-
mos que o requerimento de retirada de pauta seja vo-
tado nominalmente. Esse é o teor desse requerimento, 
porque as oposições e o Democratas lutam para que o 
Governo não receba esse cheque em branco, que vai 
dar a condição de que, de agora até 2015, o Governo 
tenha licença para gastar 62 bilhões de reais por ano. 
Primeiro, porque não há mais necessidade, visto que 
nós temos hoje uma economia estabilizada e um País 
que arrecada a cada ano, retirada a inflação, 12% a 
mais sobre o Orçamento do ano anterior. Ou seja, de-
veremos ter uma arrecadação extra, no próximo ano, 
superior a 100 bilhões de reais.

Portanto, é desnecessária a DRU. A DRU só se 
explica por um vício do Governo. Mas há argumentos 
que têm sido aqui usados pelos membros do Governo, 
pelos mesmos partidos que, num passado recente, fize-
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ram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, 
para questionar a validade da DRU. Agora mudou tudo.

Mas eles se esquecem de que a DRU foi instituí-
da, seja com o nome que teve no passado – Fundo de 
Estabilidade Fiscal –, seja com outros nomes, porque 
o País vivia uma sucessão de planos. Tínhamos, his-
toricamente, uma inflação que era insuperável. E eu 
quero só lembrar aqui alguns desses planos: 1986, Pla-
no Cruzado I; 1987, Plano Cruzado II; Plano Bresser; 
Plano Verão; a política feijão com arroz; o Collor I e o 
Collor II. Só aí temos quase 10 anos de planos econô-
micos, até que se chega no Plano Real. E, quando o 
Brasil entra no Plano Real, ninguém em sã consciên-
cia, nem dentro nem fora do Brasil, acreditava que o 
Brasil era capaz de obter a tão sonhada estabilidade 
da moeda brasileira.

E mais, durante os primeiros períodos do Plano 
Real, quando o Plano Real e a estabilidade brasileira 
eram nada mais do que infantes, jovens que estavam 
se desenvolvendo, houve a crise do México e a da 
Argentina, em 1994, que ficou conhecida como efeito 
tequila. Tivemos a crise da Ásia, do sudeste asiático, 
em 1997; a crise russa em 1998 e, depois, a crise da 
Turquia, que acabou refletindo naquele controle que 
tivemos que fazer em 1999, do câmbio brasileiro, que 
estava sobrevalorizado. Portanto, havia um cenário em 
que esse instrumento era necessário.

Agora, desde o advento dos anos 2000, não 
houve nenhuma razão para que se utilizasse esse 
instrumento, inclusive de maneira correta, inteligente 
e, principalmente, com precisão histórica.

Lembro o Deputado Paulo Rubem Santiago que, 
de maneira coerente, mantém o seu posicionamento 
e o do PDT dentro deste Parlamento, no sentido de 
que, para combater a crise de 2008, a tal “marolinha” a 
que o Presidente Lula se referia, foram usados outros 
instrumentos e não a DRU. Portanto, não é neste mo-
mento, em que o Brasil tem reservas, em que o Brasil 
colheu os frutos que duramente a sociedade brasileira 
e os Governos anteriores construíram, que há neces-
sidade de se manter esse verdadeiro vício fiscal que, 
lamentavelmente, o Governo do PT e da Presidenta 
Dilma querem, a bordo de uma maioria, construída 
talvez com recursos da DRU – porque o Governo usa 
onde quer esses 62 bilhões e talvez use uma parte 
importante desse dinheiro para construir e financiar o 
que nós temos visto, Sr. Presidente, nos escândalos 
recentes nos diversos Ministérios.

E, portanto... 
(O microfone é desligado.)
O SR. ONYX LORENZONI – Para concluir, Sr. 

Presidente.

E, por essa razão, é que os Democratas se ba-
tem. Não há nenhuma razão fundamental para a ma-
nutenção da DRU, apenas a comodidade do gestor, 
que não cuidou do aumento da máquina pública, que 
não cuida dos gastos, que, apesar das ações do Tri-
bunal de Contas da União, continua fazendo aditivos 
em obras rodoviárias.

Está aí a nova lista de obras bloqueadas e para-
lisadas pelo Tribunal de Contas da União. Algumas, já 
pela segunda ou terceira vez, foram paralisadas por-
que o Governo não quer controlar o gasto público. O 
Governo quer gastar irresponsavelmente o dinheiro 
dos brasileiros.

É por isso que, de maneira obstinada, as oposi-
ções, e particularmente o Democratas, vão continuar 
lutando para que o Brasil não continue com a DRU.

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei o PT 
nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Não havendo oradores inscritos para falar contraria-
mente, vamos à orientação.

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PT, Deputado Sibá?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse requerimento 
não é preciso. Então, o PT concorda com ele e vamos 
fazer verificação no próximo, em seguida. É isso. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
V.Exa. vota “sim”?

O SR. SIBÁ MACHADO – Voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PTB/

PCdoB?
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco PSB/
PTB/PCdoB vota “sim”.

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vai votar “sim”, para que o nosso requerimento 
seja votado nominalmente. 
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Quero, mais uma vez, reiterar que o Governo de-
monstra não ter projeto para o País. Pelo 17º ano con-
secutivo, depois de ter criticado o Governo Fernando 
Henrique em relação ao Fundo Social de Emergência, 
ao Fundo de Estabilização Fiscal e à DRU, o Governo, 
que agora não enfrenta nenhuma crise fiscal, insiste em 
ter uma liberalidade de 20% do Orçamento para fazer 
a gastança e promover as irregularidades que estamos 
vendo acontecer em vários Ministérios da República.

Há mais. Em relação à saúde no nosso País, como 
aqui foi lembrado pelos representantes do PT, o Gover-
no Federal aumentou, de 2003 a 2010, de 30 bilhões 
para 77 bilhões, um aumento de 160%. No entanto, o 
Orçamento fiscal de 2003 a 2010 aumentou de 169,6 
bilhões para 858, um aumento de 406%. 

O bolo de dinheiro do Governo aumentou 406% 
ao longo desses anos de Governo do PT, e o aumento 
para a saúde, só 160%, o que cai por terra, desmonta 
o frágil argumento de que eles defendem o social e a 
saúde. Defendem coisa nenhuma! Jogaram nas costas 
dos Estados e dos Municípios o ônus da saúde bra-
sileira: filas e hospitais em péssimas condições. Além 
disso, a tabela do SUS não é reajustada há muitos anos. 

Esse é o legado que o PT deixa para o resto do 
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PSD?
O SR. FRANCISCO ARAÚJO (PSD-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSD vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PR/PTdoB/PRP?

O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PP?

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) – 
O PP vota “sim”.

Como vota o DEM, Deputado Ronaldo Caiado?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, eu quero voltar a pedir a atenção 
de todos os Parlamentares para aquilo que é a vida 
como ela é. Este Governo tem maquiado os dados, tem 
sido um Governo de ilusões, e a sociedade brasileira 
está pagando caro.

Ontem eu apresentei aqui dados, e alguns Par-
lamentares contestaram, mas não trouxeram prova 
alguma daquilo que deram como dado oficial. Nos 
Governos Lula e Dilma, nos últimos 4 anos, 11.200 
leitos hospitalares foram fechados no País – 11.200! 
É preciso deixar claro que a Organização Mundial de 
Saúde exige, no mínimo, 2,5 leitos para cada mil ha-
bitantes. É o caos.

Hoje nós vimos alguns Parlamentares defender o 
projeto SOS Emergência. Três milhões! Sr. Presidente, 
3 milhões e 600 mil. Isso é irrisório! É insignificante, 
diante de 10 hospitais, quando há mais de 5 mil Mu-
nicípios no País em que as pessoas estão morrendo 
à míngua. 

Os dados que o Deputado Duarte Nogueira traz 
mostram que o dinheiro não é repassado para a saúde. 
Estão tirando dinheiro da saúde com o confisco que 
está sendo feito com a DRU.

Sr. Presidente, o voto do Democratas é “sim”, exa-
tamente para a retirada de pauta dessa emenda cons-
titucional que só vem penalizar a sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
até a atenção do Deputado Caiado, porque ele é um 
especialista neste assunto e fez menção ao desapa-
recimento de 11 mil leitos hospitalares. É algo curioso.

Eu penso que isso acontece no setor privado. 
Sabe o que é curioso? É que tem aumentado a busca 
por planos de saúde. O Ministério da Saúde deveria 
olhar isso. 

V.Exa., como é um especialista, talvez possa dar 
uma boa colaboração, porque já surgiram várias de-
núncias de utilização de vagas até em UTIs de hospi-
tais públicos reservadas para pessoas que possuem 
plano de saúde. Os jornais e televisões já noticiaram 
isso mais de uma vez. Muitos médicos já se insurgem 
contra isso. 

Portanto, eu aproveito este momento porque, de 
repente, nós podemos fazer aqui uma frente informal 
até com Deputados verdadeiramente preocupados com 
o que se passa com a saúde do povo.

Agora o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Deputado Miro Teixeira, o PDT vota “sim”? (Pausa.) 
O PDT vota “sim”. 
Como vota o Bloco PV/PPS?
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos votando pela retirada de pauta e, com isso, 
estamos também contribuindo da mesma forma.
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O Bloco vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PSC? (Pausa.)
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, por favor, eu tinha 
concluído, dizendo: Agora o voto é “sim”. V.Exa. tam-
bém chamou a atenção, porque não consta no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Já 
está colocado no painel. O PDT vota “sim”. Não está 
inserido no painel? (Pausa.) O PDT é “sim”. 

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Também não há di-
vergência entre o Bloco PV/PPS, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PV/PPS? 

O SR. RUBENS BUENO – Vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSC?

O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha sua 
bancada a votar “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PRB?

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PRB vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como vota o PMN?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMN vota “sim”. 
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Pois não. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota a Minoria?

O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A Minoria vota “sim”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Os 
Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Passa-se ao requerimento para retirada de pauta:

“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 de 2011. – Duarte 
Nogueira , Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. De-
putado Duarte Nogueira. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, este é o nosso requerimento de retirada 
de pauta para que possamos, em mais um esforço 
nessa ação de obstrução da Oposição, impedir que a 
DRU seja votada. Volto a reiterar os argumentos que 
até agora os representantes do PT e do Governo não 
foram capazes de contra-argumentar.

O PT não tem um projeto para o Brasil. E mais, 
o PT tomou a receita que o PSDB, nos seus 8 anos 
de Governo, colocou para o País, fundamentando a 
nossa economia em bases sólidas, o que permitiu 
controlar a inflação, garantir o aumento real do salário 
mínimo e, ao mesmo tempo, começar o investimento 
em programas de transferência de renda, inicialmen-
te o Bolsa-Escola, que depois o PT mudou de nome 
– para pegar para ele –, passando a chamá-lo Bolsa 
Família. Não houve nenhuma criatividade. 

E eu repito que não houve, porque nós estamos 
aqui no 17º ano depois do Plano Real, quando nós, 
lá atrás, no Governo de Fernando Henrique e Itamar, 
aprovamos o Fundo Social de Emergência, o Fundo 
de Estabilização Fiscal e, depois, a DRU. O PT votou 
contra, como votou contra o Plano Real, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e todos os instrumentos de es-
tabilidade institucional que estão a funcionar até hoje.

O PT, nesses 9 anos de Governo – a Presidenta 
Dilma está em seu primeiro ano de governo, sucedeu 
8 anos de Lula –, governou o Brasil mais tempo que 
o PSDB e continua reclamando dos problemas que o 
Brasil tem, problemas que eles próprios não foram e 
não serão capazes de resolver.
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Não resolverão porque eles transmitiram o Estado 
brasileiro, doaram o Estado brasileiro aos partidos da 
base aliada. É por isso que, todo dia, há escândalo na 
televisão, no jornal, no rádio, mostrando desvio de di-
nheiro. Porque o Governo do PT não se preocupa com 
a qualidade das pessoas que vão ocupar os cargos 
em comissão, não exige metas, resultados, planeja-
mento, e fica tentando iludir a opinião pública. Nesses 
anos não foi capaz de realizar nenhum processo de 
reestatização daquilo que foi privatizado.

O Líder do PT falou hoje, aqui da tribuna, da Vale 
do Rio Doce, que foi privatizada no Governo anterior. 
Muito bem, hoje, ela gera três vezes mais empregos, 
capta cinco vezes mais impostos para pagar a máquina 
do Governo incompetente, ineficiente, corrupto muitas 
vezes e, mais do que isso, reclama de algo que deveria 
então ter sido corrigido e por eles não o foi.

Portanto, eu queria lembrar também, senhoras e 
senhores, que na área da saúde o Líder do PT disse 
que o PSDB colocou em 2003, ainda no Orçamento 
vigente no Governo Lula, 30 bilhões para a saúde e 
que agora são 77 bilhões, no último ano de 2010. É 
verdade: um aumento de praticamente cento e pou-
cos por cento. Mas, se formos considerar o que foi 
colocado no Orçamento de 2003 para o de 2010, o 
aumento que o Governo recebeu foi de 406% a mais 
de impostos – 406% a mais de impostos –, durante o 
Governo do PT nesses 9 anos. E o aumento da saú-
de foi de 160%. É por isso que os hospitais estão em 
calamidade, é por isso que a população mais pobre 
sofre mais do que a população de classe média, é por 
isso que eles não reajustaram a tabela do SUS e é por 
isso que eles querem 20% de novo na DRU para re-
manejar um Orçamento que até agora eles não foram 
capazes de organizar.

Portanto, para concluir, Sr. Presidente, quero pedir 
apoio aos colegas para este requerimento, para que nós 
possamos, com essa retirada, evitar cometer um mal 
maior, como aquele que o Governo hoje, usando uma 
maioria tratadora em cima da nossa minoria, quer fazer.

Portanto, esse requerimento é para retirar de pau-
ta um projeto que nem deveria estar sendo apreciado, 
mas que, por força dessa sanha arrecadadora, dessa 
sanha utilizadora de recursos públicos, sem eficiên-
cia para o cidadão, o Governo insiste aqui em operar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 

– Para encaminhar contrariamente, Deputado Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, para a economia processual, 

apenas registramos que somos contrários ao requeri-
mento apresentado pela Oposição e queremos destinar 
isso a todos os membros da nossa bancada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Para orientação das bancadas.

Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT recomenda o voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PMDB?

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB recomenda 
o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

O SR. DOMINGOS NETO (Bloco/PSB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vai votar “sim”, pela retirada e, reforçando a argumen-
tação que fiz da tribuna, lembra que a FIESP apontou 
que o custo médio da corrupção no Brasil é estimado 
entre 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto; ou seja, 
de 50 bilhões a 84 bilhões de reais.

Oitenta e cinco bilhões são suficientes para aca-
bar com a miséria, custear 17 milhões de sessões de 
quimioterapia, 34 milhões de diárias de UTI e construir 
1,5 milhão de casas ou dar a cada brasileiro quase 
500 reais.

Há 8 anos, a Advocacia-Geral da União tenta 
recuperar 67 bilhões de reais desviados dos cofres 
públicos. De cada 100 reais, apenas 2,34 foram recu-
perados. A DRU vai mexer sessenta e poucos bilhões 
de reais do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 
– Deputado Guilherme Campos, como vota o PSD?

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSD, Sr. Presidente, 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTS/PSL?

O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PP? 

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PP, Sr. Presidente, entende 
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que nós já estamos praticamente finalizando a vota-
ção. Então, não há como pensar em retirada de pauta 
uma matéria que já venceu quase 70% da sua votação.

Por isso, o PP vota “não”, Sr. Presidente, pela 
não retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 
– Como vota o Democratas, Deputado Pauderney 
Avelino?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vai 
votar por mais recursos para a área da saúde, e nós 
gostaríamos muito de ver aqui sendo votada não a 
DRU, que desvincula mais de 60 bilhões de reais da 
saúde e da Previdência, mas, sim, a PEC, para que 
nós pudéssemos aplicar 10% do Produto Interno Bruto 
Brasileiro na saúde. 

Nós queremos mais 10% na educação. Nós que-
remos que o trabalhador, o aposentado e o pensionista 
não sofram com essa desvinculação.

Nós queremos estradas para escoar produção. 
Nós queremos ferrovias, portos e aeroportos.

Por isso, nós dizemos “sim” à retirada de pauta 
dessa PEC que lesa o povo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Muito obrigado, Deputado Pauderney Avelino.

Como vota o PDT?
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos divergências no Bloco. Evidentemente, em res-
peito ao PV, vamos liberar as bancadas, mas o nosso 
voto é “sim”. A bancada do PPS vota “sim” à proposta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSC?

O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha o 
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PRB?

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota 
“não” à retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto 
“sim” é o voto “não” à desvinculação das receitas da 

seguridade social, vale dizer previdência, assistência 
social, saúde.

É um voto “não” à possibilidade de o Governo ter 
pelos próximos 4 anos, pelo menos, em uma expec-
tativa rebaixada, 60 bilhões à sua disposição, para, 
como está sendo dito agora no Senado pelo Relator 
de projeto que lá tramita e que é similar a esse e como 
foi dito aqui, fazer o superávit primário e pagar juros e 
serviços da dívida pública, que já consomem metade 
do Orçamento. Essa incoerência nós não temos. Nós 
não mudamos de posição como a maioria aqui faz 
com o passar do tempo, de acordo com a necessida-
de do Governo.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PMN?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMN faz coro com as palavras do nosso decano, o 
Deputado Simão Sessim, uma vez que esta já é uma 
matéria definida. 

Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PRTB?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PRTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota a Minoria?
O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 20% de tudo 
o que o Governo Federal arrecada com as contribuições 
sociais serão gastos como o Governo bem entender. 

E nós temos ainda de ouvir o Governo dizer que 
está tirando dinheiro que seria da previdência social 
para gastar com o Bolsa Família, com saúde, com edu-
cação. Isso tudo é balela, Sr. Presidente! 

Por isso, a Minoria vota “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Pela ordem, Deputado ACM Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É 
evidente que o ideal seria que pudéssemos dialogar 
também com o Presidente Marco Maia. 

Mas fechamos um entendimento com S.Exa. em 
relação às emendas aglutinativas – e há sobre a mesa 
mais de 100 emendas aglutinativas. É evidente que 
essa foi uma das estratégias da Oposição para alon-
gar a obstrução. O Presidente Marco Maia ponderou 
conosco que, se assim se mantivesse, seria obrigado 
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a indeferir, de ofício, essas emendas aglutinativas. Daí, 
surgiu o entendimento da Oposição com S.Exa. no 
sentido que nós reduziríamos substantivamente esse 
número, deixando apenas três emendas aglutinativas 
sobre a mesa. 

Quero, inclusive, acrescentar uma sugestão – e 
já dialoguei com o Líder do Governo e com o próprio 
Presidente Marco Maia –, porque precisamos dar uma 
disciplina definitiva às emendas aglutinativas: redigir-
mos um projeto de resolução que seja assinado por 
todos os Líderes. E qual é o ideal? Que se estabeleça 
uma quota de emendas aglutinativas para cada partido, 
como existe hoje, por exemplo, em relação aos desta-
ques. É algo em que vamos avançar mais para frente. 

Então, a única coisa que quero, Sr. Presidente 
Jorge Tadeu, é um pronunciamento da Mesa – e é 
evidente que V.Exa. pode consultar o Presidente Mar-
co Maia – confirmando esse entendimento, para que 
possamos retirar esses 100 requerimentos de emen-
da aglutinativa e deixarmos apenas 3 sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – A Liderança vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Vou responder ao Deputado ACM Neto: nós já estamos 
consultando o Presidente Marco Maia.

O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas está em obstrução.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito para 
convidar os Deputados da base do Governo para per-
manecer em plenário, pois teremos outras votações 
nominais e, obviamente, se nós ficarmos aqui essas 
votações vão ocorrer de maneira muito mais célere.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. DOMINGOS NETO (Bloco/PSB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de convidar a bancada do PSB para vir ao plenário 
a fim de fazermos as votações nominais e também de 
dizer que votei com o partido nas votações anteriores.

O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB en-
caminha obstrução.

O Sr. Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sra. Presidente, peço 
a palavra a V.Exa. para um breve registro.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, amanhã, a partir 
das 15 horas, a cidade do Rio de Janeiro vai, literal-
mente, parar. Amanhã, da Candelária à Cinelândia, 
estaremos numa manifestação contra a injustiça que 
se pretende fazer com esse famigerado projeto do Se-
nador Wellington Dias, que redundou no substitutivo 
do Senador Vital do Rêgo.

O Rio de Janeiro e, tenho certeza, o Espírito San-
to, o querido Estado de V.Exa., vão parar para protestar 
e dizer à Nação brasileira que pretendem acabar com 
o pacto federativo. Não se pode mexer naquilo que já 
está licitado, que já está contratado.

Por isso, Sra. Presidente, nós queremos que to-
dos entendam que esse protesto é justo, pois contra 
uma medida injurídica, indecente, que visa perturbar e 
prejudicar o povo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Obrigado.
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, primeiro, faço 
um apelo a todos os Parlamentares da bancada do 
PT para que compareçam ao plenário. Teremos ainda 
várias votações nominais na noite de hoje e, se tudo 
correr bem, queremos começar o debate e a votação 
do segundo turno da PEC nº 61.

Além disso, Sra. Presidente, gostaria de insistir 
na tese de que, na semana que vem, havendo um fe-
riado na terça-feira, já possamos pensar na ideia da 
prorrogação dos prazos de emenda à LOA, dado que 
muitos Parlamentares poderão não estar na Casa na 
próxima semana e, assim, prejudicar os seus Estados.

É o apelo que faço a V.Exa. e à Mesa, para que 
possamos trabalhar nessa direção.

O SR. CESAR COLNAGO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, é apenas 
para dizer que o Espírito Santo estará amanhã na luta 
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contra a usurpação dos royalties e contra essa guerra 
que não tem nenhum sentido e fere o pacto federativo.

Digo isso com muita tranquilidade, porque, no Es-
pírito Santo, por lei estadual, os royalties são também 
distribuídos entre os Municípios capixabas não produ-
tores. E é bom que essa distribuição se dê mediante 
debate maduro, respeitando cada realidade, mas, acima 
de tudo, os impactos previstos pela Constituição em 
relação àqueles que têm, na plataforma continental ou 
nos seus territórios, exploração de petróleo.

Nós pararemos o Espírito Santo, na Praça dos 
Namorados, com a presença da sociedade organizada, 
de artistas, de políticos e da juventude, manifestan-
do, desse modo, que não aceitamos tal decisão. Com 
certeza, vamos reverter a situação, sensibilizando o 
Plenário. Com certeza, concordamos em que pode-
mos discutir melhor a questão dos royalties, mas não 
separá-la de outras discussões, como a do ICMS e do 
Fundo de Participação – e hoje foi derrubada pelo Su-
premo a forma como foi constituído esse fundo –, ou 
seja, discutiremos obrigações e as receitas para que 
o pacto não seja quebrado.

O Espírito Santo acredita nisso, mas, amanhã, 
faremos uma grande manifestação em prol da Cons-
tituição e do pacto federativo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Toninho Pereira.

O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, no próximo 
dia 22, terça-feira, às 16 horas, faremos um “jalecaço” 
no plenário do Senado. 

Quero, então, convidar V.Exa. e todos os colegas 
Deputados para irem ao Senado a fim de, de maneira 
respeitosa, exigir do Presidente Sarney a votação da 
regulamentação da Emenda 29, para que possamos 
encher a saúde de dinheiro...

É muito importante a presença de todos.
Está aqui o Deputado Ronaldo Caiado, um grande 

Parlamentar a quem peço que me ajude a convidar os 
demais colegas, para que, no dia 22, possamos ir to-
dos ao Senado e, de maneira respeitosa, repito, exigir 
do Presidente Sarney a votação da regulamentação 
da Emenda 29, para enchermos a saúde de dinheiro, 
para o bem do povo brasileiro.

Obrigado, Presidenta Rose.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no dia de hoje foi votado o relatório 
do Código Florestal brasileiro, do Senador Luiz Hen-

rique da Silveira, nas Comissões de Agricultura e de 
Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Os destaques 
não foram apreciados. O projeto foi remetido para a 
Comissão de Meio Ambiente, cujo Relator é o Sena-
dor Jorge Viana.

Nós queremos chamar a atenção, Sra. Presiden-
te, para a resistência que temos em votar aquilo que 
é importante para o setor: a manutenção das áreas 
consolidadas dos pequenos agricultores que estão 
em beira de rios, em encostas ou em topos de mor-
ros. Precisamos trabalhar seriamente essa questão.

Nós mandamos um projeto para o Senado, apro-
vado nesta Casa por 410 Deputados, em que se res-
peitaram as áreas consolidadas e o art. 24 da Consti-
tuição, que estabelece que a União deve elaborar nor-
mas gerais e os Estados, na legislação concorrente, a 
legislação específica.

Então, Sra. Presidente, a lei geral foi feita. Agora 
nós precisamos que o plano de regularização ambien-
tal seja feito pelos Estados, dentro das suas caracte-
rísticas e peculiaridades, para, exatamente, resolver 
as questões locais.

Que a lei não conflite com a realidade; que a lei 
respeite o pequeno agricultor que está na beira do rio 
e que, se não preservada toda a área consolidada, terá 
que se afastar 15 metros do rio. O que vai acontecer? 
Terão que se derrubar suas instalações.

Ora, se não se respeitarem as áreas consolida-
das no campo, também não deverá haver esse respeito 
nas áreas urbanas. Isso deve ficar bem claro. E quero 
chamar a atenção desta Casa para uma injustiça que 
se vai fazer contra os agricultores brasileiros.

Se não se pode ficar na beira do rio no campo, 
também não se pode na cidade. Nós precisamos re-
solver isso. Se o assunto não for resolvido no Senado, 
tem que ser resolvido nesta Casa, Sra. Presidente.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putada Luci Choinacki.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, Sras. De-
putadas, Srs. Deputados, quero registrar, com muita 
alegria, que a Presidenta Dilma hoje recebeu as atle-
tas e os atletas do Pan-Americano. Nessa edição dos 
Jogos, no México, as mulheres representaram 46% da 
delegação brasileira.

Das 48 medalhas de ouro que obtivemos, 15 foram 
das mulheres; das 35 de prata, 18 foram de mulheres; 
das 58 de bronze, 23 foram femininas. Foram 56 me-
dalhas ao todo. As mulheres mostraram novamente a 
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sua garra, a sua qualidade e brilharam em várias mo-
dalidades esportivas.

A Presidente Dilma hoje fez questão de receber 
esses atletas, a quem parabenizou pela participação, 
pelo brilho, pela animação, inclusive em modalidades 
importantes, como é o caso da ginástica rítmica, exem-
plo de esforço e capacidade física e mental.

Parabéns aos atletas brasileiros, em especial às 
mulheres.

Parabéns à Presidente Dilma por receber e ho-
menagear a delegação brasileira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA:

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
quarta-feira a Presidenta Dilma recebeu no Palácio 
do Planalto as atletas e os atletas medalhistas no 
Pan-Americano deste ano no México. Foram mais de 
141 medalhas conquistadas pelo Brasil durante os jo-
gos, parte delas fruto da força que fez toda a diferença 
nesta edição das competições: a das mulheres. Elas 
formaram 46% de todos os atletas na segunda maior 
delegação da história (atrás apenas do Pan do Rio de 
Janeiro). Das 48 medalhas de ouro, 15 foram conquis-
tadas por mulheres; das 35 medalhas de prata, 18 fo-
ram conquistadas por mulheres; das 58 medalhas de 
bronze, 23 foram conquistadas por mulheres. Foram 
56 medalhas ao todo.

Foram 240 atletas, dos 660 enviados ao Méxi-
co. Todos viram o verdadeiro show das mulheres este 
ano. Vimos o exemplo das nossas jogadoras de fute-
bol, que lutaram até o fim; a perfeição das meninas da 
ginástica rítmica; a garra das mulheres do vôlei e do 
handebol; e nossas supermulheres no atletismo, que 
correm muito, voam.

Foi por considerar a importância das mulheres 
no esporte feminino brasileiro que apresentei o Projeto 
de Lei nº 2.343, que institui 2013 como o Ano Nacional 
do Esporte Feminino. O objetivo é o de reconhecer e 
divulgar as conquistas femininas nessa área, denun-
ciando os obstáculos e preconceitos de gênero que 
as desportistas ainda têm de superar para usufruir do 
direito ao esporte. Precisamos incluir na agenda po-
lítica a necessidade de programas e políticas para a 
superação de obstáculos socioculturais que ainda se 
erguem contra o direito das mulheres de expressar 
livremente todas as suas potencialidades, inclusive 
em áreas tradicionalmente dominadas pelos homens, 
como é o caso de algumas modalidades esportivas.

Neste momento em que o Brasil inteiro discute a 
questão da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 
é fundamental chamar a atenção da sociedade para as 

mulheres brasileiras, que ficam à margem dos debates 
e dos investimentos, principalmente nos esportes de 
alto rendimento. Segundo estudos acadêmicos, em 
2011 fará 100 anos do primeiro jogo profissional com 
a participação de mulheres no País.

Estas foram as medalhas conquistadas pelas 
mulheres no Pan-Americano do México:

Quinze medalhas de ouro
Atletismo – 100 metros – Rosângela Santos
Atletismo – 200 metros – Ana Claudia Lemos
Atletismo – heptatlo – Lucimara Silvestre
Atletismo – maratona – Adriana da Silva
Atletismo – salto em distância – Maurren Maggi
Atletismo – revezamento 4x100
Caratê – Lucélia Ribeiro
Ginástica rítmica – equipes – 3 fitas e 3 arcos
Ginástica rítmica – equipes – 5 bolas
Ginástica rítmica – equipes – geral
Handebol 
Tiro – pistola 25mm – Ana Luiza Mello
Vela – rs-x – Patrícia Freitas
Vôlei feminino:
Vôlei de praia – Juliana e Larissa
Dezoito medalhas de prata 
Atletismo – 10.000 metros – Cruz Nonata da Silva
Atletismo – 5000 metros – Cruz Nonata da Silva
Atletismo – salto com vara – Fabiana Murer
Atletismo – Sabine
Atletismo – revezamento 4x200
Futebol 
Ginástica rítmica – maças – Angélica Kvieczynski
Judô – Érika
Judô – Rafaela
Lutas olímpicas – livre até 72 quilos – Aline Fer-

reira
Maratona aquática – 10 quilômetros – Poliana 

Okimoto
Natação – 100 metros borboleta – Daynara de 

Paula
Natação – 400 metros medley – Joanna Maranhão
Natação – 50 metros livre – Graciele Herrmann
Natação – revezamento 4x100 metros livre
Natação – revezamento 4x200 metros livre
Pentatlo moderno – individual – Yane Marques
Remo – skiff simples leve – Fabiana Beltrame
Vinte e três medalhas de bronze
Atletismo – 400 metros – Geisa Coutinho
Basquete 
Boxe até 75 quilos – Roseli Feitosa
Caratê – Jéssica
Caratê – Valéria
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Ginástica rítmica – arco – Angélica Kvieczynski
Ginástica rítmica – bola – Angélica Kvieczynski
Ginástica rítmica – individual geral – Angélica 

Kvieczynski
Ginástica solo – Daniele Hypolito
Ginástica trave – Daniele Hypolito
Judô acima de 78 quilos – Maria Suelen Altheman
Judô até 70 quilos – Maria Portela
Judô até 78 quilos – Mayra Aguiar
Judô – Sarah
Lutas olímpicas – livre até 55 quilos – Joice da 

Silva
Nado sincronizado – dueto – Lara T. e Nayara F.
Nado sincronizado equipes
Natação – 200 metros medley – Joanna Maranhão
Natação – revezamento 4x100 metros medley
Patinação artística livre – Talitha Haas
Polo aquático
Tênis – duplas misto – Rogério D. e Ana Clara D.
Triatlo – individual – Pamella Nascimento.
O SR. NELSON MARCHEZAN JUNIOR (PSDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
sidente, apenas para alterar a orientação da Minoria 
para obstrução.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Pedro Uczai.

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero, na condi-
ção de Presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, 
convidar todos os membros do Congresso Nacional, 
Deputados e Senadores, para o Seminário Nacional 
Desenvolvimento e Ferrovias, que será realizado no 
próximo dia 22.

Houve mobilização nas diferentes Regiões – no 
Sul, em Porto Alegre; no Centro-Oeste, em Cuiabá; no 
Sudeste, em São Paulo; e no Nordeste, em Salvador. 
Agora realizaremos em Brasília, no dia 22, o seminá-
rio nacional para projetar o futuro do Brasil e o futuro 
das ferrovias. Ferrovia mais barata, mais segura, am-
bientalmente sustentável mantém o desenvolvimento 
nas diferentes regiões e ajuda a resolver o problema 
das estradas.

Nós estamos definindo o Plano Plurianual para os 
próximos 4 anos. Que as bancadas estaduais dos dife-
rentes Estados coloquem também como uma das prio-
ridades centrais para o desenvolvimento do País essa 
nova estrutura ferroviária, porque esse é o caminho.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
votei com o partido nas votações anteriores.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra o Deputado Esperidião Amin. Logo após darei 
por encerrada a votação.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, sinto-me 
no dever de fazer um registro nesta sessão. O Tribunal 
de Contas da União acolheu hoje relatório do Ministro 
Marcos Bemquerer Costa a respeito da auditoria fei-
ta sobre o trecho concedido à empresa OHL, no meu 
Estado, Santa Catarina, nas BRs 116 e 101. 

O acórdão, Sra. Presidente, senhoras e senhores 
companheiros, vem ao encontro de um requerimento 
que eu apresentei aqui, sobre o qual, infelizmente, não 
foi permitido que o Plenário deliberasse. O Deputado 
Jair Bolsonaro se lembra quando, numa quinta-feira, 
o requerimento foi retirado de pauta. Seis vezes foi 
retirado de pauta! Mas o Tribunal de Contas da União 
fez a auditoria.

Eu não vou ler tudo. Mas o que o Tribunal de 
Contas comprova? Que as tarifas foram geridas de 
maneira errônea – para não dizer outra coisa –, e o 
principal projeto de melhoramento na BR-101, que se-
ria o contorno da capital, da Grande Florianópolis, que 
deveria estar pronto em 2012, não tem sequer o projeto 
elaborado. E a diretriz que a empresa, com a anuência 
da ANTT – eu vou repetir: com a anuência da ANTT. 
Uma anuência baseada em motivação insuficiente e 
inválida, entre outras coisas, vai gerar prejuízo para a 
mobilidade urbana da região.

Então, eu quero aqui enaltecer a atuação do Tri-
bunal de Contas da União e recomendar que a Casa 
ajude mais na fiscalização. A fiscalizando tempestiva 
evita prejuízos sérios. Se impedirmos a fiscalização, 
mais tarde lamentaremos os escândalos.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, vamos encerrar 
a votação?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
encerrar a votação? (Pausa.)

Encerrada a votação.

VOTARAM: 

SIM:   24; 
NÃO:   317;
TOTAL:   341.

Rejeitado O Requerimento de Retirada de Pauta.

RESUTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 20:13
Encerramento da votação: 09/11/2011 20:29
Presidiram a Votação: Jorge Tadeu Mudalen Rose 
de Freitas 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pre-
judicado o outro requerimento de igual teor.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE  
A SENHORA PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da pau-
ta da PEC 61/2011 constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do DEM.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
mos ao último destaque de bancada, de autoria do PPS:

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa .Excelência, nos ter-

mos do art. 161, inc. III c/c § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do § 4º do art. 76 
da ADCT, alterado pelo art. 1º da emenda nº 
1, apresentada à PEC 61, de 2011.” – Rubens 
Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PV, PPS.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Têm 
direito a fazer uso da palavra o autor do destaque, o 
autor da emenda e o Relator.

O autor do destaque é o Deputado Rubens Bueno.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, na votação 
anterior, o Deputado Ivan Valente votou com a bancada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, está registrado, Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
Deputado Rubens Bueno, como autor do destaque, 
está com a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Deputada Rose 
de Freitas, Sras. e Srs. Deputados, nós apresenta-
mos este destaque, que trata de um escalonamento 
na aplicação da Desvinculação de Receitas da União, 
para mostrar que é possível votar algo que seja as-
similado, seja compreendido nesta situação em que 
estamos vivendo.

Há poucos dias, o Governo dizia que o País esta-
va blindado de qualquer crise do mundo. E se esque-
cem de mandar ao Congresso a proposta de emenda 
constitucional para votar a DRU para os anos seguin-
tes, porque ela vence em 31 de dezembro de 2011. 
Ao esquecerem isso, enviam, no segundo semestre, 
no mês de agosto, essa proposta para ser votada sem 

a preocupação de lhe dar o devido trato, de acordo 
com a Constituição e com o Regimento Interno, o de 
uma proposta de emenda à Constituição, que deve ser 
votada em dois turnos. Se é votada em dois turnos, é 
preciso haver o interstício. Se não há interstício, para 
que segundo turno?

Mas o que nós estamos tratando, e aqui está ago-
ra a discussão, é deste destaque para poder indicar 
que é possível ainda aprovar a proposta que a banca-
da do PPS está apresentando, que trata da aplicação 
de 20% nos valores para 2012; 15% para 2013; 10% 
para 2014; e 5% para 2015, zerando a DRU a partir 
de 2016. Esse é o destaque que a bancada do PPS 
está apresentando à Casa.

Ao lado disso, sempre é bom lembrar, nunca é 
demais – e eu a tenho aqui em mãos – uma ação en-
caminhada ao Supremo Tribunal Federal pela bancada 
do PT e outros partidos contra a aplicação da DRU, 
lá em 2000. E a proposta era exatamente para votar 
algo para organizar a economia do País e continuar 
o processo de organização das finanças públicas, da 
dívida dos Estados e Municípios. Enfim, era uma peça 
a mais dentro de uma grande engrenagem de funda-
mentos macroeconômicos para que o País pudesse 
chegar ao ponto de crescer e se desenvolver de for-
ma organizada.

Não bastasse a posição radical do PT à época, 
também foi ao Supremo Tribunal Federal. E eu tenho 
em mãos a ADI, apresentada no dia 26 de abril de 2000 
– é o Processo nº 29.250 –, que trata exatamente do 
que nós estamos falando.

Se lá entrou contra a proposta – não podia o 
Brasil ter dificuldade naquele momento de crise po-
lítica da maior gravidade? –, por que agora, diante 
do discurso dos Líderes do Governo, dizendo aqui a 
todo o momento que o País cresce, que o País está 
uma maravilha, que o País está blindado com as cri-
ses econômicas mundiais, vêm propor a DRU? O PT 
a excomungava há pouco tempo; não só votava contra 
ela, excomungava a proposta. Tanto é verdade que foi 
ao Supremo Tribunal Federal contra a DRU e o Fundo 
Social de Emergência. 

Ao dizer isso, nós estamos propondo, colocan-
do aqui ao debate do Plenário que nós queremos que 
haja pelo menos algo que seja assimilável, palatável, 
que tenha uma transição. Se começa com 20%, vamos 
chegar em 2015 com 5%, zerando a desvinculação a 
partir de 2016.

Então, este é o destaque da bancada do PPS 
que nós submetemos ao Plenário da Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra, como autor da emenda, o Deputado Maurício 
Quintella Lessa. (Pausa.)
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Com a palavra, como Relator, o Deputado Odair 
Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Mais uma vez, agradeço a presença dos 
pares nesta nossa sessão.

A DRU se constitui num instrumento importante. 
Nós não podemos abrir mão deste percentual de re-
cursos. Como eu já disse em outra oportunidade, é um 
remédio que precisa ficar na nossa prateleira, pois, se 
precisarmos usá-lo, ele lá estará. 

Exatamente por isso, Presidenta, nós entendemos 
que precisamos derrubar este destaque da Oposição.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 

Deputado Maurício Quintella Lessa, autor da emenda, 
não está presente.

Vamos passar à orientação de bancada.
Como orienta o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós, do Partido 
dos Trabalhadores, somos contra a emenda, porque ela 
desvirtua completamente o teor da PEC 61, colocando 
novos percentuais, que não atenderiam minimamente 
aos objetivos do Governo.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores recomenda 
o voto “não”, Sra. Presidente.

O SR. VICENTE CANDIDO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Vicente Candido votou com a bancada na votação 
anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB encaminha 
o voto “não”, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PSB.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votamos 
“não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PSDB tem dado demonstrações seguidas de equilíbrio, 
de responsabilidade, de tentativa de entendimento em 
benefício do Brasil, mas lamentavelmente – eu não 
diria nem que é a base aliada – há uma vontade firme 
que vem do Palácio do Planalto, do Executivo, que 
impede, com certeza, a grande maioria da bancada 
governista de fazer esse entendimento. Entendemos 
o constrangimento.

A nossa proposta agora é no sentido de fazer 
esse escalonamento. Se não for possível, paciência, 

mas é mais uma demonstração de responsabilidade, de 
equilíbrio e de entendimento que nós desejamos fazer.

Então, nós vamos fazer o encaminhamento pela 
aprovação do requerimento e, mais uma vez, solicitar 
ao Governo Federal que passe a agir com mais par-
cimônia com os gastos públicos, que pare com essa 
gastança irresponsável.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSD.
O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha o voto 
“não”, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PR.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Bloco do 
PR encaminha “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP.
O SR. ARTHUR LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP encaminha “não”, Sra. 
Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – DEM.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, o DEM tem a posição de votar favoravel-
mente à emenda, porque ela é lógica, é inteligente. A 
DRU foi adotada como medida de emergência para que 
viabilizássemos a implantação do Plano Real. Hoje, a 
conjuntura econômica é absolutamente distinta. 

Então, mesmo com a aprovação da DRU, a me-
lhor lógica, o melhor caminho é que gradualmente a 
fôssemos reduzindo: 2013, 15%; 2014, 10%; até que 
chegássemos a zerá-la. A DRU provoca uma alteração 
profunda no Orçamento Geral da União, fazendo com 
que, evidentemente, perca força o próprio Parlamento, 
que tem a missão básica e principal de votar e aprovar 
o Orçamento público.

Então, eu gostaria muito, Sra. Presidenta, de que 
nós estivéssemos discutindo, neste instante, aqui no 
Parlamento brasileiro, a alocação de mais recursos 
para a área da saúde. Vários Parlamentares já tiveram 
oportunidade aqui de se pronunciar a respeito do fla-
gelo das dificuldades vivenciadas pelo povo brasileiro, 
particularmente na área da saúde, e não discutindo 
a DRU, que é uma matéria desnecessária, tendo em 
vista justamente a conjuntura econômica de que aca-
bei de falar.

Se formos aprovar a DRU, que a aprovemos ten-
do em vista essa realidade proposta pelo PPS, que é 
de gradualmente reduzi-la até que possa ser comple-
tamente zerada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a bancada 
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do PDT orienta o voto “não”, porque a nossa bancada 
é da base do Governo e acredita, com toda a certeza, 
que o Brasil está conseguindo se segurar na questão 
econômica mundial. A Presidenta Dilma tem sido uma 
grande líder no mundo, mostrando que o Brasil é viável, 
que nossa economia está dando certo. Nós estamos 
confiando no Governo de Dilma Rousseff.

Por isso, Sra. Presidente, o PDT orienta o voto 
“não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PV/PPS.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Bloco vota favoravelmente a esse destaque que nós 
apresentamos de comum acordo com o PV.

Quero apenas lembrar aqui um trecho da proposta 
feita pelo PT contra o Fundo Social de Emergência, di-
zendo exatamente isto, entre aspas: “Por essas razões 
é que os autores entendem impossível que as normas 
constitucionais que vinculam sejam desvinculadas, 
mesmo que por determinado prazo de 4 anos”. Está 
aqui escrito e assinado pela bancada do PT.

Por isso, aprovamos esta proposta, no sentido 
de mostrar que a Oposição está dialogando, tentando 
um acordo para chegar à conclusão de que é possí-
vel votar, ainda neste primeiro turno, uma medida que 
seja pelo menos coerente com a proposta e que não 
vá de encontro ao Governo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSC en-
caminha o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRB.
O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PRB, Sra. Presidente, encami-
nha o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, pela 
enésima vez reiteramos: nós somos a favor da vincu-
lação de receitas da União, decisão corretíssima do 
Constituinte, praticada por alguns poucos Governos, 
em poucos períodos. E, desrespeitando essa decisão 
constituinte, com as várias formas de desvinculação, 
prejudicando a Seguridade Social, a Previdência, a 
Assistência Social, a Saúde... Redução de danos. Vo-
tamos, portanto, “sim” a essa emenda que escalona, 
já aquiescendo, a própria desvinculação.

Nosso voto, portanto, é “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMN vota “não”, 

Presidente, porque o destaque desvirtua a proposi-
ção inicial.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRTB.
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – O PRTB vota “não”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós temos agora 
– é a última emenda a ser votada – a oportunidade 
de demonstrar, de forma clara e insofismável, que o 
espírito da Oposição é de colaboração, que aceita os 
argumentos do Governo, a meu ver, argumentos que 
não têm o menor cabimento – a ameaça de uma even-
tual e não definida crise como justificativa para uma 
medida que não é uma medida macroeconômica, mas 
apenas uma medida de cumprimento de obrigações 
fiscais, que é a DRU. De qualquer forma, nós estamos 
aceitando um escalonamento, uma diminuição progres-
siva, começando com 20, diminuindo para 10, para 5 
e para zero, de tal forma que esse malefício de poder 
mexer à vontade no Orçamento, desvinculando 20% 
dele, não se perpetue por todo o mandato...

(O microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-

verno.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo encaminha “não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A Pre-
sidência 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.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o texto destacado.

Está iniciada a votação.

“§ 4º O percentual referido no caput deste 
artigo será de quinze por cento no exercício 
de 2013, dez por cento no exercício de 2014, 
cinco por cento no exercício de 2015, e nulo 
no exercício de 2016.”

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, aproveito a opor-
tunidade para convidar os Deputados da base do 
Governo para virem ao plenário e votarmos o último 
destaque do primeiro turno. 

É importante concluirmos a votação do primeiro 
turno. Por isso, mais uma vez convido os nobres pares 
para comparecerem ao plenário e nele permanecerem 
até concluirmos a votação.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Pre-
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sidente, convido os Deputados do PSB, do PTB e do 
PCdoB para virem ao plenário votar o último destaque.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Vice-Líder 
do PT, Deputado Odair Cunha, empenhado em suas 
convicções – que não eram as do PT tempos atrás – 
com a Desvinculação de Receitas da União, diz bem 
que é preciso concluir o primeiro turno de votações.

O Regimento Interno da Casa, que é pétreo – 
à exceção de uma concordância, e não apenas dos 
partidos, mas dos 513 Deputados da Casa, para ser 
sobrepassado –, é explícito em seu art. 202, § 6º, em 
que diz que propostas de emenda à Constituição, 
PECs como esta, serão submetidas a dois turnos de 
discussão e votação, com interstício de cinco sessões.

Espero que o Regimento Interno não seja rasga-
do hoje, porque já ouvi rumores preocupantes nesse 
sentido. Dessa violência nós jamais participaremos.

O SR. ZÉ GERALDO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, ontem, durante 
a sessão, ouvi em vários discursos da Oposição que 
os Deputados deste Parlamento não estavam cumprin-
do seu papel por estarem concedendo à Presidente 
Dilma, por 4 anos, autorização para utilizar 20% do 
Orçamento para governar, colocando em prática seu 
projeto político.

A Presidente Dilma já demonstrou a todo o povo 
brasileiro que está muito prudente neste momento de 
crise mundial, que não é só de crise financeira, mas 
também de crise política, afetando países como Esta-
dos Unidos, Itália, Alemanha e França, países inclusi-
ve que vão ter eleições presidenciais no próximo ano. 
Então, não é uma coisa qualquer.

Os investimentos estão acontecendo: os progra-
mas sociais estão recebendo mais dinheiro; a educação 
está recebendo mais dinheiro; as obras do PAC estão 
em andamento; enfim, recursos bilionários estão sen-
do investidos de norte a sul e de leste a oeste do País.

Então, quem não tem razão para levar essas 
sessões até a madrugada é a oposição ao Governo 
Dilma, que já governou o Brasil antes do projeto coor-
denado pelo Partido dos Trabalhadores com os parti-
dos da base aliada, e as coisas não funcionavam. Não 
funcionava bem a educação, não funcionavam bem os 
programas sociais, não funcionavam as rodovias, não 
havia hidrovias, não havia ferrovia, não havia portos, 
não havia aeroportos.

A Oposição, na minha avaliação, está perdida, 
sem rumo e precisa parar para refletir, para construir 

realmente um projeto de oposição, se é que conse-
guirá fazer isso.

Nós estamos muito conscientes do que estamos 
fazendo: estamos confiando em um Governo que tem à 
frente a mulher determinada, que é a Presidente Dilma.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, é sur-
preendente, num momento tão grave, em que estamos 
debatendo uma mudança na Constituição brasileira, 
ouvirmos esse tipo de consideração, como se o Brasil 
tivesse sido descoberto – essa velha história – há 8 
anos. Pior, ainda insistem, depois de quase uma década 
governando, em querer atribuir a um passado recente 
responsabilidades pela incompetência de não faze-
rem as transformações que o País requer. Pior ainda, 
tentam se esquivar de admitir o óbvio, o que o Brasil 
inteiro vê: escândalos após escândalos, corrupção e 
mais corrupção.

Mas o que nos assusta mais é que o Congresso 
assume, cada vez mais, um papel de subserviência. 
Eu defendi aqui ontem que nós pelo menos discutísse-
mos amplamente esta proposta, que tira do Congres-
so o poder de definir a utilização do dinheiro do povo 
brasileiro, de organizar o orçamento do País. Essa é 
função básica, elementar numa democracia.

Bom, o “tratoraço” do Governo, o modelo autoritá-
rio nem sequer nos ouviu. A discussão foi encerrada, e 
fomos literalmente atropelados. Mas a Oposição, com 
responsabilidade, vem alertando: isso não é bom para 
a democracia; isso não é bom para o Brasil.

Agora nós estamos diante da possibilidade de um 
risco maior ainda. Não é só o risco de estarmos abrindo 
mão de analisar o Orçamento, a utilização dos recursos 
públicos, ao ficarmos delegando de maneira ad infini-
tum, ad perpetuam, ad aeternum poder ao Executivo: 
o Presidente decide como usar o dinheiro público, sem 
que o Congresso seja ouvido. Não é só isso.

Agora, já começam a falar em desrespeitar prin-
cípios fundamentais da Constituição...

(O microfone é desligado.)
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, vo-
tei de acordo com o partido.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Pior do que nos omi-
tirmos é rasgarmos a Constituição brasileira. Aí, de 
fato, nós vamos comprometer os princípios básicos 
da democracia. Para mudar a Constituição, há regras 
elementares. Essa é uma maneira de dizermos a todos 
os brasileiros, e mais do que isso, ao mundo inteiro, 
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que o Brasil vive uma democracia, que aqui as coisas 
são estáveis, que não é na base do “tratoraço”, que 
não é na base da pressão, é num processo de diálo-
go democrático.

O interstício é algo para que as pessoas possam 
refletir, amadurecer, para que tudo se dê dentro da 
normalidade democrática. Quebrar o interstício neste 
momento significa quebrá-lo amanhã, em um ou outro 
artigo igualmente relevante da Constituição.

Portanto, é um alerta que eu quero deixar a todos 
os colegas: não vamos nos deixar levar pelo cansaço, 
pelo estresse...

(O microfone é desligado.)
O SR. DOMINGOS SÁVIO – ...e muito menos 

pela pressão. E o pior, algo que eu sempre ouvi, ainda 
quando Deputado Estadual, que é o seguinte: vai che-
gando perto do final do ano, tem que liberar emenda, 
tem isso, tem aquilo. Então, o Governo diz: “Olha, nós 
estamos liberando, vocês votam”. E o Brasil? E o País? 
E a nossa responsabilidade com os fundamentos bási-
cos que justificam estarmos aqui, que é a democracia, 
que é a liberdade, que é o respeito às minorias, que é 
o respeito a todos os princípios? 

Eu vejo aqui Deputados e Deputadas que sempre 
falam no respeito às minorias. A Constituição brasilei-
ra é o instrumento sagrado para que nós possamos 
garantir um Estado democrático.

Quebrar o interstício, no meu entendimento, é 
algo que compromete todos os valores da democracia. 
Não é simplesmente discutir agora a DRU, é discutir 
valores maiores.

Portanto, eu deixo aqui o meu alerta e o meu ape-
lo: tenhamos sensatez; vamos trabalhar, se for preciso, 
mais uma noite, mais duas noites, fim de semana...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Tem a 

palavra, como Líder, o Deputado Paulo Teixeira.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada 
Rose de Freitas, senhoras e senhores, nós estamos 
concluindo o primeiro turno da votação da renovação 
da Desvinculação de Receitas da União – DRU.

Esse instrumento existe no Orçamento da União 
desde 1993. Portanto, são 18 anos de existência. Ele 
foi introduzido no Orçamento da União pelo então Pre-
sidente Itamar Franco, foi renovado nas duas gestões 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi reno-
vado nas gestões do ex-Presidente Lula. Durante a 
gestão do Presidente Lula, esse instrumento foi dimi-
nuído, porque se retirou a educação da DRU. Agora a 
Presidenta Dilma Rousseff pede a sua renovação. Ela 
pede a renovação diante de alguns fatos. Primeiro, a 
preocupação com as contas públicas.

Quero dizer, Sras. e Srs. Deputados, que tenho 
um quadro das contas públicas, da dívida líquida do 
setor público. Em 2002 a dívida líquida do setor pú-
blico era 60%; em 2011 essa mesma dívida passou 
para 39%. Portanto, um terço da dívida do setor públi-
co brasileiro foi paga durante os anos de 2003 e 2011. 
Isso demonstra a aplicação do Governo do Presidente 
Lula, do Governo da Presidenta Dilma Rousseff com os 
recursos públicos. É um tratamento correto, dedicado, 
uma aplicação grande para com os recursos públicos 
durante esses 8 últimos anos.

O segundo lugar também diz respeito a tema caro 
à sociedade brasileira, que é não só diminuir a dívida 
para poder aplicar em políticas sociais, mas também 
ter um tratamento correto com os recursos públicos, 
portanto, combater a corrupção.

Eu já disse aqui desta tribuna, mas quais foram 
as ações de combate à corrupção? O fortalecimento 
da Polícia Federal. A Polícia Federal ganhou inde-
pendência funcional, melhores salários e passou a 
combater todo crime contra o Erário e todo crime de 
colarinho branco. Há instalação da Controladoria-Ge-
ral da União em todos os Ministérios. Portanto, é um 
mecanismo de controle interno da administração. Daí, 
um tratamento com outro órgão de controle, que é a 
Procuradoria-Geral da República. Como quem elege o 
Procurador-Geral da República é a categoria, no Go-
verno do Presidente Lula e no Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff, o escolhido foi o primeiro da lista, o 
mais votado da categoria, com total autonomia na sua 
gestão, diferentemente do Governo do então Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, quando o Procurador-
-Geral da República era chamado de engavetador-geral 
da República, porque deixava de propor ações contra 
os Ministros daquele Governo.

Agora, no Governo da Presidenta Dilma Rous-
seff, nós acabamos de aprovar aqui o acesso a todas 
as contas públicas. Todas as contas públicas, daqui 
para frente, terão que ir para a Internet, e os cidadãos 
poderão controlar a qualidade das contas públicas.

Aprovamos também a Lei de Combate à Lava-
gem de Dinheiro, que endurece com todos aqueles 
que praticam lavagem de dinheiro.

Nós estamos aqui analisando agora um projeto de 
lei que combate o corruptor, pune o corruptor. Porque 
na lei brasileira o corrupto é punido, mas o corruptor 
sempre sai bem do processo. Agora, nós vamos apro-
var uma lei que pune o corruptor.

Nós tivemos também como Relator da Lei da Fi-
cha Limpa um Deputado que hoje é Ministro da Justi-
ça, o então Deputado José Eduardo Martins Cardozo.

Durante a gestão do Presidente Lula, criamos 
o Conselho Nacional de Justiça, que tem sido mui-
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to importante para combater a corrupção na Justiça 
brasileira.

São tantos os mecanismos e tantos os esforços 
que a Presidenta Dilma Rousseff tem um tratamento 
muito cuidadoso para com o dinheiro público. Só nes-
te ano, já foram demitidos do serviço público cerca de 
600 servidores. Durante esses anos todos, mais de 4 
mil servidores foram demitidos do serviço público pela 
prática do ilícito.

Além do cuidado com as finanças públicas, além 
do cuidado com o dinheiro público, o terceiro cuidado 
da Presidenta da República, cujo Governo esta base 
representa – 15 partidos dão-lhe apoio nesta Câma-
ra – é com a crise na Europa. E a natureza da crise 
na Europa é que os grandes financistas, tanto euro-
peus quanto americanos, fizeram a farra do dinheiro, 
ganharam muito dinheiro e depois, sorrateiramente, 
passaram a conta para que os Estados e suas coleti-
vidades pagassem.

E o nosso País conseguiu ter uma política eco-
nômica de proteção, conseguiu ter reserva monetária, 
conseguiu ter grande liquidez no setor financeiro, con-
seguiu ter um mercado interno vibrante e protegido, um 
Estado ativo na economia, através de programas de 
investimento, como o PAC, o Minha Casa, Minha Vida, 
de elevação do salário mínimo, que transferiu renda 
para a sociedade brasileira, com emprego. A socie-
dade teve melhores salários, e nós temos um grande 
processo de ascensão social em nossa sociedade.

Quanto à crise internacional, estamos adotando 
uma série de medidas: o IOF para combater os capitais 
especulativos; agora o IOF e o IPI para evitar a impor-
tação de produtos que concorrem com os empregos no 
Brasil; e também o Brasil Maior, importante programa 
lançado para proteção da indústria brasileira. 

Todas essas medidas estão sendo adotadas, e 
agora tratamos da DRU, como bem disse no início, de 
18 anos de existência, um mecanismo de proteção or-
çamentária para garantir rubricas orçamentárias que 
vão dar conta da Previdência, da Assistência Social, 
da Saúde, do funcionalismo, do FUNDEB e de uma 
série de medidas. 

Por isso, a Oposição quer negar a este Governo 
esse instrumento. Mas a base do Governo, de cerca de 
400 Parlamentares, está democraticamente e dentro 
do Regimento aqui em debates extensos – saímos às 
3 horas da manhã deste Parlamento, porque a Oposi-
ção obstruiu longamente. 

Estamos com mais de 6 horas de sessão, porque 
a obstrução da Oposição tem sido constante. Mas não 
tem sido suficiente, porque a Oposição não tem número, 
e a base tem quase 400 Deputados para enfrentar esse 
debate, o que está fazendo de maneira muito coesa. 

Todos os partidos da base apresentaram seus 
Deputados. E eles, aqui, Deputados e Deputadas, bra-
sileiros muito comprometidos com o futuro deste País, 
permaneceram nesses 2 dias para essa vitória que nós 
vamos encerrar. Eu, o Líder Cândido Vaccarezza e os 
demais Líderes da base queremos agradecer a todos 
os Deputados a importante vitória que dão não ao Go-
verno, mas ao País, para que nós possamos, nessa 
crise deles, crescer; na crise deles, ser uma potência; 
na crise deles, nos desenvolver, porque fomos previ-
dentes. E ao sermos previdentes nós conseguimos 
– e corajosos, não só previdentes – enfrentar a crise. 

Por isso, quero agradecer a todos os Deputados 
da base, dos 15 partidos da base do Governo, para-
benizando por essa valentia, por esse aguerrimento 
neste enfrentamento importante nesses dias.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Qual é o 
resultado, Presidente?

O SR. PAULO TEIXEIRA – Para concluir, quero 
parabenizar o Presidente Marco Maia e V.Exa., Depu-
tada Rose de Freitas, que, com muita tranquilidade, 
conduziu esse debate que vamos concluir nessas duas 
próximas votações.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gosta-

ríamos de, ao lado do Deputado Bruno Araújo, que está 
conosco na Mesa, apresentar ao Plenário o Ministro 
de Estado dos Assuntos Parlamentares da República 
de Angola, Dr. Norberto Fernandes dos Santos, e pedir 
a todos uma saudação a S.Exa. (Palmas.)

O SR. SILVIO COSTA – Presidenta, art. 96. Eu 
quero fazer uma reclamação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o que 
nós estamos presenciando neste momento é exata-
mente o efeito colateral do rolo compressor.

Ontem, a Oposição fez uma proposta equilibra-
da, estipulando a DRU para 2 anos, uma proposta que 
valorizava esta Casa e não complicava a vida do Go-
verno. O Governo decidiu usar o rolo compressor. A 
Oposição, de forma legítima, respeitando o direito de 
minoria, foi ao Supremo, e agora o Supremo vai decidir 
uma liminar que tem duas vertentes: pode considerar 
o assunto interna corporis ou, então, pode dizer que 
a Oposição tem razão.

Moral da história: nós estamos votando um as-
sunto que amanhã poderá não ter nenhuma eficácia. 
E que isso sirva de exemplo para que no Parlamento o 
melhor acordo seja aquele do entendimento. Está agora 
o Governo tentando fazer um acordo com a Oposição, 
e a Oposição não quer. Pois eu quero fazer, então, em 
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meu nome pessoal, já que eu votei com V.Exas. on-
tem. (Riso.) Eu estou legitimado a fazer uma proposta 
de acordo à Oposição: eu queria que V.Exas. repen-
sassem, esquecessem um pouco o aspecto jurídico 
e fôssemos para a política, Deputados ACM Neto e 
Antonio Imbassahy. Eu acho que ainda temos tempo 
de construir uma solução política. E peço que alguém 
do Governo venha aqui fazer um mea-culpa em rela-
ção a Oposição.

Porque, na verdade, ontem V.Exas. foram “trato-
rados”. (Pausa.)

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O resultado, 
Sra. Presidenta. (Pausa.)

Está encerrada a votação, Presidenta? Já temos 
400 Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
vai compreender – é verdade, já podemos até fazer a 
apuração – que nós estamos vivendo um momento de 
certo impasse. Esta Casa é política, sabe usar exata-
mente o termômetro, medir a temperatura dos fatos e 
dos acontecimentos.

Eu peço um pouco de paciência do Plenário para 
que possamos fazer isso no tempo e na hora certos. 
Só mais um tempo para que possamos nos entender 
e fazê-lo adequadamente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Presidenta Rose 
de Freitas, queria indagar à Mesa....

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Duarte.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria levantar 
uma questão de ordem a V.Exa., tendo em vista que 
nós já ultrapassamos o quorum de 402 votantes no 
painel e que esta votação já se arrasta por um bom 
tempo, um tempo superior ao tempo médio das vota-
ções anteriores do dia de hoje e do dia de ontem. Nós 
já poderíamos estar apurando os resultados. 

No entanto, reconheço, como disse a Presidenta 
há alguns instantes, que o Presidente efetivo da Casa, 
Deputado Marco Maia, deve estar vivendo um certo 
dilema. Nos próximos instantes, após concluirmos a 
votação deste último destaque, que encerra o primei-
ro turno, deve estar pensando o Presidente efetivo da 
Casa se coloca ou não coloca em votação o requeri-
mento de quebra de interstício. Se colocar em votação 
o requerimento e este Plenário decidir pela quebra do 
interstício, nós estaremos violentando a Constituição 
brasileira, que diz que em votação de proposta de 
emenda constitucional não deve haver o rito sumário, 
tem que haver a prudência, não pode haver a decisão 
meteórica e passional. Isto é o que preconiza a Cons-
tituição brasileira. 

Há um pedido das oposições, já protocolado no 
Supremo Tribunal Federal, assinado pelo PSDB, pelo 
Democratas e pelo PPS, requerendo um mandado 
de segurança com pedido de liminar, já distribuído, e 
encontra-se o pedido sob a lavra do Ministro Marco 
Aurélio Mello, que nas próximas horas deverá decidir 
se concede a liminar. Se ele conceder essa liminar, o 
que acontece? Ele impede a Câmara dos Deputados 
de cometer esta agressão à Constituição brasileira. 
Nós não podemos votar em segundo turno, no dia de 
hoje, esta matéria. 

Portanto, nós estamos aqui aguardando a chega-
da do Presidente Marco Maia para que os Líderes de 
Oposição, o Líder do Governo e o Presidente possam 
dialogar para saber que decisão será tomada.

A nossa opinião e a nossa convicção já foi feita 
por escrito, ao requerermos no Supremo Tribunal Fe-
deral o mandado de segurança com pedido de liminar. 
Nós ainda não conhecemos se os Líderes governistas 
insistirão em fazer a votação em segundo turno ainda 
na noite de hoje. 

É isto que todo este Plenário deseja e espera 
saber, Sra. Presidenta.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidenta Rose, Pre-
sidenta Rose, eu tenho uma contradita a isso.

O SR. ODAIR CUNHA – Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O fato de o Supremo Tribu-
nal Federal estar examinando a iniciativa legítima de 
um Deputado, que é o mandado de segurança, e tem 
legítima ação realmente para isso, o Supremo já re-
conheceu essa legítima ação em outros casos, essa 
capacidade de o Deputado defender o exercício do 
seu mandato lá na Suprema Corte, isso não significa 
que nós não possamos votar algo.

Eu não estou discutindo aqui o mérito, sequer, da 
matéria, não. Hoje é uma matéria que contraria um gru-
po de Deputados; amanhã pode contrariar outro grupo 
de Deputados uma outra matéria. Aí é uma questão da 
instituição, o Parlamento, e da tripartição dos Poderes.

A rigor, há um mandado de segurança que está 
lá. Isso é legítimo. Está distribuído ao Relator, que vai 
dar sua liminar ou não vai dar sua liminar; vai mandar 
ouvir a Presidência da Câmara dos Deputados e a 
Advocacia-Geral da União ou não, ou vai decidir sem 
ouvi-los.

(O microfone é desligado.)
O SR. ODAIR CUNHA – Presidente...
O SR. MIRO TEIXEIRA – Só que isso é do Su-

premo Tribunal Federal e do Ministro Marco Aurélio. Ele 
pode decidir examinar a liminar em sessão; ele pode 
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decidir não examinar monocraticamente. Nós aqui não 
temos o que deliberar sobre isso. Aqui nós temos que 
seguir o ritmo dos nossos trabalhos. Então, se é para 
votar, vamos votar. Se não é para votar por causa do 
quorum, bom, não vamos votar. Aí é o processo polí-
tico, é a discussão política.

Em relação ao Supremo Tribunal Federal, anor-
mal seria nós paralisarmos a nossa atividade diante 
da normalidade de um procedimento de um Deputa-
do recorrer ao Supremo. Então, a disputa institucional 
não pode atrapalhar a democracia, Sra. Presidenta. É 
o que eu acho razoável. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, por 1 minuto, o Deputado Jutahy Junior. Em 
seguida falará o Líder Vaccarezza.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose 
de Freitas, veja o constrangimento que a bancada do 
Governo está impondo à Presidência desta Casa. Há 
412 Deputados que já votaram. Esse painel já se abriu 
com 310, 311 votantes. 

Por que o painel não abre? Simplesmente pelo 
medo. O Governo sabe que está errado, que não pode 
fazer a quebra de interstício e que, se houver uma de-
cisão do Judiciário, esta sessão será anulada e have-
rá uma desmoralização completa para o Legislativo.

Por isso, Líder Vaccarezza, V.Exa. tem todas as 
condições de suspender esta votação, porque sabe 
que isso é um desrespeito à Constituição, e V.Exas. 
não têm segurança para, mesmo com a maioria que 
têm, rasgar a Constituição.

Peço à nobre Presidenta desta Casa que encerre 
a sessão, para dar responsabilidade ao Governo de 
tomar a decisão correta de suspender a sessão.

O SR. RONALDO CAIADO – Sra. Presidenta...
O SR. CHICO ALENCAR – Eu quero apenas, 

Sra. Presidenta,...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não. Mas antes eu concedi a palavra ao Líder Vacca-
rezza.

O SR. RONALDO CAIADO – Acho que o mais 
importante...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
seguida, vou apurar a votação.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 1 mi-
nuto, por favor. É um momento de reflexão. Acho que 
é o momento de reflexão, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Líder Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer 

imensamente aos Líderes e à Base do Governo, que 
mostrou firmeza, convicção e certeza de que a DRU 
é importante para o País.

A tramitação que tinha que ser feita na Câmara 
nós estamos fazendo. Vamos encerrar, nesta sessão, 
a votação do primeiro turno e estamos discutindo com 
os Líderes da Base, com o Presidente da Casa, por-
que a decisão de quebrar o Regimento é uma decisão, 
aqui, regimental...

(Tumulto no plenário.)
O SR. RONALDO CAIADO – Não, senhor!
(Tumulto no plenário.)
O SR. RONALDO CAIADO – Não, senhor! Não 

é, não. Vai macular a história do Presidente Marco 
Maia e da Mesa. Não é, não, Sra. Presidenta. Isso é 
arbitrariedade. Isso é rasgar o Regimento.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Rasgar o Re-
gimento é o que V.Exa. está fazendo.

O SR. RONALDO CAIADO – É inaceitável! É 
inadmissível! 

(Tumulto no plenário.)
O SR. RONALDO CAIADO – Esta Casa não pode 

se curvar à vontade da Presidenta. É inadmissível! Exijo 
respeito para com esta Casa. Esta Casa não pode se 
ajoelhar... (O microfone é desligado.)

(A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

gostaria de solicitar ao Plenário que ouvisse com aten-
ção. Depois, todos terão o microfone à disposição para 
contestar a palavra do Líder. Por favor.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Eu gostaria 
que V.Exa. repusesse o meu tempo, Sra. Presidenta. 

A decisão de quebrar o interstício é uma decisão 
regimental, que já foi tomada nesta Casa em vários 
momentos. A Constituição, que todos defendemos, 
garante a votação para a PEC em dois turnos. Não 
está na Constituição o interstício para votação entre 
um turno e outro. No entanto, Deputados da Oposição 
interpuseram uma ação junto ao Supremo Tribunal 
Federal que ainda não tem decisão e que nos leva, 
pela responsabilidade que temos com o País, a ava-
liar essa decisão.

A decisão de abrir ou não o painel cabe ao Pre-
sidente da Câmara, não cabe a nós. Nós, da Base, 
estamos aqui fazendo o debate político, vamos tomar 
decisões e assumir todas as responsabilidades por 
nossas decisões.

Se decidirmos dar andamento à posição que já 
foi tomada nesta Casa, sob a presidência de vários 
Deputados de diversos partidos, inclusive do PSDB, 
se decidirmos que vamos caminhar para quebrar o 
interstício e votar ainda esta noite a DRU... 
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(Manifestação no plenário. Golpe! Golpe! Golpe! 
Deputados da Oposição exibem exemplar da Consti-
tuição.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 
orador na tribuna. Por favor, permitam que ele conclua.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – É importante 
que as pessoas ouçam a discussão e tenham compor-
tamento de decoro, como nós temos, ao ouvir quando 
os senhores estão falando.

Nós estamos avaliando, diante dessa questão, 
qual a melhor alternativa, se votamos agora o segun-
do turno ou se procuramos uma outra alternativa. O 
Presidente Marco Maia pediu que não abríssemos o 
painel. Esta é uma decisão do Presidente Marco Maia, 
que pediu que não abríssemos ainda o painel. Nós já 
ficamos 1 hora, 2 horas, com o painel fechado. 

(Manifestação no plenário. Golpe! Golpe! Golpe! 
Deputados da Oposição exibem exemplar da Consti-
tuição.)

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Eu quero pedir 
a V.Exas. que pelo menos tenham educação. 

(A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.)
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – A população, 

que tem sabedoria, está ouvindo os gritos, o compor-
tamento antidemocrático das pessoas que acusam, 
gritam fora de hora, pensando que os gritos lhes dão 
razão. Grito, falta de educação, agressões não dão 
razão a ninguém. 

Eu e o Governo da Presidente Dilma jamais agre-
diremos nenhum cidadão, nem ficaremos gritando de 
forma, às vezes, desvairada, como parece. O que nós 
queremos é o melhor para o País. 

(Manifestação no plenário.) 
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – O que nós 

queremos é o melhor para o povo. O que nós quere-
mos e o que quer a Base aliada, firme, que defende 
a maioria da população, que defende o desenvolvi-
mento econômico do País, é procurar uma solução 
positiva para o nosso Brasil. É isso que nós queremos. 
Os apupos e os gritos ficam para aqueles que têm o 
comportamento da falta de educação. Nós não vamos 
nos intimidar com gritos e com falta de educação. Nós 
vamos procurar a melhor alternativa para o Parlamento 
e para a sociedade brasileira.

Por isso, Sra. Presidenta, eu quero pedir a V.Exa.… 
(Tumulto no plenário.)
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sra. Presi-

dente, eu quero 1 minuto para concluir a minha fala.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

quero solicitar 1 minuto para que o orador conclua.
V.Exas. vão usar o microfone para falar, com 

certeza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Por isso, Sra. 
Presidenta, acho uma agressão a V.Exa. e a esta Casa 
e uma falta de educação,… (tumulto no plenário) ...fal-
ta de compostura, e o povo, que a esta hora está nos 
assistindo, não partilha desse tipo de conduta, não 
partilha, não concorda. Não é assim que se deve com-
portar quem pretende representar o povo do Brasil.

Quero pedir a V.Exa. que ouça mais um, dois ou 
três Líderes, até o Presidente Marco Maia chegar a 
este plenário e dar o encaminhamento para a Casa.

Este é o pedido que eu quero fazer a V.Exa. e 
quero deixar a população do Brasil tranquila. Nossa 
Maioria, o Governo da Presidente Dilma, a Base alia-
da, democrática e popular, que está governando este 
País, não fará nada, nada que prejudique o povo bra-
sileiro. (Palmas.)

(Manifestação no plenário. Golpe! Golpe! Golpe!)
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Tudo pelo 

Brasil!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Como Líder, Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

gostaria de dizer, de público, que o Deputado e Presi-
dente desta Casa, Marco Maia, não me fez a solicita-
ção de não apurar o painel. Se esta orientação veio, 
não chegou até a Mesa.

Mas acho de bom alvitre que eu suspenda os 
trabalhos por 10 minutos, para que possamos nos en-
tender acerca dos rumos desta sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu pedi a palavra como Líder antes, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
antes de dar a palavra a V.Exa., eu vou me permitir 
apurar a votação. 

O SR. ROBERTO FREIRE – Tem que apurar!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É o que 

eu estou fazendo, Deputado. É o que eu estou fazendo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Apu-

rado o resultado: 

VOTARAM

SIM:   68
NÃO:   356 
ABSTENÇÃO:      1
TOTAL:   425

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PV/PPS – § 
4º DO ART. 76 CONSTANTE DA EMENDA 1 – Nomi-
nal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 20:44
Encerramento da votação: 09/11/2011 21:27
Presidiram a Votação: Rose de Freitas 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Líder ACM Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de tudo, eu 
peço que me seja dado o tempo regimental.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
seguida, quero esclarecer que vou suspender os tra-
balhos, para encontrar um rumo para esta sessão.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Tempo do Democra-
tas: 5 minutos. São 5 minutos! Por favor, Presidente!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza, serão 5 minutos! Serão 5 minutos!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sra. Presidente, peço a V.Exa. que reponha meu tem-
po, porque esses 30 segundos são preciosos também.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza, Deputado, V.Exa. terá 5 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de fato, quem aca-
bou de assistir ao pronunciamento do Líder do Gover-
no, Deputado Cândido Vaccarezza, só pode ter uma 
reação de estarrecimento. 

Não sei se por um lapso, ou conscientemente, o 
Líder do Governo inicia seu pronunciamento afirmando 
que estava ali para quebrar o Regimento. 

Mesmo tendo sido um lapso, Deputado Cândido 
Vaccarezza, suas palavras revelaram o real interesse 
que o Governo que V.Exa. representa nesta Casa tem 
perante a Câmara dos Deputados e o Poder Legisla-
tivo do Brasil.

Não houve, em nenhum momento de discussão 
da DRU, uma postura respeitosa por parte do Gover-
no para com esta Casa. Demos todas as chances ao 
Governo de buscar o caminho do diálogo e do enten-
dimento. Mas não! O Governo procurou o caminho do 
autoritarismo e da imposição. Mas contra o autorita-
rismo deste mesmo Governo, que acha que, porque 
tem maioria, pode tudo, está a Constituição Federal 
do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

A Constituição Federal do Brasil, Líder Cândido 
Vaccarezza, está acima do partido e do Governo de 
V.Exa. Eu, no dia em que tomei posse, jurei este docu-
mento. Nós, da Oposição, Democratas, PSDB e PPS, 
fomos hoje ao Supremo Tribunal Federal, para que esta 
Carta, que nós juramos, fosse cumprida e respeitada 
pelo Poder Legislativo brasileiro. (Palmas.)

Espero que o Presidente Marco Maia, homem 
que vem tendo espírito público reconhecido por todos 
nós, homem que vem pautando a sua ação por muita 
democracia e compromisso com o País, não comprome-
ta todo o trabalho que fez até agora, contribuindo com 
uma atitude de rasgar a Constituição Federal do Brasil.

Chegou o momento de o Presidente Marco Maia 
assumir a Presidência e tomar a única decisão possível 
neste momento, que é encerrar o processo de votação 
no primeiro turno, respeitar o interstício, que é regi-
mental e constitucional, e somente retomar a votação 
do segundo turno daqui a 2 semanas.

Quem ler este mandado de segurança, mesmo 
não entendendo absolutamente nada de Direito, vai 
compreender que a existência de regras para alterar 
a Constituição é uma proteção ao que fez o legislador 
originário. Nós somos legisladores derivados. Nós não 
podemos, de forma alguma, comprometer o espírito 
daqueles que tiveram a delegação do povo brasileiro 
para construir esta Constituição Federal de 1988.

Se a Constituição exige quorum qualificado, se 
a Constituição exige dois turnos de votação, é porque 
ela procura proteger-se do casuísmo, dos interesses 
políticos e das manobras que eventualmente este 
ou aquele governo de plantão procure realizar para 
comprometer a Constituição. Se nós temos que vo-
tar em dois turnos, é porque o prazo entre um turno 
e outro vai demandar reflexão, pensamento, reflexão 
dos Deputados, dos Parlamentares, para chegarem à 
compreensão sobre se aquilo que fizeram no primeiro 
turno de fato deve ser confirmado no segundo turno.

Líder Cândido Vaccarezza, finalmente, quero 
dizer a V.Exa. que nós, que somos representantes do 
povo brasileiro, não temos o direito de brincar com a 
Constituição Federal. Nós não podemos brincar com 
esta Carta, que é a Lei Maior do nosso País. É por isso 
que nós temos a firme esperança de que o Supremo 
Tribunal Federal vai conceder a liminar, ou melhor, o 
Presidente Marco Maia vai cumprir o Regimento, a 
Constituição, em nome do Brasil. (Muito bem! Palmas.)

O SR. RUI PALMEIRA – A Liderança da Minoria 
pede a palavra, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de comunicar ao Plenário que por 10 minutos 
vou suspender a sessão, para que eu possa conversar 
com o Presidente da Casa e ajustar o encaminhamen-
to para que nós possamos nos respeitar na direção 
dos trabalhos. 

Está suspensa a sessão por 10 minutos.
(Tumulto no plenário.)
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Depois da fala do Lí-
der, encerra a sessão, Sra. Presidenta.
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O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. está desres-
peitando o Regimento Interno, Sra. Presidente, por 
gentileza.

(A sessão é suspensa.)

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está rea-
berta a sessão.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero pedir 1 
minuto de atenção a todos os senhores e senhoras e 
a atenção aos Líderes partidários também. Nós es-
távamos, até este momento, discutindo, debatendo 
o tema do prosseguimento da nossa sessão, já que, 
ao encerrarmos a votação dos destaques, entraría-
mos na votação das emendas aglutinativas, porque 
já havia um processo de entendimento para que nós 
procedêssemos à votação de algumas delas. Depois 
disso, nós votaríamos a redação final do primeiro turno, 
e aí se iniciaria um debate sobre a votação, ou não, 
do segundo turno da PEC ainda no dia de hoje, ou na 
sequência desta sessão extraordinária.

Não é preciso relatar todos os acontecimentos, 
todo o debate que tivemos durante esses 2 dias. Eu 
participei de uma reunião com os Líderes da Base e 
agora fiz uma reunião com os Líderes da Oposição. 
Primeiro, os Líderes da Base, de forma unânime, che-
garam ao entendimento, a se colocar para este Plená-
rio, de que, no dia de hoje, nós procedamos apenas à 
votação do primeiro turno da PEC, não havendo, por-
tanto, quebra de interstício e se iniciando a contagem 
de tempo de 5 sessões ordinárias para a votação do 
segundo turno da PEC. (Palmas.)

Esse entendimento foi acatado, aceito e defendido 
por unanimidade pelos Líderes da Base. Depois, em 
havendo esse entendimento por parte dos Líderes da 
Base, com a anuência deste Presidente, se os Líderes 
da Oposição me permitirem aqui relatar, se concorda-
rem em acelerar a votação, nós passaremos imediata-
mente à votação da redação final, retirando, portanto, 
as emendas aglutinativas. Isso nos permitirá encerrar 
a votação da DRU ou desta PEC imediatamente.

Entendido, Sras. e Srs. Deputados? É isso? (Pal-
mas.)

Eu vou abrir a palavra para alguns Líderes fala-
rem, antes de passarmos para a votação. Mas eu queria, 
na verdade, pedir aos Srs. Líderes que procurassem 
formular as suas intervenções no sentido de exaltar 
este momento que nós estamos vivenciando. Primeiro, 
ele representa o reforço do papel e da importância do 
Parlamento, que fez aqui 2 dias de debates intensos 

em relação a essa matéria, à PEC da DRU. Segundo, 
a decisão tomada aqui também representa uma matu-
ridade e uma responsabilidade do Parlamento no sen-
tido de garantir que se possa, minimamente, cumprir 
os prazos estabelecidos em nosso Regimento, e por 
acordo, embora todos nós saibamos que teremos que 
ter um esforço redobrado, para que possamos votar 
a DRU na Câmara, no segundo turno, e também no 
Senado, ainda, antes do final deste ano.

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Padre João votou 
com o partido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 
palavra ao Líder do Governo, Deputado Cândido Vac-
carezza; depois, ao Líder Duarte Nogueira.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar V.Exa. 
pela condução dos trabalhos e deste processo de 
acordo –  não de acordo, mas de encaminhamento 
para a votação.

Segundo, quero reiterar a informação que V.Exa. 
deu de que todos os Líderes da base, em conversa 
que tivemos, fizeram avaliação de que não valia a 
pena correr um risco jurídico, mesmo que tivéssemos 
maioria para votarmos ainda hoje, em segundo turno, 
a prorrogação da DRU. Diante disso, decidimos pro-
por a V.Exa. encaminharmos a discussão do interstí-
cio. Até o dia 22, votaremos aqui em segundo turno e, 
depois, no Senado.

Em terceiro lugar, quero só fazer um pedido a 
V.Exa. Em relação à última votação, Sr. Presidente, 
como não houve alteração da PEC, no meu entendi-
mento, não é preciso votar a redação final. Não houve 
nenhuma alteração. Então, não precisa votar a reda-
ção final. Se V.Exa. entender que precisa, nós iremos 
para a votação da redação final. Mas, do ponto de 
vista regimental, em caso de não ter havido nenhuma 
alteração, não há necessidade dessa votação. Sendo 
assim, nós já concluímos a votação do primeiro turno.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, sobre esse assunto, dialogando com o Líder 
Vaccarezza, o que o Regimento determina, se formos 
seguir ao pé da letra, é que o vencido, que, neste caso, 
é a redação final, tem que voltar para a Comissão Es-
pecial. A Comissão Especial sobre ela delibera e ela 
volta ao plenário para a decisão em segundo turno. 

É isso o que diz o art. 196 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados –  dialogando com o Líder 
Vaccarezza e informando qual é o procedimento.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Deputado 
ACM Neto, não volta agora. Ela vai para a Comissão 
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e vai para a votação em segundo turno. Então, o en-
tendimento é o mesmo, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– É isso. Ela vai para a Comissão. Não se vota hoje a 
redação final. Ela vai para a Comissão. O Plenário não 
vota a redação do vencido. Quem vota é a Comissão. 
Ela vai para a Comissão, a Comissão delibera, e, aí 
sim, retorna ao plenário, para o segundo turno. Porque 
a redação final é no final, Sr. Presidente. É só depois 
do segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O entendi-
mento que nós temos que ter aqui é o seguinte: daqui 
a cinco sessões, depois de cinco sessões ordinárias 
da Câmara, ela volta para votação, em segundo tur-
no, de forma definitiva. Daqui até lá, é o procedimento 
regimental.

Já há decisões tomadas na Casa sobre esse 
tema com esse entendimento.

Era isso?
O SR. RUBENS BUENO – Uma questão de or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só pergunto 
à Mesa quais as emendas que estão sobre a mesa e 
qual procedimento vai tomar em relação às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há 62 emen-
das aglutinativas.

O entendimento que se está formulando aqui 
é o de que as emendas serão retiradas. Portanto, o 
Presidente não tomará decisão sobre as emendas 
aglutinativas.

Mas o acordo é que se retire, para que eu não 
tenha que tomar uma decisão sobre as emendas. Se 
forem mantidas as emendas, eu vou tomar uma deci-
são e vou inadmiti-las todas. 

O SR. RUBENS BUENO – Eu estou só comuni-
cando. Eu estou pedindo à Mesa essa manifestação 
porque não houve nenhum acordo com o PPS sobre 
isso. Não estou querendo, de forma alguma... Eu só 
gostaria de um pouco de respeito para com a bancada 
quando apresenta emenda. 

A bancada do PPS vai retirar, em homenagem a 
esse compromisso, mas não porque alguém falou em 
nosso nome. A bancada do PPS não se manifestou 
sobre as emendas colocadas à Mesa, mas retiramos 
em homenagem a esse ato que hoje nós estamos 
presenciando, em obediência à Constituição e ao Re-
gimento. (Palmas.)

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Duarte Nogueira, pela Liderança do 
PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicial-
mente quero cumprimentar V.Exa., Presidente efetivo 
desta Casa, pela decisão prudente e correta tomada, 
e agora anunciada, em respeito à Constituição, em 
respeito ao nosso Regimento.

Quero dizer aos Líderes da base e da Oposição 
e ao Presidente Marco Maia que no equilíbrio entre os 
Poderes cada um tem os seus instrumentos de defesa 
e garantia das normas constitucionais.

O Poder Executivo, se há um abuso do Legisla-
tivo, tem o instrumento do veto. Se o Executivo abusa 
em cima do Legislativo, o Legislativo tem o direito de 
derrubar o veto. E se porventura a Constituição corre 
o risco de ser desrespeitada, o Judiciário, o Supremo 
Tribunal Federal deve ser acionado. Foi o que fizeram 
as Oposições no dia de hoje. E cabe aqui cumprimentar 
o Poder Judiciário como instrumento dessa garantia 
para o equilíbrio da nossa democracia.

O Governo tem, senhoras e senhores e aqueles 
que nos assistem pela TV Câmara e acompanham esta 
sessão, aqui neste plenário 426 Deputados. Nós, da 
Oposição, somos 87. Democracia tem que ter maioria 
e tem que ter minoria. Democracia só não pode atro-
pelar a Constituição e desconsiderar as regras de cada 
uma das instituições.

Eu fico feliz, apesar do aumento da temperatu-
ra durante a sessão do dia de hoje, porque nós não 
transgredimos a nossa Constituição, nós não desres-
peitamos entre nós os valores e as responsabilidades 
que cada um tem de ser Governo ou Oposição. Encer-
ramos a sessão de hoje, Sr. Presidente, nos respei-
tando e mais uma vez fazendo referências elogiosas 
à conduta de V.Exa.

Quero dizer à bancada do PSDB que o acordo 
que o Presidente propôs e nós acolhemos foi tão so-
mente para que as emendas aglutinativas não fos-
sem consideradas depois do encerramento do último 
destaque no primeiro turno. Não há nenhum acordo 
para a votação em segundo turno. Não há nenhum 
compromisso, senão o de apresentarmos, como fize-
mos desde o primeiro turno, o nosso ponto de vista, 
discordando da votação da DRU, mas respeitando a 
maioria do Governo, desde que a maioria governista 
tenha a sensatez de respeitar as regras do jogo que 
aqui, em nome da democracia brasileira, defendemos.

Portanto, nós vamos aguardar a conclusão da ida 
da matéria, como disse o Líder do Democratas, para 
a Comissão, para a redação do vencido. A partir de 
amanhã, o prazo de cinco sessões começa a correr. 



61184 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

E se as cinco sessões tiverem sido validadas com a 
presença de no mínimo 51 Deputados nas reuniões 
ordinárias, daqui a cinco sessões o Presidente pode, 
regimental e constitucionalmente, colocar a emenda 
para ser apreciada em segundo turno e realizarmos a 
discussão sem a passionalidade, sem o espírito meteó-
rico com que o Governo queria hoje, atropeladamente, 
desrespeitando a Constituição, realizar.

Felizmente, prevaleceu o bom senso e nós não 
transgredimos a nossa democracia, nem a nossa Cons-
tituição.

Parabéns a todas as Sras. e a todos os Srs. Depu-
tados, parabéns ao Presidente Marco Maia. (Palmas.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Deputado Marco Maia, eu quero fazer aqui 
dois registros.

O primeiro, dialogando aqui com o Líder do Go-
verno, é que não há dúvida da nossa parte, Deputado 
Cândido Vaccarezza, de que o prazo de cinco sessões 
começa a contar amanhã. Então, que fique muito cla-
ro, que não haja nenhuma dúvida, mesmo com esta 
questão que nós levantamos sobre a necessidade de 
a Comissão Especial examinar o voto do vencido.

O segundo ponto, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Comissão 

Especial não vai votar, ela só vai elaborar a redação 
final que virá para a votação em segundo turno.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Exatamente, exatamente. A compreensão é essa.

Finalmente, Sr. Presidente, queria fazer dois re-
gistros de reconhecimento. Um ao próprio Líder do 
Governo. Nós tivemos aqui, Governo e Oposição, um 
momento de embate, de um debate mais acalorado, 
mas o Deputado Cândido Vaccarezza, desde o prin-
cípio, tentou evitar o confronto e buscar um caminho 
de consenso, que acabou ocorrendo.

Eu sei que V.Exas. têm limites aqui nesta Casa, 
mas eu tenho que reconhecer o exercício do diálogo 
que S.Exa. procurou realizar ao longo do dia de ontem 
e de hoje, aliás, antes disso, na tentativa de buscar um 
entendimento com a Oposição.

Por último, quero reconhecer duas coisas em 
V.Exa.: uma, esse mesmo espírito de diálogo e essa 
mesma tentativa da construção coletiva da Casa e a 
outra, o respeito ao Regimento e a uma decisão que 
orgulha o Brasil: o respeito à Constituição; respeito ao 
Regimento, respeito ao mandato individual de cada um 
dos 513 Parlamentares. Mais uma vez V.Exa. está de 
parabéns e orgulha o Brasil. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra o Deputado Bernardo Santana.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em nome do PR, gosta-
ríamos de reforçar os votos de parabéns pela forma 
com que V.Exa. conduziu toda esta sessão. Parabenizo 
também, de forma especial, todos os Líderes da base 
e da Oposição. Em especial, parabenizo os da base, 
que, de forma unânime, reunidos com V.Exa., enten-
deram por bem entabular o acordo aqui hoje e marcar 
a votação para a data acordada. 

Também em nome do PR, agradeço aos Parla-
mentares do nosso bloco por esses 2 dias de tenacidade 
e de acompanhamento da orientação das Lideranças. 

Parabéns, Presidente Marco Maia! V.Exa. abri-
lhanta a Presidência, respeitando como sempre, ao 
seu estilo, o Parlamento e as decisões que estão de 
acordo com o Regimento da nossa Casa. Os parabéns 
do PR a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu creio que 
vivemos um processo de bom debate político que seria 
altamente prejudicado caso o Regimento, no seu art. 
202, § 6º, fosse atropelado.

O interstício das cinco sessões é uma necessi-
dade para a boa prática legislativa. Como o Ministro 
Ayres Britto já disse, numa decisão magistral, é próprio, 
na votação de dois turnos, haver o devido debate, o 
amadurecimento, e não se fazer a toque de caixa, na 
base do rolo compressor.

Felizmente, apesar até do ato falho e sincero do 
Líder Vaccarezza, que disse que estava avaliando a 
quebra do Regimento –  e nisso ele tinha razão –, a 
avaliação da maioria do Governo foi a de que isso seria 
desastroso e iria cair, inclusive, no Supremo.

Então, vamos ao debate. O pessoal reafirma 
que é contra a Desvinculação de Receitas da União 
pela seguridade social, pelos recursos para a saúde 
e assistência social. Isso é mais necessário do que 
superávit primário.

O SR. RUBENS BUENO – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. Eu pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Questão de 
ordem do Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós fizemos um acordo de procedimentos aqui e eu 
pediria que houvesse confirmação.

Nós vamos fazer a convocação da Comissão Es-
pecial para a elaboração da redação do vencido para 
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a votação em segundo turno. Essa reunião será na 
quarta-feira, à tarde. Há o compromisso de não haver 
obstrução, porque sempre pode haver obstrução de 
ata, e há ata da última sessão para ser votada. Então, 
há o acordo de procedimento de que vamos conduzir 
essa Comissão na normalidade, na quarta-feira, e que 
isso não interfere no interstício das cinco sessões, que 
começa a contar a partir de amanhã, havendo quorum.

Esse é o ponto que eu gostaria de deixar con-
signado aqui, para não haver dúvidas nem embate 
quarta-feira e quinta-feira com relação a esse assunto.

O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
pedindo a palavra pela ordem na medida em que aqui 
nós podemos registrar claramente –  V.Exa. acompa-
nhou, Lideranças acompanharam –  que a Oposição, 
em todo momento, tentou acordo. Em todos os mo-
mentos. Até que o Governo disse que não havia acor-
do e que ia votar a proposta da maneira como estava, 
inclusive, se fosse o caso, atropelando o Regimento, 
do que discordamos, evidentemente. Então, viemos 
aqui para um embate. 

Acontece que quando o Líder do Governo fala na 
tribuna de interstício, que isso é uma bobagem, que 
o Regimento se vota em plenário, eu quero apenas 
explicar a quem está acompanhando os trabalhos na 
Casa o que é interstício. Um exemplo para o povo en-
tender: é um intervalo.

Por que há dois turnos nas eleições, Deputa-
do Chico Alencar? Dois turnos ocorrem exatamente 
para haver um tempo e um espaço para pensar, para 
raciocinar, para recolocar, sabendo que a eleição em 
dois turnos se dá na primeira e na última semanas de 
um mês.

E o interstício do primeiro para o segundo turno, 
que está na Constituição da República e está registrado 
no Regimento, aqui já anunciado, é para pensar nesse 
período, para essa Comissão Especial elaborar uma 
proposta para o segundo turno que diga sobre o ven-
cido, e que traga uma proposta para melhor ser ana-
lisada. Por isso, fala-se nas cinco sessões ordinárias.

Primeiro e segundo turno são o tempo dado nas 
eleições, quando o povo vota, e também aqui, quando 
nós temos o interstício ou intervalo de cindo sessões 
ordinárias.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Pela ordem, Sr. Pre-

sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero 
parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, pela 
serenidade com que fez a composição entre a Oposi-
ção e a base do Governo nesse processo de votação.

Também quero parabenizar o conjunto dos Líde-
res e o conjunto dos Deputados, já que encerramos 
um longo debate e o concluímos nesta noite. 

Sr. Presidente, também quero fazer um pedido 
a V.Exa. e a todos os Deputados desta Casa. Nós 
precisamos do comparecimento dos Deputados no 
dia de amanhã, quinta-feira, para contar as sessões. 
Amanhã, quinta-feira; depois, na quarta-feira, dia 16; 
na quinta-feira, dia 17; na sexta-feira, dia 18; e na se-
gunda-feira, dia 21. 

Então, pedimos a todos os Deputados que com-
pareçam, para que tenhamos quorum para a contagem 
necessária das cinco sessões e votemos em segundo 
turno a DRU na terça-feira, dia 22. Então, este é um 
pedido para o comparecimento de todos.

Parabéns ao Presidente, à Deputada Rose de 
Freitas –  que, com muita serenidade, também assumiu 
esses debates –  e a todos os Srs. Líderes e Deputados.

Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero nesta hora trazer aqui a palavra do PMDB, pa-
rabenizando V.Exa. e a Deputada Rose, que, na sua 
ausência, também conduziu com muita tolerância e 
capacidade esta sessão, mas sobretudo V.Exa., que 
exemplifica, nesta hora, o poder de equilíbrio e de res-
peito desta Casa. 

Mais uma vez, na hora em que os ânimos se 
exaltam, V.Exa. passa a encontrar o meio termo, que 
representa, nesta Casa, a nossa vitória maior. Não é 
só quando o Governo vence ou quando a Oposição 
derrota o Governo que esta Casa pratica a democracia, 
mas, sobretudo, quando há o respeito aos Parlamen-
tares do Governo e aos da Oposição. 

Nesta noite, o Governo, que parecia plenamente 
vitorioso, torna-se vitorioso em respeito a esta Casa 
e ao Poder Legislativo, quando aponta caminhos de 
respeito ao Regimento e à Constituição. 

E nós temos, humildemente, a capacidade de 
entender que aquela formulação era a que esta Casa 
queria, a que o Regimento impunha e a que a Consti-
tuição obrigava, e V.Exa. soube entender isso. 

V.Exa. esta noite deu o exemplo do equilíbrio, do 
respeito e do espírito democrático que hoje granjeou 
toda esta Casa, em respeito à Nação.

Parabéns a V.Exa. e a toda esta Casa nesta noite. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado Henrique Eduardo Alves. 
Eu queria transmitir essas suas palavras e repassá-

-las a todos os Líderes da Câmara e aos Deputados, que 
souberam produzir um bom debate e tiveram, primeiro, 
a sensibilidade de usar das palavras e dos instrumentos 
regimentais para fazer esse debate e, segundo, a clareza 
política e a sensibilidade de entender o momento que 
estávamos vivendo e encontraram o melhor caminho 
para que nós pudéssemos produzir um bom acordo e 
viabilizar a votação dessa matéria importante para o País.

Estão de parabéns todos os nossos Líderes e 
principalmente os nossos Deputados por terem che-
gado a esse entendimento. 

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas por zelo, 
tenho certeza de que participei de todas as votações, 
mas se deixei de votar em alguma, solicito que consi-
dere como tendo votado com o meu partido. 

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, o Depu-
tado Paulo Piau.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha, o Partido Progressista, só para registrar, 
entende que participamos de todas as discussões e 
registra o espírito público de todos os Parlamentares 
que aqui estiveram desde o dia de ontem, até altas 
horas, dispostos a discutir e a votar.

Acho que V.Exa., como disse o nosso Líder Hen-
rique Eduardo Alves, traz sempre uma serenidade que 
nos cai como um bálsamo e termina nos dando este 
sentimento que estamos vivendo de certeza e tranquili-
dade de que fizemos o melhor para o Brasil esta noite. 

Parabéns a V.Exa. pela condução, à nossa Vice-
-Presidente, Deputada Rose, a todos os Líderes e a 
todos os Parlamentares.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Retiradas 

as emendas aglutinativas, dou por encerrada a vota-
ção da PEC da DRU, em primeiro turno, na Câmara 
dos Deputados.

A matéria vai retornar à Comissão Especial para 
que possa ser elaborada a redação para a votação em 
segundo turno.

Com isso, encerro a Ordem do Dia.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, darei um recado ra-
pidamente: no dia 18, no Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, teremos uma reunião para tratar da Lei Geral da 
Copa. Estamos na condição de Sub-Relator da Comissão 
Especial na Região Sul. Convidamos os Parlamentares 
para esse encontro na Assembleia Legislativa, às 9 horas.

Sr. Presidente, parabéns pela sua condução.
Muito obrigado.

VI – 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

Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Total de AMAZONAS 1

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de RONDONIA 6

ACRE

Gladson Cameli PP 
Total de ACRE 1
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TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

Francisco Escórcio PMDB 
Pedro Novais PMDB 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de CEARÁ 6

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de PARAÍBA 3

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 

Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 11

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Total de BAHIA 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 27
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ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Jair Bolsonaro PP 
Marcelo Matos PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 8

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Penna PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 22

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

João Campos PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Fernando Francischini PSDB 
Luiz Nishimori PSDB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 11

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
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Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO SUL 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

PARÁ

André Dias PSDB 
Lira Maia DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

José Airton PT 
José Linhares PP 
Total de CEARÁ 2

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de PIAUÍ 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 2

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de ALAGOAS 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 

Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Argôlo PP 
Total de BAHIA 3

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB 
Total de MINAS GERAIS 1

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Brizola Neto PDT 
Rodrigo Maia DEM 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de RIO DE JANEIRO 4

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva PSD 
José De Filippi PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
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 PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Total de GOIÁS 3

PARANÁ

Ratinho Junior PSC 
Total de PARANÁ 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro 
a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
-feira, dia 10 de novembro, às 9 horas, sessão ex-
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traordinária e, às 14 horas, sessão ordinária com 
as seguintes 

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Votação

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 220-A, DE 2011  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Decreto Legislativo nº 220-
A, de 2011, que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Libéria 
sobre o Exercício de Atividades Remunera-
das por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Militar, Administra-
tivo e Técnico, celebrado em Brasília, em 7 
de abril de 2010; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relatora: Dep. Alice 
Portugal); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Felipe Maia).

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.841-A, DE 2010 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.841-A, 
de 2010, que aprova o Regulamento do 
Fundo de Agricultura Familiar do Merco-
sul (FAF Mercosul), adotado pela Decisão 
CMC Nº 06/09, aprovada durante a XXXVII 
Reunião Ordinária do Conselho do Mer-
cado Comum (CMC), em Assunção, em 
23 de julho de 2009; tendo pareceres: da 
Comissão de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: 
Dep. Antonio Carlos Mendes Thame); da 
Comissão Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, pela apro-
vação (Relator: Dep. Assis do Couto); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade financeira e orçamentá-
ria e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Pedro Eugênio); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Mendes 
Ribeiro Filho). 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 45-A, DE 2011  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 45-A, de 
2011, que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no de Belize, assinado em Brasília, em 26 
de abril de 2010; tendo pareceres: da Co-
missão de Educação e Cultura, pela apro-
vação (Relator: Dep. Alessandro Molon); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Luiz Couto).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 48-A, DE 2011  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 48-A, de 
2011, que aprova o Texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da 
Libéria sobre Cooperação Educacional, 
celebrado em Brasília, em 7 de abril de 
2010; tendo pareceres: da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Waldenor Pereira); e da Co-
missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
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ridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Paes Landim). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 229-A, DE 2011 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 229-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Congo sobre o 
exercício de Atividade Remunerada por Par-
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, 
assinado em Brasília, em 9 de setembro de 
2010; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação (Relator: Dep. Laercio 
Oliveira); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Nelson Pellegrino).

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 298-A, DE 2011  

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 298-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Romênia sobre o Exercício 
de Atividades Remuneradas por Parte de 
Dependentes de Membros de Missão Di-
plomática e Repartições Consulares, ce-
lebrado no Rio de Janeiro, em 28 de maio 
de 2010; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relator: Dep. Walney 
Rocha); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Gabriel Chalita).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 313-A, DE 2011  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 313-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Dominicana sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa, assina-
do em Brasília, em 2 de fevereiro de 2010; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Nelson Pellegrino).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 324-A, DE 2011 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 324-A, de 2011, 
que aprova o texto do Tratado de Extradição 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Índia, celebrado em Brasília, 
em 16 de abril de 2008; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Félix Men-
donça Júnior).

ORDINÁRIA

Discussão

9 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25-A, DE 2011  

(Do Sr. Vitor Paulo) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 25-A, de 2011, que cria o 
Grupo Parlamentar Brasil – Países Caribe-
nhos; tendo parecer da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados, pela aprovação 
(Relatora: Dep. Rose de Freitas). 
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10 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 55-A, DE 2011  

(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Discussão, turno único, do Projeto de 
Resolução nº 55-A, de 2011, que denomina 
o Plenário de nº 08 das Comissões Perma-
nentes da Câmara dos Deputados de Depu-
tado Desembargador Antônio José Miguel 
Feu Rosa; tendo parecer da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados, pela aprovação 
(Relatora: Dep. Rose de Freitas). 

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 928/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Geral de Moradores do Lote-
amento Floresta a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1117/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a BICUDA – Associação em Defesa da Qualidade 
de Vida, do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1578/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 

Cultura de Água Santa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Água Santa, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 1700/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária Vida Nova 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Redentora, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2038/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ponto Norte Rádio FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Frederico Westphalen, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2145/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à RBS TV Santa Rosa 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Santa Rosa , Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2344/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a TV e Rádio Cidade FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ceres, Es-
tado de Goiás.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2452/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Rádio Difusão Cultural e Co-
munitária Amigos de Cotiporã a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Cotiporã, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2542/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural Comunitária LM – WESTFÁ-
LIA. a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Westfália, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2563/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Canal e Transmissões 
INTERV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Nova Friburgo, 
Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 2620/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Sociedade de Radiodi-
fusão Itapuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Santo Antônio 
da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2737/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de 
Friburgo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Friburgo, Es-
tado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2747/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sociedade de Cultura 
Rádio Parecis Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Porto Velho, Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 2773/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Nonoai Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2814/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de 
Turvo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no Município de Turvo, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2922/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-

nova a concessão outorgada à TV Subaé Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2926/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Ca-
maquense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Camaquã, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2949/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Sócio-Cultural Ibipetuba-ASCIB 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2955/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária do 
Arroio do Padre a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Arroio do Padre, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 3025/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Santarém, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 3044/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Carijinho FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 3048/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Akatu FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Sapeaçu, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011
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Nº 3050/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Iguatemi FM Ste-
reo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Bebedouro, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 3058/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Chapada, Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 3068/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária FM Guajeru-BA 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guajeru, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 3080/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Radiodifusora Dona 
Francisca a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Dona Francisca, Estado do 
Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 3100/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Andaiá Ltda; para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Santo Antônio de Jesus, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 73/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Empresa Radiofônica Ouro 
Branco Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Teutô-
nia, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 90/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 

modulada, no Município de Passo Fundo , Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 106/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Sociedade de Radiodifusão 
Independente de Cruz Alta Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 110/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Independente 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 123/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Cultura do Nor-
deste S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Caruaru, Estado de 
Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 135/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Difusora Três Passos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Três Passos, no Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 136/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Sociedade So-
bradinho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Sobradinho, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 161/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária São Judas Tadeu a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ibiassucê, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011
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Nº 206/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Vip Rádio e Televisão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Itanhaém, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 212/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Itapema FM de 
Santa Maria Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 247/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio São Luiz Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de São Luiz Gonzaga, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 257/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento 
de Montenegro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Montenegro, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 271/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Mais Cidadania a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 330/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Clube de Valença 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 360/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Onésimo Nogueira para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequên-

cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
Município de Corrente, Estado do Piauí.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 365/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Safira Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Araucária, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 366/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rede Vividense de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Coronel Vivida, 
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

PROJETO DE LEI

Nº 4015/2001 (Poder Executivo) – Concede pensão 
especial aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/11/2011

Nº 6145/2002 (Simão Sessim) – Altera a redação do 
art. 1º da Lei nº 5.970, de 11 de dezembro de 1973 – 
objetivo de ajustar à nova legislação de trânsito do País.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 668/2007 (Manoel Junior) – Dispõe sobre a co-
locação de assentos especiais para pessoas obesas 
em estabelecimentos de entretenimento e nos meios 
de transporte público coletivo em geral.
Apensados: PL 1912/2007 (Lucenira Pimentel) PL 
1981/2007 (Sandro Matos) PL 2272/2007 (Reinaldo 
Nogueira) PL 2395/2007 (Homero Pereira) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/11/2011

Nº 4657/2009 (Jorge Tadeu Mudalen) – Altera a Lei 
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que trata da 
garantia de prioridade às pessoas que especifica, 
para dispor sobre a reserva de assentos em salas de 
espera de terminais de transporte.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2011

Nº 5396/2009 (Poder Executivo) – Altera o inciso V do 
art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, para incluir 
a esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/11/2011
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Nº 6393/2009 (Marçal Filho) – Acrescenta § 3º ao art. 
401 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de 
estabelecer multa para combater a diferença de remu-
neração verificada entre homens e mulheres no Brasil.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 7579/2010 (Poder Executivo) – Cria cargos na Carrei-
ra de Diplomata, altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 
de dezembro de 2006, transforma cargos de Assistente 
de Chancelaria e cria cargos de Oficial de Chancelaria.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2011

Nº 7580/2010 (Poder Executivo) – Cria cargos de 
Advogado da União.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/11/2011

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3518/2008 (Henrique Afonso) – Acrescenta pa-
rágrafo 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.
Apensados: PL 4122/2008 (Walter Brito Neto ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(Matérias sujeitas à deliberação do Plenário em apre-
ciação preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1410/2007 (Beto Faro) – Dispõe sobre a conces-
são de estímulos nos financiamentos sob o amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar aos produtos que integram a dieta básica da 
população, prevê estímulos diferenciados para os ali-
mentos obtidos mediante sistema orgânico de produ-
ção agropecuária e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 2763/2008 (Angelo Vanhoni) – Isenta as unidades 
museológicas no âmbito do Poder Público Federal, 
do pagamento das taxas referentes ao consumo de 
energia elétrica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 4003/2008 (Dr. Ubiali) – Dispõe sobre a criação da 
Área de Livre Comércio (ALC) no município de Franca, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/11/2011

Nº 4711/2009 (Senado Federal – Kátia Abreu) – Dis-
põe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Gurupi, no Estado 
do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 4712/2009 (Renato Molling) – Altera o art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir 
as despesas com segurança nas deduções permitidas 
para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto 
de Renda das Pessoas Físicas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 4727/2009 (Senado Federal – Wellington Salgado 
Oliveira) – Dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no Município de João 
Monlevade, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 5060/2009 (Renato Molling) – Altera o art. 1º da 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 1995, que dispõe sobre 
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI – na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras 
providências, para garantir a isenção do IPI à categoria 
dos representantes comerciais autônomos.
Apensados: PL 5946/2009 (Airton Roveda ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 5376/2009 (Beto Faro) – Altera o art. 4º, da Lei nº 
9.808, de 20 de julho de 1999, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 6714/2009 (Senado Federal – Marco Maciel) – 
Exclui da incidência do Imposto de Renda e da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido o ganho de ca-
pital auferido por pessoa jurídica na alienação de bens 
registrados no ativo imobilizado.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 6818/2010 (Senado Federal – Flávio Arns) – Al-
tera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para 
determinar que o valor do beneficio da prestação con-
tinuada recebido por um membro da família não será 
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computado para efeito do cálculo da renda familiar na 
concessão do benefício a outro integrante da família.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

Nº 1323/2011 (Senado Federal – João Vicente Clau-
dino) – Concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) a aparelhos de destilação e de 
osmose inversa, bem como a colunas de destilação 
ou de retificação.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 373/2008 (Paes Landim) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Parque Nacional Serra da Capivara.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/11/2011

7. CONTRA INDEFERIMENTO – ART. 116, IV, DO RICD

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões (Art. 115, parágrafo único, do RICD)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 693/2011 (Anthony Garotinho) – Solicita ao Sr. 
Ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil da-
dos relativos a voos realizados e demais informações 
que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 724/2011 (Décio Lima) – Solicita ao Senhor Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, informações acerca 
do processo de número 2008.72.05.001950-2-TRE-SC.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

No. 725/2011 (Vanderlei Macris) – Solicita à Senho-
ra Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, informações sobre o financiamento a ser reali-
zado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
– BNDES à fusão entre o Pão de Açucar e o Carrefour.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 728/2011 (Antonio Carlos Magalhães Neto) – Soli-
cita informações ao Excelentíssimo Ministro de Estado 
do Desenvolvimen-to, Indústria e Comércio Exterior, 
Sr. Fernando Damata Pimentel, sobre o processo de 
fusão do Carrefour com o Grupo Pão de Açucar e a 
participação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 850/2011 (Romário) – Solicita informação ao Mi-
nistro da Justiça.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 897/2011 (Rodrigo Maia) – Solicita ao Excelen-
tíssimo Secretário de Aviação Civil da Presidência da 
República, Sr. Wagner Bittencourt, informações sobre 
movimentação de voos.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 900/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Solicita parecer do Sr. 
Ministro do Trabalho e Emprego Carlos Lupi referente 
ao Projeto de Lei nº 5.239/2009 que altera o art. 605 
da Consolidação das Leis do Trabalho.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

No. 1019/2011 (Izalci) – Solicita informações à Pre-
sidente da República sobre convênio realizado com 
a Pasta.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

No. 1021/2011 (Izalci) – Solicita informações à Pre-
sidente da República sobre convênio realizado com 
a Pasta.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1037/2011 (Onyx Lorenzoni) – Solicita informa-
ções ao Excelentíssimo Ministro-Chefe da Secreta-
ria de Aviação Civil da Presidência da República, Sr. 
Wagner Bittencourt de Oliveira, sobre as informações 
que especifica.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1054/2011 (Arnaldo Jordy) – Solicita informações 
ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República referentes a voos realiza-
dos por aeronave privada no período de 2010 a 2011.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1060/2011 (Izalci) – Solicita informações à Presiden-
te da República sobre convênio realizado com a Pasta.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1075/2011 (Izalci) – Solicita informações à Presiden-
te da República sobre convênio realizado com a Pasta.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1081/2011 (Antonio Imbassahy) – Solicita infor-
mações junto ao Senhor Jorge Hage, Ministro Chefe 
da Controladoria-Geral da União, acerca da lisura e de 
possíveis prejuízos causados a Furnas Centrais Elé-
tricas S.A. pela decisão de adquirir ações da empresa 
Oliveira Trust Service.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011

Nº 1116/2011 (Manuela D’ávila) – Solicita informações 
ao Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Aviação Civil, Marcelo Pacheco dos Guaranys, sobre 
a criação de poltronas em aeronaves para passagei-
ros obesos e altos.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/11/2011
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ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETOS DE LEI

N. 7.176/2006 (Paes Landim) – Acresce parágrafos ao 
art. 7º da Consolidação das Leis do Trabalho.

N. 2.588/2007 (Neilton Mulim) – Institui responsabili-
dades para as pessoas responsáveis pela realização 
do concurso público e dá outras providências.

N. 7.637/2010 (Jovair Arantes) – Acrescenta o art.41-A 
à Lei nº 9.615, de 24 de março de 1990, para estabe-
lecer que para a composição de seleção de qualquer 
modalidade desportiva de rendimento, que represente 
o Brasil no País ou no exterior, serão convocados, na 
proporção de noventa por cento, atletas em atuação 
profissional no País durante o período de, no mínimo, 
seis meses anteriores à convocação.

N. 7.854/2010 (Neilton Mulim) – Institui a divulgação 
dos direito assegurados aos cidadãos nos respectivos 
ambientes e situações a que digam respeito, de forma 
clara e concisa.

N. 596/2011 (Marçal Filho) – Dispõe sobre as ativi-
dades de Atenção Integral às pessoas portadoras de 
esclerose múltipla e sobre a garantia de tratamento 
adequado pelo Sistema Único de Saúde.

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

N. 26/1999 (Paulo Rocha) – Torna obrigatório o curso 
de direção defensiva, de primeiros socorros e de rela-
ções humanas aos condutores de transporte rodoviá-
rio de cargas e passageiros, e dá outras providências.

(E seus apensados: PL nº 133/1999 (Enio Bacci); 
PL nº 148/1999 (Enio Bacci); e PL nº 3.794/2000 
(Ary Kara). 

N. 4.925/2009 (Jô Moraes) – Dispõe sobre o Cadas-
tro Nacional de Invalidez Permanente e de Óbitos no 
Trânsito e dá outras providências.

N. 7.079/2006 (Comissão de Legislação Participati-
va) – Altera os arts. 206 e 207 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) e dá outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N. 79/1999 (Pedro Fernandes) – Dispõe sobre o paga-
mento, na rede bancária, de fichas de compensação, 
de bloquetes de cobrança, de tributos, de serviços e 
de tarifas públicas, por meio de cheque, e dá outras 
providências.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163 c/c 164, § 
4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI

N. 1176/2007 (Câmara dos Deputados) – “Dispõe so-
bre a acessibilidade do consumidor aos fornecedores, 
no período pós-compra”.

N. 4991/2009 (Câmara dos Deputados) – “Determina 
que a oferta e apresentação de produtos que compõem 
a Cesta Básica Nacional venham com a informação do 
preço por unidade de medida nas etiquetas”.

N. 7122/2010 (Câmara dos Deputados) – “Inclui os 
parágrafos 1º e 2º, do art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, tornando obrigatória a divulgação 
do preço por quilo, por litro ou por metro de todos os 
produtos ofertados no varejo e dá outras providências”.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Dia 10, 5ª-feira

15:00 PAULO CESAR QUARTIERO (DEM – RR)
15:25 JHONATAN DE JESUS (PRB – RR)

Dia 11, 6ª-feira

10:00 SANDES JÚNIOR (PP – GO)
10:25 DRA. ELAINE ABISSAMRA (PSB – SP)
10:50 LUIZ COUTO (PT – PB)
11:15 JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB – PE)
11:40 NILSON LEITÃO (PSDB – MT)

Dia 16, 4ª-feira

15:00 JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
15:25 MARCIO BITTAR (PSDB – AC)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 EVANDRO MILHOMEN (PCdoB – AP)
15:25 WEVERTON ROCHA (PDT – MA)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP)
10:25 JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD – BA)
10:50 JOSÉ LINHARES (PP – CE)
11:15 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
11:40 SILAS CÂMARA (PSD – AM)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 BETO FARO (PT – PA)
15:25 IZALCI (PR – DF)
15:50 ALCEU MOREIRA (PMDB – RS)
16:15 ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
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16:40 SERGIO GUERRA (PSDB – PE)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 WASHINGTON REIS (PMDB – RJ)
15:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)

Dia 23, 4ª-feira

15:00 WALDENOR PEREIRA (PT – BA)
15:25 MAURO MARIANI (PMDB – SC)

Dia 24, 5ª-feira

15:00 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
15:25 IRACEMA PORTELLA (PP – PI)

Dia 25, 6ª-feira

10:00 ADRIAN (PMDB – RJ)
10:25 CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP)
10:50 RUBENS BUENO (PPS – PR)
11:15 SEVERINO NINHO (PSB – PE)
11:40 EDINHO BEZ (PMDB – SC)

Dia 28, 2ª-feira

15:00 ALEXANDRE SILVEIRA (PSD – MG)
15:25 JERÔNIMO GOERGEN (PP – RS)
15:50 ROBERTO DORNER (PSD – MT)
16:15 MARÇAL FILHO (PMDB – MS)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 29, 3ª-feira

15:00 PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG)
15:25 JESUS RODRIGUES (PT – PI)

Dia 30, 4ª-feira

15:00 ROBERTO BRITTO (PP – BA)
15:25 PAULO TEIXEIRA (PT – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.440/11 – do Senado Federal 
– Rodrigo Rollemberg – (PLS 116/2011) – que “altera 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regu-

lamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá ou-
tras providências”, para determinar que a elaboração 
do plano diretor seja orientada por carta geotécnica”. 
(Apensado: PL 2441/2011) 
RELATORA: Deputada MAGDA MOFATTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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 ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 9h 
A – Reunião Deliberativa: 

Discussão e votação das emendas da Comissão ao 
Projeto de Lei nº 29/2011 – CN (PLPPA 2012 – 2015). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “determina a oferta de canais avulsos no serviço 
de televisão por assinatura”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

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. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 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 – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 50/11 Do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – (PL 1992/2007) – que “requer a realização 
de Audiência Pública na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, para debater sobre o PL 
1.992/2007, que Institui o regime de previdência com-
plementar para os servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo e demais providências”. 

REQUERIMENTO Nº 52/11 Do Subcomissão Especial 
de Crimes e Penas – que “requer autorização para a 
realização de Seminários nos Estados de Pernambuco 
e Paraná para estudar os temas: “Crimes relacionados 
a Drogas e Armas e Delitos de Direito Econômico”, 
previstos para os dias 7 e 21 de novembro de 2011”. 

REQUERIMENTO Nº 53/11 Do Sr. Edson Silva – que 
“requer a formação de Sub-Comissão Especial para 
discutir alterações nas leis do Código Brasileiro de 
Trânsito, de modo a tornar mais rigorosa a lei que pune 
a direção perigosa”. 

REQUERIMENTO Nº 54/11 Do Sr. Ricardo Berzoini 
– que “”Requer a realização de Audiência Pública na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a 
fim de debater a estrutura sindical brasileira.”” 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.410/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1048/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são de Cocal dos Alves a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Cocal dos Alves, 
Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.433/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1113/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Ribeirão Corren-
te a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.826/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1406/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Imbé, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.830/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1412/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Conjun-
to São Joaquim – AMCOSAJ a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Teresina, 
Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.882/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1438/2009) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora 
da Barra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Barra 
Bonita, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.911/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2590/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Editora Magia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Nova Pádua, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.915/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1601/2009) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Planície 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Campos dos Goytacazes, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.936/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 61201 

e Informática – (TVR 2421/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza o Instituto de Promoção e Ação Social 
Francisco Pereira dos Santos a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Pilõezinhos, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.943/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2439/2010) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação de Difusão Comuni-
tária Caciquense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cacique Doble, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.960/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2499/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Moreira Comuni-
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Campo 
Belo, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.974/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2533/2010) – que “aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM 
Concórdia Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.976/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2540/2010) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Sociedade 
Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.992/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2588/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à LMG Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Manoel Vitorino, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.998/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1355/2009) – que “aprova o ato 

que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de 
Indaial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no Município de Indaial, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.999/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2341/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV 
Bandeirantes de Campinas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Campinas, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.003/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2409/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Organização dos Moradores de Piritu-
ba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.009/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2461/2010) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural 
Ramalhense de Comunicação a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de João Rama-
lho, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.015/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2501/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Caeté Sistema 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Caeté, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.019/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2535/2010) – que “aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Sistema Vanguarda 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Varginha, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.043/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2088/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Querência de Santo 
Augusto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em onda média, no Município de São Martinho, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.995/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1597/2009) – que “aprova o ato 
que declara perempta a concessão outorgada à So-
ciedade Rádio Dourados Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical no Município 
de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.823/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2096/2010) – que “aprova o 
ato que declara perempta a concessão outorgada à 
Rádio Rosa Pantaneira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical no Município de 
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.471/07 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “dispõe sobre a obrigação de hotéis e 
estabelecimentos similares em oferecer alimentação 
adequada para diabéticos”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.614/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1192/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicações 
– Rádio Comunitária Curi FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Santa Luzia 
do Pará, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.431/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2005/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Paulo Bento a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Paulo Bento, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.925/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2353/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
de Mirassol D’Oeste Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.950/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2470/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Vale do 
Jurigue a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso “. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.978/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2549/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Empresa de Comunicação 
Internacional Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Vila Maria, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.010/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2466/2010) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural, Comunitária e 
Social Aurieense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Áurea, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.091/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2523/2010) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Tempo FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Fortaleza, Es-
tado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.104/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2569/2010) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à E.F. Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Alto Garças, Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2073/2009) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Fundação José 
de Paiva Netto para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Esteio, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2370/2010) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Guarany Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Pacajus, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2476/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Artístico e Cultural de Guiratinga a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Guiratinga, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 119/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2670/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Rural de 
Tupaciguara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Tupaciguara, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.579/09 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 402/2005) – que “determina que 
seja mantida nos aeroportos homenagem permanente 
a Alberto Santos Dumont”. (Apensado: PL 5437/2009) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 5437/2009, apensa-
do, nos termos do Substitutivo da Comissão de Edu-
cação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 6.822/10 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 618/2007) – que “regulamenta o 
exercício das profissões de Catador de Materiais Re-
cicláveis e de Reciclador de Papel”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Jilmar Tatto, em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.221/10 – do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui o ano de 2011 como o Ano da 
Ucrânia no Brasil”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.513/10 – do Poder Executivo 
– (AV 369/2010) – que “autoriza a Fundação Universi-
dade Federal da Grande Dourados – UFGD a alienar, 
por meio de doação, imóvel à Fundação Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Sr. Marco Maia – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre o ritmo de tra-
balho e a prevenção da fadiga”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Nelson Marchezan Junior, em 
26/10/2011. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.504/10 – do Senado Fede-
ral – Sérgio Zambiasi – (PLS 51/2010) – que “dispõe 
sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell 
de Moura no Livro dos Heróis da Pátria” (Apensado: 
PL 869/2011) 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

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 3.574/08 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

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 peran-
te o Supremo Tribunal Federal”, a fim de disciplinar a 
manifestação processual de órgãos e entidades nes-
sas ações”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.564/04 – SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA – (OF 1192/2004) – que “dispõe 
sobre a criação de cargos no quadro de pessoal do 
Tribunal Regional 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. 

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)” 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 61205 

RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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 Gon-
dim – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor, 
para definir 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 ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

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: 14-11-11 

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  
SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO  

DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE, DA COMISSÃO DE MEIO  

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL E DA COMISSÃO ESPECIAL –  

CATÁSTROFES CLIMÁTICAS

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 

HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 

Abertura Oficial: 9h às 10h30 
AUTORIDADES 
PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES
Manhã: 10h40 às 12h30
a) ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, Secretário-Exe-
cutivo, Representando o Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional Fernando Bezerra Coelho;
b) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apre-
sentar propostas em relação às medidas preventivas 
e saneadoras diante de catástrofes climáticas – CE-
CATAST;
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Deputado GLAUBER BRAGA – Relator – Apresen-
tação do Relatório da Comissão Especial – Medidas 
Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas
c) Deputado IRAJÁ ABREU – Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;
d) Deputado MANOEL JÚNIOR – Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano – CDU;
e) Dr. JORGE FONTES HEREDA – Presidente da Cai-
xa Econômica Federal – CEF;
12h30 às 14h30 – Intervalo para almoço
Tarde – 14h30 às 18h00
1ª MESA – TEMA: Diagnósticos e Ações Emergenciais;
A) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial – Medidas Preventivas Diante de 
Catástrofes Climáticas;
B) Deputado ADEMIR CAMILO, Presidente da “Sub-
comissão Permanente de Defesa Civil da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle;
C) SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA – 
Coordenadora de Comunicação de Risco – CEPED/
UFSC – Santa Catarina;
D) Dr. Marcio José Mendonça Machado – Presidente do 
GeoRio/Centro de Monitoramento da Cidade do Rio de 
Janeiro, será Representado pelo Dr. RICARDO NEIVA 
D’DORSI, Gerente de Programas Especiais da Georio.
E) Eng. Civil MARCOS TÚLIO DE MELO – Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea;
F) Dr. MARCOS RIBEIRO FERREIRA- Representante 
do Conselho Federal de Psicologia;
2ª MESA – TEMA: Reconstrução e Ajuda Humanitária
a) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
CECATAST;
b) Dep. ADEMIR CAMILO, Presidente da “Subcomis-
são Permanente de Defesa Civil da CFFC, que tem 
por objetivo a desburocratização na liberação dos re-
cursos emergenciais, alterando a legislação vigente 
para atender estados e municípios atingidos por cala-
midades públicas”;
c) Coronel HUMBERTO VIANA – Secretário Nacional 
de Defesa Civil;
d) Deputado OZIEL OLIVEIRA – Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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 11 
HORÁRIO: 09h30min 
A – Audiência Pública: 
Tema: Debater a situação deflagrada no Santuário dos 
Pajés – Território Indígena, localizado no Setor Noro-
este de Brasília, que atualmente passa por processo 
judicial de demarcação como território indígena.
Expositores:
 Sr. Cristhian Teófilo da Silva – Antropólogo do Depar-
tamento de Antropologia da Universidade de Brasília;
Sr. Santxiê Fulni-Ô Tapuya – pajé da comunidade indí-
gena fulniô tapuya, residente no Santuário dos Pajés, 
situado no Setor Noroeste;
Sr. Alan Shvascberg – jornalista e organizador do do-
cumentário “Sagrada Terra Especulada”;
Representante do governo do Distrito Federal (a con-
firmar)
Representante do Ministerio da Justiça (a confirmar)
Sr. Adelar Cupsinsky – Assessor jurídico do CIMI – 
Conselho Indigenista Missionario, organismo vinculado 
à CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;
Sr. Moacir Bueno – Presidente do IBRAM – Instituto 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 
Federal. (a confirmar)
Requerimento nº 147/2011, de iniciativa da Deputada 
Érika Kokay.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 
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A – Audiência Pública: 
Tema: debater sobre a produção nacional de docu-
mentários (curta-metragens).
Requerimento nº 89/2011, da Deputada Alice Portugal
Convidados:
SOLANGE LIMA
Presidente da ABN Nacional – Associação Brasileira 
dos Documentaristas e Curta-Metragistas 
ORLANDO SENNA
Cineasta
VLADIMIR CARVALHO
Cineasta e Documentarista

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

11/11/2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.446/11 – do Sr. Chico Alencar – 
que “altera a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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)”. 
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 SEMINÁRIO COM A PARTICIPA-

ÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINAN-
CEIRA E CONTROLE, DA COMISSÃO DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO E DA COMISSÃO DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS-

TENTÁVEL 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 

HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 
Abertura Oficial: 9h às 10h30 
AUTORIDADES 
PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES
Manhã: 10h40 às 12h30
a) ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, Secretário-Exe-
cutivo, Representando o Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional Fernando Bezerra Coelho;
b) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apre-
sentar propostas em relação às medidas preventivas 
e saneadoras diante de catástrofes climáticas – CE-
CATAST;
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Deputado GLAUBER BRAGA – Relator – Apresen-
tação do Relatório da Comissão Especial – Medidas 
Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas
c) Deputado IRAJÁ ABREU – Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;
d) Deputado MANOEL JÚNIOR – Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano – CDU;
e) Dr. JORGE FONTES HEREDA – Presidente da Cai-
xa Econômica Federal – CEF;
12h30 às 14h30 – Intervalo para almoço
Tarde – 14h30 às 18h00
1ª MESA – TEMA: Diagnósticos e Ações Emergenciais;
A) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial – Medidas Preventivas Diante de 
Catástrofes Climáticas;
B) Deputado ADEMIR CAMILO, Presidente da “Sub-
comissão Permanente de Defesa Civil da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle;
C) SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA – 
Coordenadora de Comunicação de Risco – CEPED/
UFSC – Santa Catarina;
D) Dr. Marcio José Mendonça Machado – Presidente do 
GeoRio/Centro de Monitoramento da Cidade do Rio de 
Janeiro, será Representado pelo Dr. RICARDO NEIVA 
D’DORSI, Gerente de Programas Especiais da Georio.
E) Eng. Civil MARCOS TÚLIO DE MELO – Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea;
F) Dr. MARCOS RIBEIRO FERREIRA- Representante 
do Conselho Federal de Psicologia;
2ª MESA – TEMA: Reconstrução e Ajuda Humanitária
a) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
CECATAST;
b) Dep. ADEMIR CAMILO, Presidente da “Subcomis-
são Permanente de Defesa Civil da CFFC, que tem 
por objetivo a desburocratização na liberação dos re-
cursos emergenciais, alterando a legislação vigente 
para atender estados e municípios atingidos por cala-
midades públicas”;
c) Coronel HUMBERTO VIANA – Secretário Nacional 
de Defesa Civil;
d) Deputado OZIEL OLIVEIRA – Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 

HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 

Comparecimento espontâneo do Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi , para falar sobre 

denúncias de desvio de recursos em convênios do Mi-
nistério do Trabalho. (Art. 119, II do Regimento Interno)

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CON-

TROLE, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E DA COMISSÃO ESPECIAL – CATÁS-

TROFES CLIMÁTICAS

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 

HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 
Abertura Oficial: 9h às 10h30 
AUTORIDADES 
PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES
Manhã: 10h40 às 12h30
a) ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, Secretário-Exe-
cutivo, Representando o Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional Fernando Bezerra Coelho;
b) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apre-
sentar propostas em relação às medidas preventivas 
e saneadoras diante de catástrofes climáticas – CE-
CATAST;
Deputado GLAUBER BRAGA – Relator – Apresen-
tação do Relatório da Comissão Especial – Medidas 
Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas
c) Deputado IRAJÁ ABREU – Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;
d) Deputado MANOEL JÚNIOR – Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano – CDU;
e) Dr. JORGE FONTES HEREDA – Presidente da Cai-
xa Econômica Federal – CEF;
12h30 às 14h30 – Intervalo para almoço
Tarde – 14h30 às 18h00
1ª MESA – TEMA: Diagnósticos e Ações Emergenciais;
A) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial – Medidas Preventivas Diante de 
Catástrofes Climáticas;
B) Deputado ADEMIR CAMILO, Presidente da “Sub-
comissão Permanente de Defesa Civil da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle;
C) SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA – 
Coordenadora de Comunicação de Risco – CEPED/
UFSC – Santa Catarina;
D) Dr. Marcio José Mendonça Machado – Presidente do 
GeoRio/Centro de Monitoramento da Cidade do Rio de 
Janeiro, será Representado pelo Dr. RICARDO NEIVA 
D’DORSI, Gerente de Programas Especiais da Georio.
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E) Eng. Civil MARCOS TÚLIO DE MELO – Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea;
F) Dr. MARCOS RIBEIRO FERREIRA- Representante 
do Conselho Federal de Psicologia;
2ª MESA – TEMA: Reconstrução e Ajuda Humanitária
a) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
CECATAST;
b) Dep. ADEMIR CAMILO, Presidente da “Subcomis-
são Permanente de Defesa Civil da CFFC, que tem 
por objetivo a desburocratização na liberação dos re-
cursos emergenciais, alterando a legislação vigente 
para atender estados e municípios atingidos por cala-
midades públicas”;
c) Coronel HUMBERTO VIANA – Secretário Nacional 
de Defesa Civil;
d) Deputado OZIEL OLIVEIRA – Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.006/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), no que diz respeito à área 
de preservação permanente e à reserva legal”. (Apen-
sados: PL 4519/2008 e PL 5823/2009 (Apensado: PL 
7183/2010)) 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.006/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “proíbe o trânsito nas águas territoriais e nos 
portos brasileiros de embarcação que utilizem com-
bustível com mais de mil partes por milhão de enxofre”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.400/11 – do Sr. Otavio Leite – 
que “estabelece prazo de cinco anos a partir da publi-
cação desta lei para a substituição da comercialização 
e produção de pilhas e baterias não recarregáveis por 
produtos similares recarregáveis”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.759/11 – do Sr. Guilherme 
Mussi – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acon-
dicionamento dos corpos para os sepultamentos reali-
zados nos cemitérios no território nacional, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.928/11 – do Sr. Adrian – que 
“altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, esta-
belecendo condições para a incineração de resíduos 
sólidos”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.929/11 – do Sr. Adrian – que 
“cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico sobre Embalagens e o Fundo Nacional para 
a Reciclagem”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.191/11 – do Sr. Miriquinho Ba-
tista – que “legaliza os Acordos Comunitários de Pesca 
em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.193/11 – do Sr. Edson Silva – 
que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e 
a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010”. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/11 – do Sr. Stepan Ner-
cessian – que “cria o Parque Nacional Darcy Ribeiro e 
a Área de Relevante Interesse Ecológico Darcy Ribei-
ro no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que 
dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para 
instituir mecanismos de estímulo à instalação de siste-
mas de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apen-
sado: PL 4946/2001 (Apensados: PL 1310/2011 e PL 
2750/2003 (Apensados: PL 3322/2004, PL 7074/2006 
(Apensado: PL 4958/2009), PL 1069/2007 (Apensa-
do: PL 953/2011), PL 2565/2007, PL 7849/2010, PL 
682/2011 e PL 1138/2011))) 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  

E DE DEFESA NACIONAL  
E DA SENADO FEDERAL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 

HORÁRIO: 09h 
A – Seminário: 
PROGRAMAÇÃO:
Tema: Integração Energética da América do Sul
9h00 às 10h30 – Cerimônia de Abertura
Sérgio Malta – Presidente do SINERGIA 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados
Deputado Luiz Fernando Faria – Presidente da Comis-
são de Minas e Energia da Câmara dos Deputados
Senadora Lúcia Vânia – Presidente da Comissão de 
Infraestrutura do Senado Federal
Jorge Montero, Embaixador do Chile
Jorge Bayona, Embaixador do Peru
Ildo, Secretário Nacional de Energia, representando o 
Sr. Edison Lobão – Ministro de Minas e Energia
10h30 às 11h00 – Palestra: Financiamento dos Em-
preendimentos de Integração Energética
Dr. Luiz Melín, Diretor do BNDS – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Ecônomico e Social
11h00 às 12h30 – 1º Painel: Mitigação dos Riscos 
Representados pelas Diferenças dos Marcos Legais 
e Regulatórios para Projetos de Integração Energética
Moderador: Sinval Zaidan Gama – representante do 
Presidente da Eletrobrás
Participantes:
Fernando César Ferreira, Diretor de Integração da 
OLADE
Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energia e Minas, 
Peru
12h30 às 14h00 – Intervalo para Almoço
14h00 às 15h30 – 2º Painel: Mitigação de Riscos Po-
líticos de Governo e das Populações Locais: Contri-
buições do PARLASUL e da UNASUL”
Moderador: Senador Roberto Requião
Participantes:
Deputado Dr. Rosinha
Miguel Soria, representando o Sr. Jorge Samek, Pre-
sidência de Itaipú Binacional
Marcos Vinicius Gusmão, diretor da Odebrecht
15h30 às 17h00 – Cerimônia de Encerramento
Sérgio Malta – Presidente do SINERGIA

Senador Cristovam Buarque, Vice-Presidente da Co-
missões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
do Senado Federal
Samuel Pinheiro Guimarães – Alto Representante do 
Mercosul
Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, Sub-
secretário-Geral de Meio-Ambiente, Energia, Ciência 
e Tecnologia do MRE, representando o Embaixador 
Antônio Patriota, Ministro das Relações Exteriores

Luiz Alfredo Salomão, Relator do Seminário

 REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 

HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Debate sobre a concessão do trecho da BR-101 en-
tre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Campos 
à empresa Autopista Fluminense, em atendimento ao 
Requerimento nº 57/2011, de autoria do Deputado 
Dr. Aluizio.

Convidados:

Sr. Mario Rodrigues Junior, Diretor da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT e Sr. Mario Mondolfo, 
Superintendente da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT; 

Sr. Rogério José Dias, Técnico do Centro Nacional de 
Arqueologia do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional – IPHAN;

Sr. Marcos Vinicius Melo, Coordenador de Transportes 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis – IBAMA; e

Sr. Alberto Gallo, Diretor-Superintendente da Empresa 
Autopista Fluminense. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.296/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, para conceder desconto na tarifa de 
energia elétrica consumida por entidades filantrópicas”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL E DA SENADO FEDERAL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 

HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 
PROGRAMAÇÃO:
Tema: Integração Energética da América do Sul
9h00 às 10h30 – Cerimônia de Abertura
Sérgio Malta – Presidente do SINERGIA 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados
Deputado Luiz Fernando Faria – Presidente da Comis-
são de Minas e Energia da Câmara dos Deputados
Senadora Lúcia Vânia – Presidente da Comissão de 
Infraestrutura do Senado Federal
Jorge Montero, Embaixador do Chile
Jorge Bayona, Embaixador do Peru
Ildo, Secretário Nacional de Energia, representando o 
Sr. Edison Lobão – Ministro de Minas e Energia
10h30 às 11h00 – Palestra: Financiamento dos Em-
preendimentos de Integração Energética
Dr. Luiz Melín, Diretor do BNDS – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Ecônomico e Social
11h00 às 12h30 – 1º Painel: Mitigação dos Riscos 
Representados pelas Diferenças dos Marcos Legais 
e Regulatórios para Projetos de Integração Energética
Moderador: Sinval Zaidan Gama – representante do 
Presidente da Eletrobrás
Participantes:

Fernando César Ferreira, Diretor de Integração da 
OLADE
Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energia e Minas, 
Peru
12h30 às 14h00 – Intervalo para Almoço
14h00 às 15h30 – 2º Painel: Mitigação de Riscos Po-
líticos de Governo e das Populações Locais: Contri-
buições do PARLASUL e da UNASUL”
Moderador: Senador Roberto Requião
Participantes:
Deputado Dr. Rosinha
Miguel Soria, representando o Sr. Jorge Samek, Pre-
sidência de Itaipú Binacional
Marcos Vinicius Gusmão, diretor da Odebrecht
15h30 às 17h00 – Cerimônia de Encerramento
Sérgio Malta – Presidente do SINERGIA
Senador Cristovam Buarque, Vice-Presidente da Co-
missões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
do Senado Federal
Samuel Pinheiro Guimarães – Alto Representante do 
Mercosul
Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, Sub-
secretário-Geral de Meio-Ambiente, Energia, Ciência 
e Tecnologia do MRE, representando o Embaixador 
Antônio Patriota, Ministro das Relações Exteriores
Luiz Alfredo Salomão, Relator do Seminário

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 

HORÁRIO: 09h 

A – Reunião Deliberativa: 

A – Apreciação de Sugestões de Emendas ao Plano 
Plurianual – PPA/2012-2015.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 8 

HORÁRIO: 10h 
Tema:
A instituição da data comemorativa do dia do Delega-
do de Polícia.
Convidados:
ANTÔNIO BARBOSA GÓIS, Presidente da Federação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal – FENA-
DEPOL; 
WLADIMIR SÉRGIO REALE, Representante da As-
sociação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADE-
POL do Brasil;
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BOLÍVAR STEINMETZ, Representante da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF;
CLÁUDIO BANDEL TUSCO, Representante da Associa-
ção Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF. 
Requerimento nº 90/11.
Autor: Deputado Lourival Mendes (PTdoB/MA). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.291/11 – do Sr. Gean Lourei-
ro – que “regula a investigação criminal conduzida por 
Oficiais de Polícia Militar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.085/10 – dos Srs. Edmilson Va-
lentim e Roberto Santiago – que “altera a Lei nº 11.901 
de 12 de janeiro de 2009”. (Apensado: PL 7234/2010) 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

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 COFINS 
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 
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. 
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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

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 
A – Audiência Pública: 
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (Requerimento 
nº 88/11 do Deputado Pastor Marco Feliciano)
Tema:
“Promover o esclarecimento e qualificar o debate so-
bre os possíveis impactos advindos da aprovação do 
PL nº 6.297/2005”.
Convidados:
ROGÉRIO NAGAMINE COSTANZI 
Diretor do Departamento do Regime Geral da Secre-
taria de Políticas de Previdência Social do Ministério 
da Previdência Social
FRANCISCO LÚCIO PEREIRA FILHO
Consultor e Advogado
CARLOS MAGNO FONSECA
Secretário da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABLT
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA
Chefe da Procuradoria Jurídica do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

 REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE  
O USO DE AGROTÓXICOS E SUAS  

CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 09h30min 
A – Mesa Redonda: 
Reunião de Ausculta Técnica com os seguintes con-
vidados:
1ª Mesa: 

Representante do MAPA
Reprsentante do MS
Representante da ANVISA 
Representante do MDA
2ª Mesa:
Sr. Leontino Balbo Jr. – Representante da Fazenda de 
Produtos Orgânicos NATIVE
Sr. Fernando Carneiro – Representante do Fórum 
Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos
Representante da Via Campesina
Representante da CNA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.863/01 – do Sr. Luciano Zica – 
que “altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, 
que “regula o exercício da profissão e Técnico em Ra-
diologia e dá outras providências””. (Apensados: PL 
5874/2001 (Apensado: PL 5209/2009), PL 5170/2005 
(Apensado: PL 2271/2011), PL 7602/2006 (Apensado: 
PL 4111/2008) e PL 7025/2010) 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

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. 

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. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/11/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.021/11 – do Sr. João Arruda 
– que “determina a disponibilização, pelos órgãos da 
administração pública, de canal sem fio para acesso 
universal e gratuito à rede mundial de computadores 
pela população”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.176/11 – do Sr. Fernando Tor-
res – que “regulamenta a profissão de fotógrafo e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.200/11 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre a criação do 
quadro de pessoal, dos cargos efetivos, dos cargos 
em comissão e das funções de confiança da Escola 
Superior do Ministério Público da União, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.219/11 – do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 171/2010) – que “altera a Lei 
nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, para dispor sobre 
o registro do Tecnólogo em Administração nos Conse-
lhos Regionais de Técnicos de Administração (CRTA)”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.220/11 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 241/2010) – que “acrescenta 
art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre o salário-maternidade devido às segura-
das mães de prematuros extremos”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.222/11 – do Senado Fede-
ral – Lídice da Mata – (PLS 191/2011) – que “altera o 
art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
assegurar ao empregado doméstico o benefício do 
salário-família”. (Apensado: PL 262/2011 (Apensado: 
PL 337/2011)) 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.225/11 – do Sr. Eduardo Azere-
do – que “dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de síndico administrador de condomínios”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 2.228/11 – do Sr. Dr. Grilo – que 
“altera o caput e o §1º do art. 159 do Decreto-lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.251/11 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola Téc-
nica Federal no município de Miracema, no Estado do 
Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.310/11 – do Sr. Edson Silva – 
que “dispõe sobre a doação a entidades sem fins lu-
crativos das mercadorias abandonadas, entregues à 
Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento, 
a que se refere o art. 28 do Decreto-lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, na redação dada pela Lei nº 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.315/11 – da Sra. Nilda Gon-
dim – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conferir proteção contra despedida discri-
minatória ao portador de outras doenças incuráveis e 
estigmatizantes”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.322/11 – do Sr. João Dado – 
que “atualiza a redação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, na parte que dispõe sobre os órgãos da 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.323/11 – do Sr. João Paulo 
Lima – que “acrescenta parágrafo ao art. 142 da Con-
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solidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o pa-
gamento de férias vencidas ao empregado aposentado 
por invalidez”. (Apensado: PL 2344/2011) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.342/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “veda às instituições financei-
ras a celebração de convênios, contratos ou acordos 
que impeçam o acesso de clientes a operações de 
crédito ofertadas por outras instituições e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.363/11 – do Sr. Silvio Costa 
– que “altera o art. 253 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, que trata dos serviços frigoríficos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.382/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 12.340, de 2010, para 
condicionar a transferência voluntária de recursos fede-
rais à existência e funcionamento de órgão de defesa 
civil no ente político favorecido”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.385/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “concede às empresas de saneamento básico 
isenção do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, 
da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
da COFINS – Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social, do PIS – Programa de Integração 
Social, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.395/11 – do Senado Federal – 
José Bezerra – que “altera o art. 732 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sobre 
a pena aplicada ao reclamante pelo não compareci-
mento à audiência”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.420/11 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera os §§ 4º e 5º do art. 29 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
vedação de anotações desabonadoras na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do empregado”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.432/11 – do Sr. Wilson Filho – 
que “dispõe sobre os procedimentos do Poder Judiciário 
Federal para a aplicação de recursos provenientes de 
depósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça 
Federal, e sobre a destinação dos rendimentos líqui-
dos auferidos dessa aplicação às instituições públicas 
que exercem Funções Essenciais à Justiça e dá outras 
providências”. 

RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.435/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
atividade de Tutoria em Educação a Distância”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.437/11 – do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “altera a redação do art. 3º da Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre 
o emprego doméstico, para estabelecer critérios para 
o cálculo dos dias de férias a serem concedidos ao tra-
balhador doméstico em função das faltas injustificadas 
ao serviço durante o período aquisitivo”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.474/11 – do Sr. Luiz Argôlo – 
que “estabelece a obrigatoriedade da doação regular de 
sangue ser fator de desempate em concursos públicos” 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.517/11 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre as Carreiras 
dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério 
Público, fixa os valores de sua remuneração, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.748/11 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 275/2011) – que “altera a Lei 
nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, para dispor so-
bre os trabalhadores contratados ou transferidos por 
seus empregadores para prestar serviços no exterior”. 
(Apensado: PL 3360/2008 (Apensado: PL 4609/2009)) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-11-11 

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. 
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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”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

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 demanda 
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) 
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”. 

RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

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 
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28 de junho de 1989, para considerar os serviços pres-
tados pelos bancários como essenciais para os idosos”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

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: 14-11-11 

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: 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 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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-11-11 

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. 

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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 11/11/2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 196/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “dispõe sobre a instalação de placas informativas 
orientando os usuários das rodovias federais, estadu-
ais e municipais a denunciar os motoristas com sinal 
de embriaguez”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.247/11 – do Sr. Nelson Bornier – 
que “dispõe sobre o direito de defesa oral na contestação 
de multas por infração de trânsito e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado 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 Patriota 
– 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 
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: 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 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 RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS  
E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES  

CLIMÁTICAS. 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

PROGRAMAÇÃO

Abertura Oficial: 9h às 10h30 
AUTORIDADES 
PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES
Manhã: 10h40 às 12h30
a) ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, Secretário-Exe-
cutivo, Representando o Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional Fernando Bezerra Coelho;
b) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apre-
sentar propostas em relação às medidas preventivas 
e saneadoras diante de catástrofes climáticas – CE-
CATAST;
Deputado GLAUBER BRAGA – Relator – Apresen-
tação do Relatório da Comissão Especial – Medidas 
Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas
c) Deputado IRAJÁ ABREU – Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;
d) Deputado SÉRGIO BRITO – Presidente da Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle (NÃO VIRÁ)
e) Deputado MANOEL JÚNIOR – Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano – CDU;
f) Dr. JORGE FONTES HEREDA – Presidente da Cai-
xa Econômica Federal – CEF;
12h30 às 14h30 – Intervalo para almoço
Tarde – 14h30 às 18h00
1ª MESA – TEMA: Diagnósticos e Ações Emergenciais;
A) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
Comissão Especial – Medidas Preventivas Diante de 
Catástrofes Climáticas;
B) Deputado ADEMIR CAMILO, Presidente da “Sub-
comissão Permanente de Defesa Civil da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle;
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C) SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA – 
Coordenadora de Comunicação de Risco – CEPED/
UFSC – Santa Catarina;
D) Dr. Marcio José Mendonça Machado – Presidente do 
GeoRio/Centro de Monitoramento da Cidade do Rio de 
Janeiro, será Representado pelo Dr. RICARDO NEIVA 
D’DORSI, Gerente de Programas Especiais da Georio.
E) Eng. Civil MARCOS TÚLIO DE MELO – Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea;
F) Dr. MARCOS RIBEIRO FERREIRA- Representante 
do Conselho Federal de Psicologia;
2ª MESA – TEMA: Reconstrução e Ajuda Humanitária
a) Deputada PERPÉTUA ALMEIDA – Presidenta da 
CECATAST;
b) Dep. ADEMIR CAMILO, Presidente da “Subcomis-
são Permanente de Defesa Civil da CFFC, que tem 
por objetivo a desburocratização na liberação dos re-
cursos emergenciais, alterando a legislação vigente 
para atender estados e municípios atingidos por cala-
midades públicas”;
c) Coronel HUMBERTO VIANA – Secretário Nacional 
de Defesa Civil;
d) Deputado OZIEL OLIVEIRA – Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS;

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” 

SEMINÁRIO 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR 
HORÁRIO: 14h 
A – Seminário: 
Seminário: Lei Geral da Copa – Debate sobre o PL 
2330/11.
Convidados:
Mesa de Abertura:
· Vereador Pedro Godinho (PMDB/BA)- Presidente da 
Câmara de Vereadores 
· Dep. Federal Renan Filho (PMDB/AL) – Presidente 
da Comissão Especial do PL 2330/2011 – Lei Geral 
da Copa 
· Dep. Federal Vicente Cândido (PT/BA) – Relator do PL 
2330/2011 da Comissão Especial – Lei Geral da Copa 
· Dep. Federal José Rocha (PR/BA) – Sub-Relator 
para a Região Nordeste da Comissão Especial do PL 
2330/2011 – Lei Geral da Copa – Região Nordeste 

· Dep. Federal Waldenor Pereira (PT/BA) – Autor do 
Requerimento e Coordenador da Comissão Especial 
– Lei Geral da Copa – Região Nordeste 
· Dep. Estadual José Raimundo (PT/BA) 
· Vereadora Vânia Galvão (PT/BA)
· Ney Jorge Campello – Secretário Extraordinário de 
Estado para Assuntos da Copa – SECOPA (Palestrante)
· Leonoel Leal Neto – Coordenador da Copa do Mundo 
FIFA 2014 em Salvador (Palestrante)
· Dr. Wellington César Lima e Silva – Presidente do 
Ministério Público no Estado da Bahia (Palestrante)
· Dra Maria Célia Nery – Defensora Pública Geral da 
Bahia (Palestrante)
· Dr. Rui Moraes – Procurador Geral do Estado da 
Bahia (Palestrante)
· Raimundo Nonato (Bobô) – Diretor-Geral da Supe-
rintendente dos Desportos do Estado da Bahia (Pa-
lestrante)
· Ednaldo Rodrigues – Presidente da Federação Baia-
na de Futebol (Palestrante)
· Representante Movimento dos Estudantes no Estado 
da Bahia (Palestrante)
Edson Nascimento, Presidente da Liga Futebol Muni-
cipal Salvador/BA;
Esporte clube Bahia, Presidente,· Marcelo Guimarães 
Filho;
Presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo 
Rodrigues Gomes;
Alexi Portela Jr, presidente do Esporte Clube Vitória;
16h00 – Debate
(Inscrições antecipadas das entidades, identificadas 
e submetidas à Coordenação da Mesa)

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) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 29ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-11 

* prazo prorrogado ad referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, para dispor acerca da penhora 
sobre máquinas, instrumentos e implementos agríco-
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las”. (Apensados: PL 4386/2004, PL 2336/1991, PL 
3804/1993 (Apensado: PL 4627/1994 (Apensado: PL 
1795/2003 (Apensado: PL 3157/2008))), PL 490/1995, 
PL 504/1995, PL 692/1995, PL 1201/1995 (Apensados: 
PL 508/1999, PL 3007/2000, PL 5164/2001 (Apensa-
do: 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 (Apensados: PL 903/1999 (Apensa-
do: 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 (Apensado: 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 (Apensa-
dos: 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 (Apensa-
dos: PL 2500/2007 e PL 2106/2011), PL 3015/2008, 
PL 3331/2008, PL 3490/2008, PL 3743/2008 (Apen-
sado: 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 (Apensados: PL 2067/2007 
(Apensado: PL 3387/2008) e PL 7237/2010), PL 
6282/2009, PL 6488/2009, PL 6581/2009 (Apensa-
do: 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 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” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 

HORÁRIO: 09h30min 

1. Eleição para o cargo de Primeiro Vice-Presidente;

2. Apresentação, pelo Relator, de proposta de Crono-
grama de Trabalhos da Comissão; e

3. Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/11 Do Sr. Andre Moura – (PL 
7420/2006) – que “requer sejam convidados os 
Srs(a), Professora Raquel Teixeira (autora do PL 
7420/2006, proposição principal), um representante 
do CONSED (Conselho Nacional de Secretários de 
Educação), um representante da UNDIME (União 
dos Dirigentes Municipais de Educação), um re-
presentante do MEC (Ministério da Educação), um 
representante do MPU (Ministério Público da União), 
um representante da UBES (União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas) e um representante do 
CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação), para discutir sobre o tema “quali-
dade de educação básica e a responsabilidade dos 
gestores públicos na sua promoção”. 

REQUERIMENTO Nº 2/11 Do Sr. Waldenor Pereira 
– (PL 7420/2006) – que “requer a realização de Au-
diência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei 
de Responsabilidade Educacional com o Sr. Roberto 
Franklin de Leão – Presidente da CNTE e a Sra. Ma-
dalena Guasco Peixoto, Coordenadora da Contee”. 

REQUERIMENTO Nº 3/11 Do Sr. Waldenor Pereira – 
(PL 7420/2006) – que “requer a realização de Audi-
ência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei 
de Responsabilidade Educacional com a Sra. Maria 
Nilene Badeca da Costa, Presidenta do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação – Consed”. 

REQUERIMENTO Nº 4/11 Do Sr. Waldenor Pereira 
– (PL 7420/2006) – que “requer a realização de Audi-
ência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei de 
Responsabilidade Educacional, com o Sr. João Coser, 
Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos – FMP”. 

REQUERIMENTO Nº 5/11 Do Sr. Waldenor Pereira 
– (PL 7420/2006) – que “requer a realização de Audi-
ência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei de 
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Responsabilidade Educacional, com o Sr. Fernando 
Haddad, Ministro da Educação – MEC”. 

REQUERIMENTO Nº 6/11 Do Sr. Waldenor Pereira – 
(PL 7420/2006) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para subsidiar o debate relativo à Lei de Res-
ponsabilidade Educacional, com o Sr. Carlos Augusto 
Abicalil, Secretário de Articulação com os Sistemas 
de Ensino – SASE/MEC”. 

REQUERIMENTO Nº 7/11 Do Sr. Waldenor Pereira 
– (PL 7420/2006) – que “requer a realização de Au-
diência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei 
de Responsabilidade Educacional, com a Sra. Cleuza 
Rodrigues Repulho, Presidenta da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação – Undime”. 

REQUERIMENTO Nº 8/11 Do Sr. Waldenor Pereira 
– (PL 7420/2006) – que “requer a realização de Audi-
ência Pública para subsidiar o debate relativo à Lei de 
Responsabilidade Educacional, com o Sra. Maria do 
Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária de Educação 
Básica – SEB/MEC”. 

REQUERIMENTO Nº 9/11 Do Sr. Waldenor Pereira – 
(PL 7420/2006) – que “requer a realização de Seminá-
rio no município de Vitória da Conquista – Bahia para 
subsidiar o debate relativo à Lei de Responsabilidade 
Educacional”. 

REQUERIMENTO Nº 10/11 Do Sr. Waldenor Pereira – 
(PL 7420/2006) – que “requer a realização de Seminário 
no município de Salvador – Bahia para subsidiar o de-
bate relativo à Lei de Responsabilidade Educacional”. 

REQUERIMENTO Nº 11/11 Do Sr. Raul Henry – (PL 
7420/2006) – que “requer, nos termos do artigo 255 
do RICD, a realização de audiência pública para ins-
truir a matéria legislativa em trâmite nesta Comissão 
Especial com a presença de um representante da 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura) e de um representante 
do CNE (Conselho Nacional de Educação)”. 

REQUERIMENTO Nº 12/11 Do Sr. Raul Henry – (PL 
7420/2006) – que “requer, nos termos do art. 255 do 
RICD, a realização de audiência pública para instruir a 
matéria legislativa em trâmite nesta Comissão Especial 
com a presença de Richard Pae Kim, Juiz de Direito 
do Estado de São Paulo e representante do Conselho 
Técnico-Cietífico da ABMP (Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públi-
cos da Infância e da Juventude), Luiz Antônio Ferreira, 
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, Malvina Tânia Tuttman, Presidenta do INEP, 
Priscila Fonseca da Cruz, Diretora Executiva do Movi-
mento Todos Pela Educação e Fernando Luiz Abrúcio, 
Professor e Pesquisador da Fundação Getúlio Vargas”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 9h30
PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 05/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério das 
Comunicações, crédito suplementar no valor de R$ 
24.376.000,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e se-
tenta e seis mil reais), para reforço de dotação cons-
tante da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador EDUARDO BRAGA.
Foram apresentadas 14 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas de nºs 1 a 14.

PROJETO DE LEI Nº 07/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e do Turismo, crédito suplementar no valor 
global de R$ 19.285.346,00 (dezenove milhões, du-
zentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e 
seis reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
Foram apresentadas 42 emendas.

VOTO: favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas de nºs 2, 17 a 26, 
32 a 36 e 38 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 8/2011-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar 
no valor de R$ 90.980.000,00 (noventa milhões, nove-
centos e oitenta mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.”
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 12/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suple-
mentar no valor de R$ 2.334.427,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e 
sete reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
Foram apresentadas 23 emendas.
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VOTO: favorável, nos termos do projeto, com indicação 
pela INADMISSIBILIDADE da emenda nº 06 e pela 
REJEIÇÃO das demais.

PROJETO DE LEI Nº 14/2011-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2011 crédito suplemen-
tar no valor total de R$ 445.643.156,00 (quatrocentos 
e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e 
três mil e cento e cinquenta e seis reais), em favor de 
empresas estatais, e reduz o Orçamento de Inves-
timento de empresas estatais no valor global de R$ 
179.719.447,00 (cento e setenta e nove milhões, se-
tecentos e dezenove mil e quatrocentos e quarenta e 
sete reais), para os fins que especifica”. 
RELATOR: Senador ACIR GURGACZ.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: favorável, nos termos do projeto.

PROJETO DE LEI Nº 15/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa, crédito especial no valor global 
de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhen-
tos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Senador SÉRGIO PETECÃO.
Foram apresentadas 5 emendas.
VOTO: favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das 5 emendas apresentadas.

Projeto de Lei nº 19/2011-CN, que “abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e de Operações Oficiais de 
Crédito, crédito especial no valor global de 

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para 
os fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO.
Foram apresentadas 69 emendas.
VOTO: favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 67 e pela 
rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 23/2011-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2011 crédito suplementar 
no valor total de R$ 1.124.446.832,00 (um bilhão, cento 
e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e 
seis mil e oitocentos e trinta e dois reais), em favor de 
empresas estatais, para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO.

Não foram apresentadas emendas.

VOTO: favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 24/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos 
Transportes, crédito especial no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Senador JAYME CAMPOS.

Não foram apresentadas emendas.

VOTO: favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 26/2011-CN, que “abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 
71.758.918,00 (setenta e um milhões, setecentos e 
cinquenta e oito mil, novecentos e dezoito reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
Foram apresentadas 8 (oito) emendas.
VOTO: favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela
inadmissibilidade da emenda de nº 6 e rejeição das 
demais. 

PROJETO DE LEI Nº 27/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Educação, crédito especial no valor de 

R$ 73.633.333,00 (setenta e três milhões, seiscentos 
e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais), para 
os fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELITON PRADO.
Foram apresentadas 4 emendas.
VOTO: favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade das emendas de nºs 1 a 4.

AVISO Nº 11/2011-CN, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1141, de 2011 – TCU – Plenário, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a 
levantamento de auditoria nas obras de Macrodrena-
gem do Canal do Congo, serviços de drenagem do 
canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/
ES (TC 002.604/2011-6)”.
RELATOR: Senador JAYME CAMPOS.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFÍCIO Nº 35/2010-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente 
ao exercício de 2009”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFÍCIO Nº 12/2011-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao art. 20, §§ 4º e 5º, 
da Lei nº 7.827, de 27.09.1989, o Relatório de Gestão 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO), referente ao 1º semestre de 2010”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.
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RELATÓRIO PRELIMINAR com Emendas, apresen-
tado ao Projeto de Lei nº 28/2011-CN que “Estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício fi-
nanceiro de 2012”.
RELATOR-GERAL: Deputado ARLINDO CHINAGLIA.
Foram apresentadas 283 emendas.
VOTO: Pela aprovação do Relatório Preliminar com 
emendas, nos termos apresentado pelo Relator-Geral.

MENSAGEM Nº 93/2011-CN, que “encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 
agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas 
e Despesas, referente ao quarto bimestre de 2011”.
RELATOR: Senador DELCÍDIO DO AMARAL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 16/2011-CMO, do Sr. Efraim Filho, 
que “requer a constituição de Grupo de Trabalho para 
promover o aprimoramento ao ciclo das operações de 
repasse da Caixa Econômica Federal, visando a efi-
cácia e a efetividade da execução do objeto contratual 
pelo mandatário, assim como a celeridade na liberação 
financeira dos contratados”.

REQUERIMENTO Nº 17/2011-CMO, dos Srs. Danilo 
Forte, Benjamin Maranhão e Wellington Roberto, que 
“requer a constituição de Grupo de Trabalho para, em 
caráter preventivo, acompanhar e fiscalizar o planeja-
mento, a execução e o cumprimento dos compromissos 
financeiros assumidos pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal com vistas à execução 
do ‘Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional’”.

REQUERIMENTO Nº 23/2011-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita seja convidado o Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, para 
prestar esclarecimentos sobre os aportes financeiros 
referentes à construção da Refinaria Abreu e Lima, em 
Recife – PE, decorrentes de contrato firmado entre a 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e a Petróleos 
de Venezuela S/A- PDVSA.”

REQUERIMENTO Nº 24/2011-CMO, Sr. Raimundo Go-
mes de Matos, que “requer a constituição de Grupo de 
Trabalho, junto ao Comitê de Avaliação, Fiscalização 
e Controle de Execução Orçamentária – CFIS da Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização – CMO, para acompanhamento, avaliação e 
fiscalização da execução, física, orçamentária e finan-
ceira de ações relativas à Ferrovia Transnordestina”.

REQUERIMENTO Nº 25/2011-CMO, do Sr. Vital do 
Rêgo, que “requer a realização de Audiência Pública 

para debater a atual crise econômica internacional e 
os reflexos na economia nacional e nos orçamentos, 
com a presença, do Excelentíssimo Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda Guido Mantega”.

REQUERIMENTO Nº 26/2011-CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater a implantação do Sistema de Pouso por 
Instrumento – Categoria 3, com a presença do Minis-
tro de Estado da Defesa, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Presidente 
da INFRAERO”.( (Ministro da Defesa, Senhor Celso 
Amorim; Ministra do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, Senhora Miriam Aparecida Belchior e o Presidente 
da Infraero, Senhor Gustavo do Vale).

REQUERIMENTO Nº 27/2011-CMO, da Sra. Luciana 
Santos, que “requer a realização de audiência pública 
conjunta da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, da Comissão de Legislação 
Participativa para discutir o tema “Agenda do movi-
mento de mulheres para o próximo ciclo orçamentário”. 

REQUERIMENTO Nº 29/2011-CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater questões relativas à Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO – ao 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste- FCO -, e ao projeto de criação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, com a presença 
do Ministro de Estado da Integração Nacional, do Su-
perintendente da SUDECO e do Presidente do Banco 
do Brasil S.A.”.

REQUERIMENTO Nº 30/2011-CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater a denúncia do Jornal O Estado de São 
Paulo contida na matéria “Governo paga por projeto 
fantasma para a Copa”, com a presença do Ministro 
de Estado do Esporte e do Presidente da Autoridade 
Pública Olímpica”.

REQUERIMENTO Nº 31/2011-CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para apresentação do Plano Brasil Sem Miséria, com 
a presença da Ministra Tereza Campelo, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”. 

REQUERIMENTO Nº 33/2011-CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita do Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia informações sobre os aportes finan-
ceiros referentes à construção da Refinaria Abreu e 
Lima, em Recife – PE, decorrentes de contrato firma-
do entre a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e a 
Petróleos de Venezuela S/A – PDVSA”.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 DIAS) 

DECURSO: 8º 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 
 PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 09/11/2011: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 474/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 475/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 477/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 478/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 479/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 480/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 481/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 482/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 483/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 484/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 485/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 486/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 487/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 488/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 489/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 490/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 491/2011 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 99/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 96/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 97/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 99/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 99/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101/2011 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 476/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.682/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

MENSAGEM Nº 485/2011 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 475/2011 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 41 
minutos.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE  
EM PROPOSIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 13, DE 2011  

(Do Sr. Chico Alencar) 

Solicita ao Presidente do Tribunal de 
Contas da União cópia de inteiro teor do 
Processo nº 031.565/2010-7. 

(Publique-se e Encaminhe-se ao Tribunal 
de Contas da União.) 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.011, DE 2011 
(Deputado IZALCI)

Requer que a Mesa Diretora reitere o 
Requerimento de Informação nº 564/2011, 
dirigido ao Senhor Ministro da Justiça, acer-
ca do andamento do Inquérito da Polícia Fe-
deral nº 707/2010, que investiga a chamada 
“Operação Shaolin”.

I – PARECER

Trata-se do Ofício nº 50/2011 GAB/IZALCI – subs-
crito pelo nobre Deputado IZALCI – convertido em 
requerimento de informação por despacho do Exce-
lentíssimo Presidente Marco Maia, recebendo, dessa 
forma, o número 1011/2011. Neste procedimento, Sua 
Excelência solicita que a Mesa Diretora reitere o RIC 
nº 564/2011, dirigido ao Senhor Ministro de Estado 
da Justiça, sobre o andamento do Inquérito da Polícia 
Federal nº 707/2010, que investiga a chamada “Ope-
ração Shaolin”. 

Nas razões expendidas, esclarece que “[...] a 
resposta apresentada pelo Ministério da Justiça (vide 
Ofício 1ª Sec/RI/nº 1814/2011, acompanhado do Avi-
so nº 1560/MJ, Memorando nº 4566/2011 e Despacho 
nº 2011-GAB/DG/DPF) não foi satisfatória, vez que 
totalmente evasiva, até porque não houve resposta 
alguma aos questionamentos, objetivos e de extrema 
relevância, inclusive para se evitar especulação com 
personalidades de tamanha expressão política”.

Adiante, aduz que “[...] se é negado à Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados acesso às informações 
que, pelo Regimento Interno da Casa e pela Consti-
tuição Federal, são de caráter obrigatório, estando, 
inclusive, sob pena de crime de responsabilidade, 
senti-me na obrigação de informar à essa Presidência 
e pedir que sejam tomadas as providências cabíveis 
no sentido do cumprimento integral do Requerimento 
de Informação nº 564/2011”.
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A proposição foi despachada pela Presidência 
da Casa a esta Mesa Diretora, para cumprimento do 
disposto no art. 115 do Regimento Interno, bem como 
no Ato da Mesa nº 11, de 1991, cabendo a esta rela-
tora emitir parecer sobre a matéria.

É o Relatório.

II – VOTO

O presente procedimento, após ter sido conver-
tido em requerimento de informação por despacho da 
Presidência da Casa, está de acordo com o art. 50, § 
2º, da Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Des-
sa forma, o nosso parecer é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.336, DE 2011 

(Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações acerca dos Pro-
gramas: “Segundo Tempo”; “Esporte e La-
zer da Cidade”; “Pintando a Liberdade”; 
“Pintando a Cidadania”; “Bolsa Atleta”; 
“Descoberta do Talento Esportivo”; “Ce-
nesp”; “Rede Cedes”; “Praça da Juventude” 
e “Praças do PAC”, realizados e previstos 
para todos os municípios do estado do Acre.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.337, DE 2011 

(Deputado José Linhares)

Solicita informações sobre a adoção de 
medidas que deem condições para tráfego 
de veículos na BR-222, no estado do Ceará.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.338, DE 2011 

(Deputado Costa Ferreira)

Solicita informações referentes ao can-
celamento da duplicação da BR – 135, no 
Maranhão, e retomada do processo.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.339, DE 2011 

(Deputado IVAN VALENTE)

Solicita informações relativas ao licen-
ciamento ambiental federal da rodovia Régis 
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Bittencourt – BR 116, no trecho da Serra do 
Cafezal, estado de São Paulo.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.340, DE 2011 

(Deputado IVAN VALENTE)

Solicita informações acerca de publi-
cação do Exército Brasileiro e sua utilização.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.341, DE 2011 

(Deputado Roberto de Lucena)

Solicita informações acerca da situa-
ção da tuberculose resistente a remédios 
no Brasil.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.342, DE 2011 

(Deputado Onyx Lorenzoni)

Solicita informações sobre atuações 
e registros em obras públicas, bem como 
a existência de apontamentos ou procedi-
mentos fiscalizatórios junto a esse órgão, 
em relação à empresa Uni Engenharia e 
Comércio Ltda., de São Paulo.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.343, DE 2011 

(Deputada Andreia Zito)

Solicita informações quanto às ações 
de autorização para realização de concur-
sos públicos e de autorização para provi-
mento de cargos públicos no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional, após a publicação 
da Portaria nº 39/MPOG, de 25/3/2011, no 
DOU de 28/3/2011.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 
Identificação:RIC-1344/2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.344, DE 2011 

(Comissão de meio Ambiente  
e Desenvolvimento Sustentável)

Solicita informações sobre cavida-
des espeleológicas no município de Cae-
tité (BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.345, DE 2011 

(Deputado Nelson Marchezan Júnior)

Solicita informações acerca das ações 
desenvolvidas pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimen-
tos – Apex.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.346, DE 2011 

(Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto)

Solicita informações sobre audiências 
e reuniões realizadas entre o Ministro dos 
Esportes, Sr. Orlando Silva, com o soldado 
PM-DF João Dias Ferreira, representante 
das ONGs FEBRAK – Federação Brasilei-
ra de Kung-Fu e Associação João Dias de 
Kung-Fu.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.347, DE 2011 

(Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Solicita informações sobre os proce-
dimentos tomados pelos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, no que se refere aos 
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procedimentos constantes na Lei nº 12.429, 
de 20 de junho de 2011, que “autoriza o 
Poder Executivo a doar estoques públicos 
de alimentos, para assistência humanitária 
internacional”.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.348, DE 2011 

(Comissão de Relações Exteriores 
 e de Defesa Nacional)

Solicita informações sobre os acordos 
existentes entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e a República Democrática 
Popular da Coréia (Coréia do Norte).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.349, DE 2011 

(Deputado Rubens Bueno)

Solicita informações acerca da deci-
são do Tribunal Marítimo sobre o acidente 

ocorrido com o navio Maersk Naples, na 
cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, 
em julho de 2006.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.350, DE 2011 
(Deputado Deley)

Solicita informações sobre acidentes 
de trânsito na BR-116/Rodovia Presidente 
Dutra, no estado do Rio de Janeiro, sobre-
tudo no seu trecho que corta a Serra das 
Araras.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.351, DE 2011 

(Deputado Domingos Dutra)

Solicita informações sobre o convênio 
de nº 755425/2011, firmado com o Governo 
do Estado do Maranhão para construção da 
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Via Expressa de São Luís, no município de 
São Luís, no referido estado.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.352, DE 2011 

(Deputado MOREIRA MENDES)

Solicita informações sobre os contra-
tos de obras executadas e em execução de 
responsabilidade do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
nos trechos da rodovia federal BR-364, no 
estado de Rondônia, no período dos últi-
mos dois anos, que envolvam, dentre outras 
ações, construção/pavimentação, conser-
vação, sinalização, restauração e estudos 
no âmbito da referida rodovia.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.353, DE 2011 

(Deputada Fátima Pelaes)

Solicita informações sobre ampliação 
do acesso ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS por parte dos trabalha-
dores domésticos.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.354, DE 2011 

(Deputado Assis do Couto)

Solicita informações sobre o volume 
de defensivos agrícolas comercializados 
no Brasil nos anos de 2006 a 2010.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 9-11-11. – 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.355, DE 2011 

(Comissão de Constituição e Justiça  
e de Cidadania)

Solicita informações sobre os atos ins-
trutivos da Portaria nº 493, de 15 de agosto de 
2008, referente à permissão para que a Rádio 
Cruzeiro Ltda. explore o serviço de radiodifu-
são em frequência modulada no município 
de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.356, DE 2011 

(Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações relativas a denún-
cias publicadas no sítio do Jornal Estadão 
em 31/08/2011, que dão conta de aumentos 
frequentes e desarrazoados nos custos de 
convênios públicos.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.357, DE 2011 

(Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações acerca de volu-
me de FCVS já homologados pela CEF e 
novados pelo Tesouro Nacional.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.358, DE 2011 

(Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações relativas ao con-
trato de Prestação de Serviços nº 07/47 – 
3727, tendo como beneficiária a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.359, DE 2011 

(Comissão De Fiscalização Financeira E Controle)

Solicita informações relativas a inves-
tigações e representações fiscais para fins 
penais, em trâmite na Receita Federal, nos 
processos que menciona.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.360, DE 2011 

(Comissão De Fiscalização Financeira E Controle)

Solicita informações relativas a con-
trato de compra e venda que tem como 
beneficiária a Superintendência Regional 
da Polícia Federal.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1361, DE 2011 

(Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações relativas ao con-
trato nº 25/2007, celebrado entre a União e 
o Consórcio de Integração PAN.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.362, DE 2011 

(Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações relativas às ações 
da Defesa Civil no estado de Minas Gerais.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.363, DE 2011 

(Deputada Sandra Rosado)

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.364, DE 2011 

(Deputada Sandra Rosado)

Solicita informações sobre o número 
de crianças e adolescentes aptos à adoção, 
acometidos pelo vírus HIV e/ou por algum 
tipo de deficiência.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 1.365, DE 2011 

(Deputada Sandra Rosado)

Solicita informações sobre o número 
de crianças e adolescentes aptos à adoção, 
acometidos pelo vírus HIV e/ou por algum 
tipo de deficiência.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.366, DE 2011 

(Deputado Francisco Araújo)

Solicita informações sobre o envio, ao 
INCRA de Roraima, de alguma verba refe-
rente a projetos nos últimos 5 anos.

Despacho: O presente requerimento de infor-
mação esDespacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.367, DE 2011 

(Deputado Francisco Araújo)

Solicita informações sobre o quanti-
tativo de projetos e o valor de cada projeto 
destinado ao INCRA de Roraima nos últi-
mos 5 anos.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.368, DE 2011 

(Deputado RUBENS BUENO)

Solicita informações sobre a reestru-
turação do Programa “Segundo Tempo”.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.369, DE 2011 

(Deputado Rubens Bueno)

Solicita informações sobre todos os 
contratos efetuados com a Igreja Batista 
Gera Vida Internacional.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de       de   2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 9-11-11. – 

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 6.824-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS n.º 173/04 
Ofício n.º 484/06 (SF)

Acrescenta o art. 31-A à Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do 
Idoso, para isentar do pagamento de ta-
xas bancárias as contas mantidas em ins-
tituições financeiras públicas ou privadas 
por cidadãos que se encontrem nas con-
dições que especifica; tendo pareceres: 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
pela rejeição deste e dos de n.ºs 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 
3.704/04, 4.687/04, 1.616/07, 551/07, 5.414/05, 
1.865/96, e 2.303/07, apensados (relator: 
DEP. JOSÉ CARLOS ARAÚJO); da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela rejei-
ção deste e dos de n.ºs 2.326/96, 1.186/03, 
2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3704/04, 
4.687/04, 1.616/07, 551/07, 5.414/05, 1.865/96, 
e 2.303/07, apensados (relator: DEP. AN-
DRÉ ZACHAROW); da Comissão de Finan-
ças e Tributação, pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não ca-
bendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela aprovação deste, com emenda, e 
pela rejeição dos de n.ºs 1.865/96, 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 
3704/04, 4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 
2.303/07 e 7.346/10, apensados (relator: 
DEP. LUCIANO MOREIRA); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e falta de técnica legislativa deste e dos de 
nºs 2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 
3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 1.616/07, 551/07, 
5.414/05, 1.865/96, 2.303/07, 7.346/10, apen-
sados, e da Emenda da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (relator: DEP. VICENTE 
CANDIDO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Seguridade Social e Família; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD). Apense-se a este o Projeto de Lei n.º 
1.865/1996. 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário Publicação dos Pareceres 
das Comissões de Defesa do Consumidor; 
de Seguridade Social e Família; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania Comissão de Defesa do Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, propõe uma 
alteração no art. 31-A do Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003), com a intenção 
de isentar do pagamento de tarifas bancárias os cida-
dãos de 60 anos que recebam proventos de aposen-
tadoria da Previdência Social até o valor equivalente 
a um salário mínimo e aqueles que tenham 70 anos, 
independentemente do valor de seus proventos de 
aposentadoria ou de qualquer outra forma de remu-
neração de que disponham.

Encontram-se apensados a esta Proposição ou-
tros 12 projetos de lei, a saber: 

PL nº 1.865, de 1996, do Deputado Luiz Fernan-
do, proíbe sejam cobradas ou debitadas pelas institui-
ções financeiras tarifas pelos serviços de cadastro, de 
abertura de conta, de emissão de cartão magnético ou 
de identificação da conta de pagamento de aposen-
tadoria, pensão ou benefício, cujo titular perceba até 
R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, e limita em um 
por cento o percentual incidente sobre multa cobrada 
por inadimplemento de obrigação financeira. O art. 5º 
da proposição contém regra de revogação genérica;

PL nº 2.326, de 1996, do Deputado Roberto Pes-
soa, que assegura aos aposentados e aos portadores 
de deficiência física a prestação dos seguintes serviços 
bancários básicos, sem tarifação: compensação de 
cheques; transferências, depósitos e ordens de crédito; 
fornecimento de talão com vinte folhas de cheques por 
mês; abertura, movimentação e manutenção de contas 
correntes e de cadernetas de poupança; e consultas 
de saldos e emissão de extrato, em terminal eletrônico;

PL nº 1.186, de 2003, do Deputado Luiz Carlos 
Heinze, que assegura aos aposentados e pensionis-
tas a prestação de serviços bancários básicos, sem 
tarifação, assim entendidos a abertura, manutenção 
e movimentação de conta corrente; transferências, 
depósitos e ordens de crédito; fornecimento de talão 
com vinte folhas de cheques por mês; consultas de 
três saldos e emissão de extrato a cada trinta dias, 
em terminais eletrônicos. Prevê a regulamentação da 
lei pelo Poder Executivo

PL nº 2.046, de 2003, do Deputado João Batista 
– veda a cobrança de tarifa bancária na conta corrente 
ou de poupança de aposentado ou pensionista do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social – INSS que perceba 

benefício previdenciário em quantia igual ou superior 
a R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), nos casos de 
fornecimento de cartão magnético, extrato semanal em 
terminal eletrônico e de uma transferência semanal de 
recursos, mediante DOC;

PL nº 2.379, de 2003, do Deputado João Lyra 
– de teor idêntico ao do PL nº 2.046, de 2003, exceto 
no tocante ao valor do benefício, fixado em um salá-
rio mínimo;

PL nº 3.171, de 2004, do Deputado Jefferson 
Campos – isenta os assalariados, os aposentados e 
pensionistas de tarifação bancária pela manutenção 
de conta corrente. Prevê a aplicação de penalidades 
estabelecidas na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, em caso de infração da norma;

PL nº 3.704, de 2004, do Deputado Carlos Sou-
za – assegura aos idosos, aposentados e deficientes 
físicos que percebam renda mensal de até um salário 
mínimo a isenção de tarifas bancárias nos mesmos 
casos previstos no PL nº 1.186, de 2003. Prevê a re-
gulamentação da lei pelo Poder Executivo;

PL nº 4.687, de 2004, do Deputado Adelor Vieira 
– proíbe a cobrança de tarifas bancárias sobre pensões 
alimentícias, sujeitando o infrator às penas da Lei nº 
4.595, de 1964;

PL nº 5.414, de 2005, do Deputado Paulo Bauer 
– isenta de tarifas bancárias e de tributação decorrente 
de movimentação financeira, como a CPMF, o paga-
mento de pensões alimentícias e de depósitos equiva-
lentes, determinados por sentença judicial;

PL nº 551, de 2007, da Deputada Perpétua Al-
meida, que proíbe a cobrança de serviços bancários 
para aposentados e beneficiários de programas sociais;

PL nº 1.616, de 2007, do Deputado Carlos Abi-
calil, proíbe a cobrança por serviços bancários para 
aposentados e pensionistas do regime geral de pre-
vidência pública;

PL nº 2.303, de 2007, do Deputado Zonta, que 
institui limites na cobrança de tarifas e serviços ban-
cários. Esta proposição chegou a tramitar nesta Co-
missão de Defesa do Consumidor, onde a relatoria foi 
distribuída para o deputado Nelson Goetten.

Por força de novo despacho, datado de 07 de ja-
neiro deste ano, as proposições foram redistribuídas e 
estarão sujeitas à apreciação derradeira do Plenário 
desta Casa. Inicialmente irão tramitar, em regime de 
prioridade, nesta Comissão de Defesa do Consumidor, 
e em seguida na Comissão de Seguridade Social e 
Família, Comissão de Finanças e Tributação e, final-
mente, na douta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Cabe observar que os Projetos de Lei nºs 1.865 
e 2.236, de 1996, antes de serem apensados, foram 
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aprovados, em 1997, com substitutivo, pela Comissão 
de Seguridade Social e Família e rejeitados, em 2001, 
pela Comissão de Finanças e Tributação.

É relevante ressaltar ainda que, antes do novo 
despacho de redistribuição, durante sua passagem pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o 
ilustre relator, Deputado José Pimentel (PT-CE), ofe-
receu parecer que concluiu pela inconstitucionalidade 
e injuridicidade de todas as proposições e substitutivo 
que ora examinamos. 

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas nesta Comissão.

II – Voto do Relator

Em síntese, o Projeto de Lei sob exame tem por 
objetivo instituir a isenção do pagamento de quaisquer 
tarifas bancárias as contas, em instituições financeiras 
públicas ou privadas, de idosos ( maiores de 60 anos) 
que recebem proventos de aposentadoria da Previdên-
cia Social até o valor equivalente a um salário mínimo, 
e aos maiores de 70 (setenta anos ), independente-
mente do valor de seus proventos de aposentadoria 
ou da forma de remuneração.

As demais proposições têm em comum o mesmo 
propósito de disciplinar ou limitar a cobrança de tarifas 
dos serviços bancários para aposentados, pensionistas, 
portadores de necessidades especiais e beneficiários 
de programas sociais, dentre outros.

Ressaltamos a nobre intenção do Senado Federal 
e dos doze ilustres Deputados Federais, na qualidade 
de autores das demais proposições apensadas, que 
propuseram a instituição do benefício de isenção de 
tarifas bancárias para o aposentado, pensionista ou 
beneficiários. 

Entendemos que, de fato, a isenção desses cus-
tos na utilização dos serviços bancários iria beneficiar 
uma parcela expressiva de consumidores dos serviços 
bancários no Brasil. 

De outro modo, a despeito da importância do 
mérito deste tema, temos o dever de informar e con-
siderar em nosso voto que esta questão – desde 6 de 
setembro de 2.0061 – já está devidamente equaciona-
da e pacificada nos termos da Resolução nº 3.402, 
do Conselho Monetário Nacional, que “Dispõe sobre 
a prestação de serviços de pagamento de salários, 
aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas”. 

1 Esta questão fora anteriormente disciplinada pela Resolução nº 
2.718, de 24 de abril de 2.000, que  dispunha sobre a prestação 
de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares 
sem cobrança de tarifas.

É mister destacar, portanto, que a matéria em 
apreciação é de competência do Conselho Monetário 
Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de dezem-
bro de 1964. De fato, o Congresso Nacional, por meio 
daquela lei, conferiu poderes ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e ao Banco Central do Brasil – este 
por delegação do primeiro – para regulamentar o fun-
cionamento das instituições financeiras e a prestação 
de serviços ao público.

Em que pese não ser da competência regimental 
desta Comissão de Defesa do Consumidor, mas, por ser 
extremamente oportuno, devemos lembrar que, quanto 
à sua legitimidade e legalidade, o Conselho Monetário 
Nacional continua tendo amplos poderes para discipli-
nar as matérias insertas no art. 192 da Constituição 
Federal por intermédio de resoluções. Vale ressaltar 
que, com a promulgação da Carta Magna em 1988, a 
Lei nº 4.595/64 foi recepcionada com “status” de lei 
complementar, preenchendo este espaço até que o 
Congresso Nacional cumpra seu papel e regulamente 
o art. 192 da Constituição Federal. 

Tal entendimento é corroborado e fundamentado 
em acórdão do Supremo Tribunal Federal e, enquanto 
não regulamentado o art. 192 da Constituição Federal, 
a Lei nº 4.595/64 não estaria sujeita à alteração por 
via de lei ordinária. 

Esta fundamentação serviu de base para que o 
Deputado José Pimentel concluísse pela inconstitu-
cionalidade e injuridicidade das proposições perante 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
quando do exame do processo antes do novo despa-
cho de redistribuição exarado pela Mesa. 

À título de informação, sintetizo a parte final de 
seu voto: 

“ Como se vê, ao invadir a esfera da lei 
complementar e ao violar a competência pri-
vativa do Conselho Monetário Nacional e do 
Banco Central do Brasil, as proposições aten-
tam contra o ordenamento jurídico /constitu-
cional em vigor.

Com efeito, há sem dúvida clara viola-
ção aos arts. 69 e 192 da Constituição Fede-
ral, já que as leis disciplinadoras do sistema 
financeiro nacional devem seguir o rito da lei 
complementar, que exige quorum qualificado 
(maioria absoluta). Essa questão, que poderia 
ser superada mediante utilização de mecanis-
mos regimentais, encontra, porém, obstáculo 
intransponível.

É que, na sistemática do Direito brasileiro, 
a matéria sob exame não poderá ser objeto de 
lei em sentido formal. Será, sim, objeto de atos 
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regulamentares, a cargo das duas instituições 
financeiras já referidas...” 

Diante do exposto , o voto é no sentido 
da inconstitucionalidade e da injuridicidade dos 
projetos de Lei nºs 6.824, de 2006 e apensos...”

Somem-se a tais argumentos as decisões mais re-
centes adotadas pelo Conselho Monetário Nacional, em 
relação à limitação do poder de tarifar imposta às insti-
tuições financeiras. Lembro que, considerando os justos 
reclames da sociedade, esta Comissão de Defesa do 
Consumidor deu importante e decisiva contribuição nos 
estudos realizados pelo Grupo de Trabalho, que resultou 
na elaboração e edição, pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, de um conjunto de normas a fim de regulamentar e 
limitar cobrança de tarifas bancárias, ampliando o leque 
de isenções.

Entre as medidas adotadas ressalta-se a Resolu-
ção nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, que produziu 
efeitos a partir de 30 de abril de 2008, regulamentadas 
pelas Cartas Circulares do Banco Central de nºs 3.371 
e 3.288, datadas de 6 de dezembro de 2007 e 14 de 
dezembro de 2007, respectivamente. Ademais, confor-
me já mencionado,lembramos que anteriormente havia 
sido editada a Resolução nº 3.402, de 6 de setembro 
de 2006, cujos termos foram complementados pela Re-
solução nº 3. 424, de 21 de dezembro de 2006, todas 
emanadas do Conselho Monetário Nacional, as quais 
se encontram em pleno vigor. A nosso ver, tais normas 
vieram atender satisfatoriamente às preocupações e 
aos objetivos pretendidos em todas as proposições aqui 
relatadas, de modo a esgotar o objeto destas.

As normas estabelecem, basicamente:
a separação dos serviços prestados pelas institui-

ções financeiras em: essenciais; prioritários; especiais; 
e diferenciados. Os serviços essenciais referem-se à 
movimentação de depósitos à vista e de poupança. Pela 
norma, esses serviços não podem sofrer cobrança de 
tarifas (fornecimento de cartão de débito; dez folhas de 
cheques por mês; compensação de cheques, consultas 
por meio da internet; dois extratos; quatro saques por 
mês). Os serviços prioritários referem-se a contas de 
depósito, operações de crédito e cadastro e transferên-
cia de recursos, que tiveram critérios pré-estabelecidos 
para cobrança de tarifas. A norma também determinou 
a sua padronização pelos bancos, inclusive em relação 
a nomenclatura. Além disso, os bancos foram obrigados 
a oferecer um pacote básico de serviços que envolve 
cadastro de abertura de conta; duas renovações de ca-
dastro por ano, além de quatro extratos mensais, dois do 
mês anterior, oito saques por mês, e quatro transferên-
cias entre contas. O mais importante é que a cobrança 
por qualquer outro serviço prioritário requer autorização 
do Banco Central . Os bancos também deverão enviar 

aos clientes um extrato global das tarifas cobradas no 
ano anterior e o Banco Central deverá monitorar as re-
ceitas dos bancos com tarifas bancárias.

– Foram estabelecidos também:
– a proibição de cobrança da Tarifa de Abertura 

de Crédito – TAC;
– a divulgação do Custo Efetivo Total – CET, 

envolvendo todos os encargos e despesas das ope-
rações de crédito, de modo a facilitar a comparação 
pelos consumidores ;

– a proibição da cobrança da Taxa de Liquida-
ção Antecipada – TLA, nas operações com pessoas 
físicas, microempresas e empresas de pequeno porte 
para contratos de empréstimos e arrendamento mer-
cantil (leasing).

Reproduzimos aqui os arts. 1º e 2º, incisos I e II, 
e seu § 1º, da Resolução nº 3.402/06, que determinam 
expressamente (grifo nosso):

“Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2007, 
as instituições financeiras, na prestação de 
serviços de pagamento de salários, proventos, 
soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões 
e similares, ficam obrigadas a proceder aos res-
pectivos créditos em nome dos beneficiários me-
diante utilização de contas não movimentáveis 
por cheques destinadas ao registro e controle 
do fluxo de recursos, às quais não se aplicam 
as disposições da Resolução 2.025, de 24 de 
novembro de 1993, com as alterações introdu-
zidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho 
de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem 
da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.”

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas 
de registro de que trata este artigo tendo como titula-
res pessoas jurídicas. 

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do 
art. 1º: 

I – é vedado à instituição financeira con-
tratada cobrar dos beneficiários, a qualquer tí-
tulo, tarifas destinadas ao ressarcimento pela 
realização dos serviços, devendo ser obser-
vadas, além das condições previstas nesta 
resolução, a legislação específica referente 
a cada espécie de pagamento e as demais 
normas aplicáveis;

II – a instituição financeira contratada 
deve assegurar a faculdade de transferência, 
com disponibilidade no mesmo dia, dos cré-
ditos para conta de depósitos de titularidade 
dos beneficiários, por eles livremente abertas 
na forma da Resolução 2.025, de 1993, e al-
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terações posteriores, ou da Resolução 3.211, 
de 2004, em outras instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas re-
ferida no inciso I aplica-se, inclusive, às ope-
rações de:

I – saques, totais ou parciais, dos créditos;
II – transferências dos créditos para ou-

tras instituições, quando realizadas pelos be-
neficiários pelo valor total creditado, admitida 
a dedução de eventuais descontos com eles 
contratados para serem realizados nas contas 
de que trata o art. 1º, relativos a

parcelas de operações de empréstimo, de 
financiamento ou de arrendamento mercantil.

§ 2º  .......................................................
§ 3º  ...................................................... ”

Como se observa, o objeto das matérias já se 
encontra adequado e suficientemente regulamenta-
do pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio 
das recentes medidas e normativos editados, acima 
referidos. 

Neste sentido, cabe observar que as normas ema-
nadas pelo Conselho Monetário Nacional foram editadas 
em dezembro de 2007, em datas posteriores àquelas das 
proposições sob análise, o que reforça o entendimento 
de que o propósito dos projetos de lei foram atendidos 
pelas decisões do CMN , que reduziram o número de 
tarifas passíveis de cobrança, criaram isenções, redu-
ziram e padronizaram a nomenclatura das especies de 
tarifas, instituíram obrigações a serem observadas pe-
las instituições financeiras na prestação de serviços de 
pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares, bem como deram 
maior publicidade e transparência ao sistema. 

Todas essas medidas vieram a beneficiar os 
consumidores, tão castigados pelas elevadas tarifas 
cobradas pelos bancos.

Em síntese, é lícito concluir que até que o Con-
gresso Nacional regulamente o art, 192 da Constitui-
ção Federal, o CMN ainda continua sendo2 o órgão 
responsável pela definição de regras que regulem nor-
matização das operações de crédito realizadas pelas 
instituições financeiras, podendo delegar ao BACEN 
a regulamentação das mesmas. 

2 Ainda, sob este entendimento, é válido lembrar que o Conselho 
Monetário Nacional permanece com atribuições normativas, uma 
vez que a Lei nº 8.392, de 30.12.91 (que prorrogou os prazos an-
tes definidos nas Leis nºs 8.056, de 28.06.90, 8.127, de 20.12.90, 
e 8.201, de 29.06.91), estendeu sua função normativa (com respal-
do no ADCT, art. 25) até que o Congresso Nacional regulamente o 
mencionado art. 192 da Constituição Federal.

Assim, sem esquecermos a preocupação com 
a defesa dos interesses do consumidor, que é nosso 
objetivo maior nesta Comissão, tememos que uma in-
terferência do Legislativo neste tema iria confundir o 
ordenamento jurídico anteriormente fixado pela própria 
Lei nº 4.595/64, além de introduzir, muito provavelmen-
te, notas dissonantes no conjunto de regras a serem 
observadas pelas instituições financeiras, uma vez que 
estaria apenas visando atender demandas localizadas 
ou emergentes num determinado momento, sem que 
estivessem integradas ao restante da regulamentação 
a respeito da matéria em questão. Além do mais, como 
demonstrado, acatar o disciplinamento desta matéria 
por meio de uma nova lei, sabendo-se antecipada-
mente que o mérito dos projetos já foi contemplado 
por deliberações do Conselho Monetário Nacional e 
a forma ora pretendida ( por meio de Projetos de Lei 
Ordinária) enfrenta vícios insanáveis de inconstitucio-
nalidade, seria procedimento totalmente inadequado, 
com o qual não podemos concordar . 

Por último, à título de contribuição, deixamos re-
gistrado o nosso entendimento de que uma medida 
que mostrar-se-ia mais justa para com os aposentados 
e pensionistas, e também para com todo trabalhador 
assalariado, da iniciativa privada ou serviço publico, 
seria oferecer-lhes a oportunidade de escolha da ins-
tituição bancária que deseja receber seus benefícios 
ou pagamentos- o que hoje não lhes é facultado- , li-
berdade de escolha esta que certamente viria em seu 
beneficio, pela natural concorrência que adviria entre 
as instituições financeiras. 

Ante o exposto, diante da evidente caracteriza-
ção da ausência de objeto em todas proposições aqui 
apreciadas, votamos pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 6.824, de 2006 e das demais proposições a ele 
apensadas, quais sejam os PL nºs 1.865/96, 1.186/03, 
1.616/07, 2.046/03, 2.326/96, 2.379/03, 3.171/04, 
3.704/04, 551/07, 4.687/04, 5.414/05 e 2.303/07.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2008. – 
Deputado José Carlos Araújo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.824/2006, e dos 
Projetos de Lei nºs 2.326/1996, 1.186/2003, 2.046/
2003, 2.379/2003, 3.171/2004, 3.704/2004, 4.687/2
004, 1.616/2007, 551/2007, 5.414/2005, 1.865/1996 
e 2.303/2007, apensados, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado José Carlos Araújo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados Vi-
tal do Rêgo Filho – Presidente, Antonio Cruz e Walter 
Ihoshi – Vice-Presidentes, Ana Arraes, Barbosa Neto, 
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Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lopes, 
Jefferson Campos, João Carlos Bacelar, José Carlos 
Araújo, Júlio Delgado, Leo Alcântara, Luciana Costa, 
Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt, Rodrigo de Castro, 
Vinicius Carvalho, Cezar Silvestri, Efraim Filho e Neu-
do Campos. 

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, do Senado 
Federal, defende alteração na Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para conceder 
isenção do pagamento de taxas bancárias cobradas por 
instituições financeiras públicas e privadas aos idosos, 
a partir de 60 anos, desde que recebam aposentadoria 
com valor de até um salário mínimo, e a partir de 70 
anos, independentemente do valor dos rendimentos. 

O Autor do Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, Se-
nador Sergio Cabral, ressalta em sua justificativa que 
as instituições financeiras têm-se beneficiado de ele-
vados ganhos bancários, especialmente no contexto 
atual de juros altos. Defende, portanto, que haja co-
laboração por parte das instituições bancárias, a fim 
de aliviar a situação financeira dos aposentados que 
recebem até um salário mínimo e de todos os idosos 
com 70 anos ou mais.

Por disporem sobre matéria análoga, foram apen-
sados à proposição sob análise os seguintes Projetos 
de Lei:

Projeto de Lei nº 1.865, de 1996, do Deputado Luiz 
Fernando, que “Dispõe sobre tarifas bancárias, multas 
contratuais cobradas a aposentados, pensionistas e 
beneficiários” – veda a cobrança de tarifas de cadas-
tro, abertura de contas e emissão de cartão magnético 
de aposentados e pensionistas cujo rendimento não 
ultrapasse a R$ 200,00 por mês, bem como fixa limite 
de 1% para multas cobradas de aposentados e pen-
sionistas, por inadimplemento de obrigação financeira;

Projeto de Lei nº 2.326, de 1996, do Deputado 
Roberto Pessoa, que “Assegura aos aposentados e 
portadores de deficiência física a prestação de ser-
viços bancários básicos, sem a cobrança de tarifas” 
– como serviços básicos inclui a compensação de 
cheques, transferência, depósitos e ordens de crédito, 
fornecimento de talão com 20 folhas por mês, abertura, 
movimentação de contas correntes e cadernetas de 
poupança, bem como consultas de saldos e emissão 
de extratos em terminais eletrônicos; 

Projeto de Lei nº 1.186, de 2003, do Deputado 
Luis Carlos Heinze, que ”Dispõe sobre a prestação 

de serviços bancários básicos aos aposentados e 
pensionistas” – concede isenção de tarifas bancárias 
para aposentados e pensionistas que recebam até 5 
salários mínimos relativamente aos seguintes serviços: 
compensação de cheques, transferência, depósitos e 
ordens de crédito, fornecimento de talão com 20 folhas 
por mês, abertura, manutenção e movimentação de 
contas correntes, bem como emissão de um extrato a 
cada 30 dias em terminais eletrônicos;

Projeto de Lei nº 2.046, de 2003, do Deputado 
João Batista, que “Dispõe sobre proibição de cobran-
ça de tarifa bancária na conta corrente ou poupança 
de titularidade de aposentado ou pensionista” – veda 
a cobrança de tarifas bancárias para aposentados ou 
pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS que recebam até R$ 720,00 por mês, relativa-
mente aos seguintes serviços: fornecimento de cartão 
magnético, extrato semanal em terminal eletrônico e 
de uma transferência semanal de recursos, mediante 
Documento de Ordem de Crédito – DOC;

Projeto de Lei nº 2.379, de 2003, do Deputado 
João Lyra, que “Dispõe sobre tarifas bancárias e mul-
tas contratuais cobradas a aposentados, pensionistas 
e beneficiários” – veda a cobrança de tarifas bancárias 
de aposentados e pensionistas do Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, desde que recebam até um 
salário mínimo por mês, relativamente aos seguintes 
serviços: abertura, movimentação e manutenção de 
conta corrente e de poupança, fornecimento de car-
tão magnético e de talão de cheques com 20 folhas 
por mês, extrato semanal em terminal eletrônico e de 
uma transferência semanal de recursos, mediante Do-
cumento de Ordem de Crédito – DOC;

Projeto de Lei nº 3.171, de 2004, do Deputado 
Jefferson Campos, que “Dispõe sobre a isenção, aos 
assalariados, aposentados e pensionistas da tarifa ban-
cária pela manutenção de conta corrente” – concede 
isenção a todos os assalariados, servidores públicos, 
bem como aposentados e pensionistas do pagamento 
de tarifas bancárias pela manutenção de conta corrente, 
bem como prevê penalidades aos infratores;

Projeto de Lei nº 3.704, de 2004, do Deputado 
Carlos Souza, que “Dispõe sobre a prestação de ser-
viços bancários básicos aos idosos, aposentados e 
deficientes que recebam o piso salarial” – assegura 
isenção de tarifas bancárias aos idosos, aposentados e 
deficientes que recebam rendimentos de até um salário 
mínimo, relativamente aos seguintes serviços: aber-
tura, movimentação e manutenção de conta corrente, 
fornecimento de talão de cheques com 20 folhas por 
mês, extrato mensal em terminal eletrônico e transfe-
rências, depósitos e ordens de crédito;
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Projeto de Lei nº 4.687, de 2004, do Deputado 
Adelor Vieira, que ” Proíbe cobrança de tarifas bancá-
rias sobre pensões alimentícias” – veda cobrança de 
tarifas sobre o valor das pensões alimentícias e prevê 
penalidades aos infratores;

Projeto de Lei nº 5.414, de 2005, do Deputado 
Paulo Bauer que “Isenta as pensões alimentícias de 
tarifas bancárias e de tributação fundada na movimenta-
ção financeira”; – veda cobrança de tarifas e tributação 
sobre movimentação financeira em relação a recursos 
provenientes de pensões alimentícias;

Projeto de Lei nº 1.616, de 2007, do Deputa-
do Carlos Abicalil, que “Proíbe a cobrança de tarifas 
bancárias aos aposentados e pensionistas do regime 
geral de previdência pública” – isenta as pessoas que 
menciona de pagamento de tarifas relativamente aos 
seguintes serviços bancários: abertura, movimenta-
ção e manutenção de conta corrente; transferências, 
depósitos e ordens de crédito, fornecimento de talão 
de cheques com 20 folhas por mês, consulta de sal-
dos em terminal eletrônico e emissão de um extrato 
a cada 30 dias;

Projeto de Lei nº 551, de 2007, da Deputada 
Perpétua Almeida, que “Proíbe a cobrança de servi-
ços bancários para aposentados e beneficiários de 
programas sociais” – veda a cobrança de tarifas ban-
cárias de aposentados e pensionistas do Regime Ge-
ral de Previdência Social, bem como de beneficiários 
dos programas sociais do governo federal, desde que 
recebam até 2 salários mínimos, relativamente aos 
seguintes serviços: abertura, movimentação e manu-
tenção da conta corrente e poupança, extrato semanal 
em terminal eletrônico, fornecimento de até 2 cartões 
magnéticos e de talão de cheque com 20 folhas por 
mês, e uma transferência semanal de recursos, me-
diante Documento de Ordem de Crédito – DOC; 

Projeto de Lei nº 2.303, de 2007, do Deputado 
Zonta, que “Institui limites na cobrança de tarifas e 
serviços bancários” – determina o limite de 50% da 
CPMF anuais para fins de cobrança de tarifas e ser-
viços bancários.

A proposição principal, juntamente com as demais 
apensadas, foram distribuídas para as Comissões de 
Defesa do Consumidor, Seguridade Social e Família, 
Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. 

A Comissão de Defesa do Consumidor mani-
festou-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.824, de 
2006, e de seus apensos. 

No prazo regimental, no âmbito desta Comissão 
de Seguridade Social e Família, não foram oferecidas 
emendas às proposições.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

A proposição principal postula a isenção de taxas 
e tarifas bancárias em benefício dos idosos. 

A maioria dos Projetos de Lei a ela apensados 
perseguem objetivo similar, divergindo quanto à defini-
ção dos beneficiários e quanto a detalhes dos serviços 
bancários a serem isentos. Entre eles, cumpre-nos ci-
tar: Projeto de Lei nº 1.865, de 1996; Projeto de Lei nº 
2.326, de 1996; Projeto de Lei nº 1.186, de 2003, Pro-
jeto de Lei nº 2.046, de 2003; Projeto de Lei nº 2.379, 
de 2003; Projeto de Lei nº 3.171, de 2004; Projeto de 
Lei nº 3.704, de 2004; Projeto de Lei nº 1.616, de 2007; 
e Projeto de Lei nº 551, de 2007. 

Outros Projetos de Lei, como os de nº 4.687, de 
2004, e 5.414, de 2005, já possuem objetivo mais res-
tritivo que o das proposições acima citadas, visto que 
defendem a isenção de tarifas tão somente nos casos 
de pensões alimentícias. Ou seja, os beneficiários, neste 
caso, não seriam necessariamente idosos carentes, tal 
como proposto pela maioria das proposições analisa-
das. E finalmente o Projeto de Lei nº 2.303, de 2007, 
foge ao foco de nossa análise uma vez que defende a 
imposição de limite de cobrança de tarifas e serviços 
bancários para todas as pessoas e com base em tribu-
to que não mais existe, que é o caso da Contribuição 
Provisória Sobre Movimentação Financeira – CPMF. 

Apesar de reconhecermos o mérito das referi-
das iniciativas, cumpre-nos esclarecer que, conforme 
mencionado no Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor – CDC, em 26 de novembro de 2008, a 
matéria em pauta já foi regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional-CMN e de uma forma que aten-
de perfeitamente aos propósitos dos citados Projetos 
de Lei. Assim é que, os aposentados e pensionistas 
enquadrados na definição das proposições em ques-
tão, no que se refere ao valor de seus benefícios, já 
possuem a opção de abrir uma conta bancária espe-
cial, nos termos da Resolução do Conselho Monetário 
Nacional – CMN nº 3.211/2004. Essa conta especial 
confere direitos a consultas de saldos, extratos e mo-
vimentação de forma gratuita.

Outras hipóteses de isenção, mencionadas nas 
proposições em análise, mostram-se, contudo, incapa-
zes de produzir um disciplinamento adequado visto a 
ampla gama de situações abrangidas e que gerariam 
distorções como: isenção de tarifas para beneficiários de 
programas sociais do governo ou, ainda, aposentados 
e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, 
mesmo que possuam outros rendimentos, inclusive 
provenientes de previdência privada; indefinição das 
situações em que os beneficiários corresponderiam a 
titulares, únicos ou em conjunto, de conta corrente ou 
de poupança; isenção de cobrança para fornecimento 
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de cartões para movimentação de conta sem definição 
quanto ao número de cartões (primeiras vias ou mais) 
ou ao número de titulares, entre outras. 

Ademais, vale citar que a rede bancária oferece 
a seus clientes diversos incentivos, na forma de paco-
tes, que visam reduzir ou eliminar os custos de algu-
mas tarifas, sempre quando os clientes operam com 
produtos que apresentam rentabilidade suficiente para 
cobrir os custos de outras operações. 

Quanto a eventuais abusos na cobrança de tarifas 
bancárias, existe regulamentação para essa matéria. A 
Resolução do Banco Central nº 2.303/1996 disciplina 
a cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. E a Resolução nº 2.718/2000 
do CMN contém dispositivos que intentam coibir exa-
tamente excessos porventura praticados por essas 
instituições financeiras. 

Em face de todo exposto e considerando que o 
contexto legal vigente já atende aos objetivos das pro-
posições analisadas, somos pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 6.824, de 2006 e de seus apensos: os Projetos 
de Lei nºs 1.865, de 1996; 2.326, de 1996; 1.186, de 
2003; 2.046, de 2003; 2.379, de 2003; 3.171, de 2004; 
3.704, de 2004; 4.687, de 2004; 5.414, de 2005; 1.616, 
de 2007; 551, de 2007 e 2.303, de 2007. 

Sala da Comissão, 27 de abril de 2009. – Depu-
tado Andre Zacharow, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.824/2006, do PL 
2326/1996, do PL 1186/2003, do PL 2046/2003, do PL 
2379/2003, do PL 3171/2004, do PL 3704/2004, do 
PL 4687/2004, do PL 1616/2007, do PL 551/2007, do 
PL 5414/2005, do PL 1865/1996, e do PL 2303/2007, 
apensados, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Andre Zacharow. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, 

Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, 
Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Andre 
Zacharow, Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando 
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano Bo-
now, Jô Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José 
Carlos Vieira, Lael Varella, Manato, Raimundo Gomes 
de Matos, Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, 
Saraiva Felipe, Fernando Coruja, Henrique Afonso, Iran 
Barbosa, Leonardo Vilela e Ricardo Quirino. 

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – 
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

Trata-se da apreciação do Projeto de Lei nº 6.824, 
de 2006, originário do Senado Federal, que acrescenta 
o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso –, com o objetivo de isentar do 
pagamento de taxas bancárias as contas mantidas, 
em instituições financeiras públicas ou privadas, por 
cidadãos maiores de sessenta anos que recebam pro-
ventos de aposentadoria da Previdência Social até o 
valor equivalente a um salário mínimo ou por cidadãos 
maiores de setenta anos, independentemente do valor 
de seus proventos de aposentadoria ou de qualquer 
outra forma de remuneração de que disponham (art. 1º).

Apensados à proposição principal, tramitam con-
juntamente os seguintes projetos de lei: 

O PL nº 1.865, de 1996, do Deputado Luiz Fer-
nando, proíbe sejam cobradas ou debitadas pelas ins-
tituições financeiras tarifas pelos serviços de cadastro, 
de abertura de conta, de emissão de cartão magnético 
ou de identificação da conta de pagamento de aposen-
tadoria, pensão ou benefício, cujo titular perceba até 
R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, e limita em um 
por cento o percentual incidente sobre multa cobrada 
por inadimplemento de obrigação financeira. 

O PL nº 2.326, de 1996, do Deputado Roberto 
Pessoa, assegura aos aposentados e aos portadores 
de deficiência física a prestação de serviços bancários 
básicos sem a cobrança de tarifas ou qualquer outra 
contraprestação: compensação de cheques; transfe-
rências, depósitos e ordens de crédito efetuados no 
âmbito da mesma instituição financeira; fornecimento 
de talão com vinte folhas de cheques por mês; abertu-
ra, movimentação e manutenção de contas correntes 
e de cadernetas de poupança; e consultas de saldos 
e emissão de extrato a cada sete dias, em terminais 
eletrônicos. 

O PL nº 1.186, de 2003, do Deputado Luiz Carlos 
Heinze, assegura, aos aposentados e pensionistas, a 
prestação, sem a cobrança de tarifas ou qualquer outra 
contraprestação, de serviços bancários básicos, assim 
entendidos a abertura, manutenção e movimentação 
de conta corrente; transferências, depósitos e ordens 
de crédito; fornecimento de talão com vinte folhas de 
cheques por mês; consultas de saldos em terminais 
eletrônicos e emissão de um extrato a cada trinta dias, 
em terminais eletrônicos. 

O PL nº 2.046, de 2003, do Deputado João Ba-
tista, veda a cobrança de qualquer tarifa bancária na 
conta corrente ou poupança de aposentado ou pen-
sionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
que perceba benefício previdenciário em quantia igual 
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ou superior a R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). 
Assegura o direito, sem qualquer ônus, a: um cartão 
magnético, e sua reposição no caso de perda, extravio, 
furto ou roubo; extrato semanal emitido em terminal 
eletrônico; e uma transferência semanal de recursos, 
mediante DOC. Veda a cobrança de tarifa pela utilização 
de terminal eletrônico ou pelo acesso via “Internet” e 
concede ao INSS a competência de negociar com as 
instituições financeiras as condições para a prestação 
dos serviços mencionados.

O PL nº 2.379, de 2003, do Deputado João Lyra, 
possui igual teor, porém com o valor do benefício fixa-
do em um salário mínimo. 

O PL nº 3.171, de 2004, do Deputado Jefferson 
Campos, isenta os assalariados, da iniciativa privada e 
do setor público, e os aposentados e pensionistas, do 
pagamento de tarifas bancárias pela manutenção de 
conta corrente. Comina, aos infratores de suas disposi-
ções, as penalidades estabelecidas no art. 44, incisos 
I, II e III, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

O PL nº 3.704, de 2004, do Deputado Carlos Sou-
za, assegura, aos idosos, aposentados e deficientes 
físicos que percebam renda mensal de até um salário 
mínimo, a isenção de tarifas ou qualquer outra forma 
de contraprestação relativas aos mesmos serviços 
bancários enumerados no PL nº 1.186, de 2003. 

O PL nº 4.687, de 2004, do Deputado Adelor 
Vieira, proíbe a cobrança de tarifas ou qualquer outra 
forma de contrapartida pela prestação de serviços ban-
cários referentes às pensões alimentícias. Comina as 
penalidades do art. 44, incisos I, II e III, da Lei nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, aos infratores da norma. 

O PL nº 5.414, de 2005, do Deputado Paulo 
Bauer, isenta de tarifas bancárias e de tributação de-
corrente de movimentação financeira, o pagamento 
de pensões alimentícias e de depósitos equivalentes 
determinados por sentença judicial. 

O PL nº 551, de 2007, da Deputada Perpétua 
Almeida, proíbe a cobrança de serviços bancários 
básicos aos aposentados e pensionistas do INSS e 
beneficiários dos programas sociais do Governo Fede-
ral que percebam até dois salários mínimos. São enu-
merados como serviços bancários básicos: a abertura, 
movimentação e manutenção de conta de depósito à 
vista ou de poupança; uma consulta diária ao saldo da 
conta corrente ou de poupança em terminal eletrônico; 
um extrato, a cada semana, da conta corrente ou de 
poupança; fornecimento de até dois cartões magnéti-
cos para movimentação da conta; fornecimento de até 
vinte folhas de cheque por mês; e uma transferência 
semanal de recursos mediante DOC. 

O PL nº 1.616, de 2007, do Deputado Carlos 
Abicalil, proíbe as instituições financeiras de cobrar, 

de aposentados e pensionistas do regime geral de 
previdência pública, tarifas ou outras formas de contra-
partida pela prestação de serviços bancários básicos.

O PL nº 2.303, de 2007, do Deputado Zonta, 
institui percentual não superior a 50% (cinquenta por 
cento) anuais, tendo por base a CPMF, para tarifas e 
serviços bancários cobrados mensalmente pelas ins-
tituições bancárias e afins.

O PL nº 7.346, de 2010, do Deputado Neilton 
Mulim, isenta, os aposentados, pensionistas e bene-
ficiários de prestação continuada com provimento de 
até dois salários mínimos, do pagamento de tarifas 
bancárias referentes à conta destinada ao recebimen-
to do benefício.

O conjunto de projetos sob análise tem uma lon-
ga tramitação na Casa, iniciada com o Projeto de Lei 
nº 1.865, de 1996, como proposição principal e o PL 
nº 2.326/96 como apensado. Nessa etapa, tramitan-
do sob o regime de poder conclusivo das Comissões, 
foram aprovados, com Substitutivo, pela Comissão de 
Seguridade Social e Família e rejeitados pela Comissão 
de Finanças e Tributação. Em razão dos pareceres di-
vergentes e a requerimento da Comissão de Finanças 
e Tributação, em 18/04/2001, foi alterado o despacho 
inicial e transferida ao Plenário a competência para 
apreciar a matéria, nos termos do art. 24, inc. II, alínea 
g, do Regimento Interno. Nessa condição, a matéria 
chegou a ser discutida pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, sem, contudo, votar-se o 
parecer do Relator, que se manifestara pela inconsti-
tucionalidade do principal, apensado e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família. 

Posteriormente, em 10/04/2006, o PL nº 1.865/96 
foi apensado ao PL nº 6.824/2006, oriundo do Sena-
do Federal. Em 7/01/2008, ao deferir requerimento da 
Comissão de Finanças e Tributação que demandava 
a apensação do PL nº 2.303/07, o Presidente da Casa 
reformou seu despacho para incluir a Comissão de De-
fesa do Consumidor entre as incumbidas de apreciar o 
mérito. Nesta Comissão, o PL nº 6.824 foi rejeitado, na 
forma do Parecer do Relator, Dep. José Carlos Araújo. 
Encaminhado novamente à Comissão de Seguridade 
Social e Família, a matéria foi ali rejeitada, na forma 
do Parecer do Dep. André Zacharow.

Na Comissão de Finanças e Tributação, a maté-
ria será analisada sob o aspecto de sua adequação 
e compatibilidade orçamentária e financeira e quanto 
ao mérito.

II – Voto do Relator

Cumpre a esta Comissão, além do exame do mé-
rito, apreciar preliminarmente as proposições quanto à 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
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orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e da 
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, 
que “estabelece procedimentos para o exame de com-
patibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, 
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, Lei 
nº 12.309, de 09/08/2010, em seu art. 92, condiciona a 
aprovação de projeto de lei ou edição de medida pro-
visória que institua ou altere tributo, quando acompa-
nhado da correspondente demonstração de estimativa 
do impacto na arrecadação, devidamente justificada, 
sem prejuízo da observância do mencionado art. 14 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – LRF, que dispõe:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e 
a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da 
lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio de aumento de receita, pro-
veniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.

 ............................................................. ”
Da análise dos projetos, verifica-se que 

os benefícios previstos não se submetem às 
condições estabelecidas na LRF, uma vez 
que não se enquadram no conceito de renún-
cia de receita prescrito no § 1º do art. 14, por 
não possuírem natureza tributária, sequer de 
receita pública, nos seguintes termos:

“§ 1º A renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, con-
cessão de isenção em caráter não geral, alte-
ração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios 
que correspondam a tratamento diferenciado.”

No mesmo sentido, não se enquadram no con-
ceito de gastos tributários contido no § 2º do art. 92 
da LDO/2011, ipsis litteris:

“§ 2º São considerados incentivos ou 
benefícios de natureza tributária, para os fins 
desta Lei, os gastos governamentais indiretos 
decorrentes do sistema tributário vigente que 
visem atender objetivos econômicos e sociais, 
explicitados na norma que desonera o tributo, 
constituindo-se exceção ao sistema tributário 
de referência e que alcancem, exclusivamente, 
determinado grupo de contribuintes, produ-
zindo a redução da arrecadação potencial e, 
consequentemente, aumentando a disponibi-
lidade econômica do contribuinte.”

Ainda que possam indiretamente afetar receitas 
públicas federais ou partilhadas, em razão de eventual 
redução da base de cálculo de vários tributos da União, 
como o imposto de renda ou a contribuição sobre o lucro 
líquido, o efeito indireto não é contemplado como fator 
de inadequação na legislação que regula a matéria.

Nos projetos em tela, pretende-se isentar ou 
reduzir o pagamento de tarifas bancárias de contas 
mantidas em instituições financeiras públicas ou pri-
vadas por cidadãos que se encontrem nas condições 
especificadas. Tais reduções repercutem diretamente 
no faturamento das instituições públicas e privadas, 
todavia tal redução de receitas, em regra, vê-se com-
pensada por outras receitas advindas de alterações 
nas tabelas de tarifas. Ademais, as instituições ban-
cárias já praticam políticas de estímulo ao correntista, 
sem comprometimento do seu equilíbrio orçamentário.

Ante o exposto, somos pela não implicação da 
matéria em aumento de despesa ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo, portanto, 
a manifestação desta Comissão quanto à adequação 
orçamentária e financeira.

O exame dos pareceres trazidos ao processo du-
rante sua longa tramitação evidencia o viés de tratar a 
matéria como assunto de natureza meramente finan-
ceira, mencionando-se a competência normativa atribu-
ída pela Lei 4.595/64 ao Conselho Monetário Nacional 
para disciplinar o funcionamento do Sistema Financeiro 
Nacional. Preferimos, entretanto, entender as normas 
constantes da proposição principal como mais uma das 
medidas destinadas a conceder dignidade aos idosos, 
em adendo às contempladas pela Lei nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso). De fato, a apreciação da matéria 
terá melhor tratamento se analisada por esse prisma, 
abstraindo-se a sua relação com a regulamentação 
do sistema financeiro nacional. Essa visão transver-
sal não constitui novidade, pois o próprio Estatuto do 
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Idoso dispõe sobre medidas no âmbito da previdência 
social, da política habitacional, do transporte público e 
da educação, cultura e lazer, tendo por objeto unica-
mente a inclusão social e a proteção do idoso.

Por outro lado, há que se mencionar que delega-
ção de competência normativa feita ao Conselho Mo-
netário Nacional tem caráter eminentemente técnico, 
sendo vão esperar-se desse colegiado qualquer medi-
da de inclusão social ou de redução de desigualdades 
sociais, salvo no exercício do seu poder regulamen-
tar. A iniciativa terá portanto de provir do Congresso 
Nacional, a quem cabe dispor sobre as matérias de 
competência da União.

Entendemos que a isenção de tarifas proposta 
pelo projeto irá contribuir para o acesso ao sistema 
bancário de parcela significativa de nossos idosos, 
permitindo-lhes beneficiar-se de soluções tecnológicas 
que têm a conta corrente como requisito indispensá-
vel, tais como a transferência eletrônica de fundos, o 
comércio eletrônico, a autorização de débito em conta 
e a movimentação e controle via terminal eletrônico ou 
internet. Atualmente a manutenção de conta corrente, 
para quem não tem recursos para investir, é onerosa, 
especialmente para as pessoas de baixa renda.

Assim, apoiamos a proposição apenas quanto a 
sua aplicação aos maiores de 60 anos e que concomi-
tantemente recebam proventos de até um salário míni-
mo. Não julgamos acertada sua extensão às pessoas 
de mais de 70 anos independentemente do valor de 
seus proventos ou remuneração, uma vez que pode-
ria beneficiar pessoas de renda elevada e sofisticada 
movimentação financeira que absolutamente prescin-
dem de qualquer benefício da espécie. Em razão disso, 
propomos a emenda anexa ao art. 1º do Projeto de Lei 
nº 6.824, de 2006.

Quanto ao impacto da isenção sobre as insti-
tuições bancárias, feita a ressalva acima quanto aos 
beneficiários da medida, vimos estimar que ela seria 
pequena, uma vez que os serviços bancários deman-
dados por pessoas de renda de até um salário míni-
mo são simples e em pequeno número. Lembramos, 
a propósito, que é comum a isenção de tarifas ou sua 
negociação mediante um pacote de serviços em con-
dições mais favoráveis àqueles clientes que mantêm 
boa movimentação financeira, o que denota a existên-
cia de subsídios cruzados entre a clientela bancária.

No que respeita aos projetos apensos, é corrente 
a proposta de isenção de tarifas dos chamados serviços 
bancários básicos, os quais já são contemplados, em 
sua maioria, pelas resoluções do Conselho Monetário 
Nacional, dispensando sua fixação em norma legal. 
Outros, por não considerarem o requisito de renda, 

têm seu escopo demasiadamente amplo, provocando 
grande impacto sobre o sistema bancário.

Ante todo o exposto, somos pela não implicação 
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo a mani-
festação desta Comissão quanto à adequação orça-
mentária e financeira e, no mérito, somos de parecer 
favorável ao Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, com a 
Emenda anexa, e pela rejeição dos apensados, Projetos 
de Lei nºs 1.865, de 1996; 2.326, de 1996; 1.186, de 
2003; 2.046, de 2003; 2.379, de 2003; 3.171, de 2004; 
3.704, de 2004; 4.687, de 2004; 5.414, de 2005; 551, de 
2007; 1.616, de 2007; 2.303, de 2007; e 7.346, de 2010.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2011. – Depu-
tado Luciano Moreira, Relator.

EMENDA No 1

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, passa a vigorar acrescida do seguin-
te artigo 31-A:

“Art. 31-A São isentas do pagamento 
de tarifas bancárias as contas mantidas em 
instituições financeiras públicas ou privadas 
por cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos 
que recebam proventos de aposentadoria da 
Previdência Social até o valor equivalente a 
um salário mínimo.””

Sala da Comissão, de de 2011. – Deputado 
Luciano Moreira.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 6.824/06 e dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 
4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 
7.346/10, apensados; e, no mérito, pela aprovação 
do PL nº 6.824/06, com emenda, e pela rejeição 
dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 
2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 5.414/05, 
551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10, apensados, 
nos termos do parecer do relator substituto, Deputa-
do Luciano Moreira, contra os votos dos Deputados 
Audifax e Jean Wyllys. 

Os Deputados Aelton Freitas e Jean Wyllys apre-
sentaram voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cláudio Puty, Presidente; Luciano Moreira, Vice-

-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Ale-
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xandre Leite, Andre Vargas, Assis Carvalho, Audifax, 
Carmen Zanotto, Fernando Coelho Filho, Jean Wyllys, 
João Dado, Jorge Corte Real, José Guimarães, José 
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, 
Lucio Vieira Lima, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício 
Trindade, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Pepe 
Vargas, Rodrigo Maia, Rui Costa, Rui Palmeira, Val-
mir Assunção, Vaz de Lima, Marcelo Aguiar, Ricardo 
Quirino e Valdivino de Oliveira. 

Sala da Comissão, 15 de junho de 2011. – 
Deputado Cláudio Puty, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
JEAN WYLLYS

Por discordar dos fundamentos expostos no Pa-
recer do Relator, Deputado João Dado ao Projeto de 
Lei No. 6.824/2006 e Apensos, apresento o presente 
VOTO EM SEPARADO.

Inicialmente há que aclarar cabalmente a diferen-
ciação entre TARIFAS BANCÁRIAS objeto do PL em 
discussão, TARIFAS PÚBLICAS (ou Preços Públicos) e 
TAXAS, conceitos essenciais ao lúcido exame da maté-
ria que, a meu ver, foram citados equivocadamente na 
fundamentação do parecer do nobre Deputado Dado.

De acordo com a Constituição Federal, art. 145, 
as TAXAS correspondem a um dos tipos de TRIBUTOS 
que podem ser instituídos pelos entes federados, e não 
guardam qualquer relação com a matéria sob exame 
no PL 6824/2006 e Apensos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I – impostos;
II – taxas, em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de ser-
viços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas.

Por sua vez, as TARIFAS PÚBLICAS (ou preços 
públicos), conforme se depreende do disposto no art. 
1753, XII, e alíneas, e no art. 21, ambos da Constituição 
Federal, decorrem da contraprestação por serviço ou 
atividade pública cuja execução o Estado transpassa 
para terceiros.Integram essa categoria serviços básicos 
como energia elétrica, água, telefone, dentre outros, 
quando não são prestados pelo Poder Público. Portanto, 
as tarifas públicas também não guardam relação com a 
matéria em exame, que se reporta a tarifas bancárias.

3 O artigo 175, da Constituição Federal, assim dispõe: Incumbe 
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou  permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. No inciso III do parágrafo único do mesmo 
dispositivo, arrola-se a política tarifária como ponto a ser tratado 
na lei ali prevista.

As TARIFAS BANCÁRIAS decorrem da cobrança 
por Serviços Financeiros prestados por Instituições ex-
pressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, 
tais como bancos,corretoras, distribuidoras, adminis-
tradoras cartões de crédito, consórcios, seguros, etc.

Dessa forma, as tarifas bancárias não guardam 
relação alguma com as taxas (espécie tributária) nem 
com tarifas públicas (contraprestação por serviço pú-
blico traspassado a terceiros).

O STF – Supremo Tribunal Federal proferiu im-
portante decisão em 2006, no sentido de que as ativi-
dades dos Serviços Financeiros constituem relações 
de consumo, enquadradas pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

As tarifas bancárias são cobradas pelas institui-
ções financeiras com elevado grau de discricionarieda-
de, tendo em vista que a regulamentação da matéria 
é bastante limitada, conforme consta da página web 
do Banco Central4:

1. Os bancos são livres para cobrar qualquer tarifa?
Não. Desde 30 de abril de 2008, quando entrou 

em vigor nova regulamentação editada pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central (Resolução 
CMN 3.518, de 2007), houve alteração no discipli-
namento das cobranças de tarifas pelas instituições 
financeiras.

A regulamentação atualmente em vigor (Reso-
lução CMN 3.919, de 2010) classifica em quatro mo-
dalidades os tipos de serviços prestados às pessoas 
físicas pelas instituições financeiras e demais institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central:

serviços essenciais: aqueles que não podem ser 
cobrados; 

serviços prioritários: aqueles relacionados a con-
tas de depósitos, transferências de recursos, operações 
de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de cré-
dito básico e cadastro, somente podendo ser cobrados 
os serviços constantes da Lista de Serviços da Tabela 
I anexa à Resolução CMN 3.919, de 2010, devendo 
ainda ser observados a padronização, as siglas e os 
fatos geradores da cobrança, também estabelecidos 
por meio da citada Tabela I; 

serviços especiais: aqueles cuja legislação e 
regulamentação específicas definem as tarifas e as 
condições em que aplicáveis, a exemplo dos serviços 
referentes ao crédito rural, ao Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), ao Fundo PIS/PASEP, às chamadas 
“contas-salário”, bem como às operações de micro-
crédito de que trata a Resolução CMN 3.422, de 2006; 

4 http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos5.
asp?idpai=faqcidadao1
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serviços diferenciados: aqueles que podem ser 
cobrados desde que explicitadas ao cliente ou ao usu-
ário as condições de utilização e de pagamento. 

Relativamente ao valor das Tarifas Bancárias, os 
bancos devem apenas divulgar com antecedência even-
tual aumento, admitindo-se a sua redução a qualquer 
tempo, conforme consta da página web do Banco Central5:

2. Os bancos podem aumentar o valor das tarifas 
a qualquer tempo? E podem criar novas tarifas?

O aumento do valor de tarifa existente ou a insti-
tuição de nova tarifa aplicável a pessoas físicas deve 
ser divulgado com, no mínimo, trinta dias de antece-
dência à cobrança. 

Os preços dos serviços prioritários e o valor do 
pacote padronizado obrigatório somente podem ser 
majorados após 180 dias de sua última alteração, ad-
mitindo-se a sua redução a qualquer tempo. Esse 
prazo aplica-se individualmente a cada tarifa.

De fato, não são raras as vezes em que os bancos 
e demais instituições financeiras oferecem ISENÇÕES 
de tarifas bancárias para clientes que desejam manter 
em sua carteira. Pergunto aos meus colegas deputados, 
bem como aos funcionários desta Casa, quantas são 
as vantagens oferecidas pelas instituições financeiras 
para manter nossas contas bancárias.

Tais instituições não precisam de LEI para oferecer 
essas isenções, como ocorre com as espécies tributárias, 
tendo em vista o disposto no Código Tributário Nacional:

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em con-
trato, é sempre decorrente de lei que especifique as condi-
ções e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos 
a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Ora, se as instituições financeiras podem, a qual-
quer tempo, oferecer isenções de tarifas bancárias – e 
de fato o fazem – sem a necessidade de aprovação 
legal, não se aplicam, ao caso em exame, os dispo-
sitivos da LRF (art. 14) ou da LDO (art. 91) mencio-
nados no parecer do nobre Relator Dep. João Dado. 
Diante disso, não há que se falar em inadequação 
financeira ou orçamentária do PL 6.824/2006 e de 
nenhum de seus apensos.

Se entendermos como o dep. Dado – que a isen-
ção de tarifas aos aposentados maiores de 60 anos iria 
repercutir no faturamento e por consequência em seus 
lucros, afetando a apuração de tributos – teríamos que 
considerar como SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA a prática 
de isenção de tarifas executada constantemente por 
todas as instituições financeiras para atrair e manter 
sua clientela mais rica.

5 http: www,bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/serviços5.
asp?idpai=faqcidadao1

Adicionalmente, não deve esta Comissão se 
preocupar em defender os lucros das instituições fi-
nanceiras que, no Brasil, têm auferido lucros estratos-
féricos a cada ano. Para mencionar alguns exemplos, 
em 2010, conforme amplamente divulgado na mídia, 
o lucro do Itaú/Unibanco foi de R$ 13,3 bilhões; do 
Bradesco R$ 10 bilhões e do Banco Brasil6 11,7 
bilhões. 

Diante de todo o exposto, não se aplica, ao 
caso do PL-6.824/06 e apensos, a análise de ade-
quação financeira e orçamentária.

Relativamente ao mérito, em respeito às ma-
nifestações ocorridas na reunião desta Comissão em 
16/03/2011 e à vista do Substitutivo apresentado pelo 
Dep. João Dado, proponho um novo Substitutivo ao PL-
6.824/06 e apensos, apresentado no resumo abaixo 
e no Substitutivo a seguir, procedendo-se as devidas 
alterações nos respectivos projetos por meio de emen-
das modificativas, a fim de compatibilizá-los entre si:

Isenção de Tarifas Bancárias aos IDOSOS MAIO-
RES DE 60 ANOS (inclusive APOSENTADOS e PEN-
SIONISTAS) que percebam rendimentos mensais de-
correntes de salário, proventos de aposentadoria ou 
pensão de até 3 (três) salários mínimos;

Isenção de Tarifas Bancárias aos PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA que percebam rendimentos 
mensais de até 3 (três) salários mínimos;

Isenção de Tarifas Bancárias aos BENEFICIÁ-
RIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA que percebam rendimentos mensais 
de até 3 (três) salários mínimos;

Isenção de Tarifas Bancárias sobre PAGAMENTO 
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DEPÓSITOS EQUIVA-
LENTE DETERMINADOS POR SENTENÇA JUDICIAL 
em valor mensal de até 3 (três) salários mínimos.

Sala da Comissão, em 19 de abril de 2011. – De-
putado Jean Wyllys, – Deputado Federal, PSOL/RJ

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 6.824, DE 2006

Dispõe sobre isenção de tarifas ban-
cárias em instituições financeiras públicas 
ou privadas aos aposentados, pensionistas, 
portadores de deficiência, beneficiários de 
programas sociais de prestação continuada 
e credores de pensão alimentícia ou equi-
valentes, que se encontrem nas condições 
que especifica.

6 Cabe esclarecer que apesar de o Banco do Brasil ser um banco 
“estatal”, os lucros distribuídos ao seu maior acionista – governo 
federal – são destinados por lei para o pagamento da dívida pública.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentas de cobrança de tarifas as con-

tas bancárias cujos titulares sejam:
I – idosos maiores de 60 (sessenta) anos, inclu-

sive aposentados e pensionistas, que percebam ren-
dimentos mensais decorrentes de salário, proventos 
de aposentadoria ou pensão de até 3 (três) salários 
mínimos;

II – portadores de deficiência, que percebam 
rendimentos mensais de até 3 (três) salários mínimos;

III – beneficiários de programas sociais de pres-
tação continuada, que percebam rendimentos mensais 
de até 3 (três) salários mínimos;

IV – credor de pensão alimentícia e de valores 
equivalentes determinados por sentença judicial, em 
valor de até 3 (três) salários mínimos;

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se 
pessoa portadora de deficiência a que se enquadre 
nas categorias dispostas no art. 4º do Decreto 3298, 
de 20 de dezembro de 1999.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2011. – Depu-
tado Jean Wyllys, Deputado Federal, PSOL/RJ.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
AELTON FREITAS

Na condição de relator do Estatuto do Idoso, sub-
meto aos nobres pares o presente voto em separado 
com o propósito de enriquecer a sua discussão.

Chega a esta Comissão de Defesa do Consumidor 
o Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, do Senado Federal, 
que concede isenção de tarifas bancárias aos idosos 
maiores de 60 (sessenta) anos que recebam proventos 
de um salário mínimo, e para os maiores de 70 (seten-
ta) anos, qualquer que seja o valor da aposentadoria.

Os projetos foram rejeitados pelas Comissões 
de Seguridade Social e Família e de Defesa do Con-
sumidor. 

Antes, porém de ser alterado o despacho, este 
projeto tramitava na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. Naquela Comissão o relator, atu-
al senador da República, José Pimentel (PT-CE), que 
foi ministro da Previdência, concluiu que a matéria é 
inconstitucional e injurídica. Sua excelência entendeu 
que é competência exclusiva do Conselho Monetário 
Nacional regular a proposta trazida pelo projeto.

Segundo seu parecer (nosso grifo), “há sem dúvi-
da clara violação aos arts. 69 e 192 da Constituição 
Federal, já que as leis disciplinadoras do sistema 
financeiro nacional devem seguir o rito da lei com-
plementar, que exige quorum qualificado (maioria 
absoluta). Essa questão, que poderia ser superada 

mediante utilização de mecanismos regimentais, 
encontra, porém, obstáculo intransponível”.

Foi relator nesta Comissão de Finanças e Tributa-
ção o ilustre Deputado João Dado (PDT-SP) que havia 
concluído pela inadequação financeira e orçamen-
tária dos projetos.

Em seguida, foi designado novo relator o nobre 
dep. Luciano Moreira (PMDB-MA) que recomendou a 
sua aprovação, com a seguinte emenda:

“Art. 31-A São isentas do pagamento 
de tarifas bancárias as contas mantidas em 
instituições financeiras públicas ou privadas 
por cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos 
que recebam proventos de aposentadoria da 
Previdência Social até o valor equivalente a 
um salário mínimo.””

Como se vê, a matéria, embora justa, encontra 
sérios obstáculos em sua forma. Não fosse assim, 
a própria Comissão de Seguridade Social e Família 
que representa os interesses dos aposentados não 
a teria rejeitado. Naquela Comissão foi aprovado, por 
unanimidade, o parecer do nobre Deputado André 
Zacharow (PMDB-PR). O colegiado entendeu que as 
normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional 
já atendem os propósitos do projeto. 

O nobre Deputado Jean Willys apresentou voto 
em separado defendendo a aprovação do projeto, nas 
seguintes condições:

Isenção de tarifas bancárias a todos os maiores 
de sessenta anos de idade que perceberem renda 
mensal de até três salários mínimos;

Isenção de tarifas bancárias aos portadores de 
necessidades especiais que aufiram rendimentos men-
sais de até três salários mínimos;

Isenção de tarifas bancárias aos beneficiários 
de programas sociais com renda mensal de até três 
salários mínimos;

Isenção de tarifas bancárias sobre o pagamento 
de “pensão alimentícia e depósitos equivalentes de-
terminados por sentença judicial” em valor mensal de 
até três salários mínimos.

Embora justa a proposta, entendemos que en-
contra obstáculos operacionais intransponíveis. É fun-
ção do legislador observar a operacionalização da 
medida. De que maneira uma instituição financeira 
operacionalizaria tantos beneficiários em suas rotinas 
e procedimentos internos?

Tomemos o exemplo da extinta CPMF. O gover-
no optou por “isentar” as aplicações na caderneta de 
poupança do recolhimento da contribuição. Mas ope-
racionalmente isso se deu na forma de compensação, 
ou seja, a CPMF era debitada e, em seguida, era credi-
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tado (devolvido) o valor do débito, zerando a operação. 
E no caso presente, seria possível, a partir de tantos 
parâmetros, viabilizar tal isenção aos aposentados? 
Acreditamos que não.

Aliás, essa também foi a conclusão da Comissão 
de Seguridade Social e Família: 

“Outras hipóteses de isenção, menciona-
das nas proposições em análise, mostram-se, 
contudo, incapazes de produzir um disciplina-
mento adequado visto a ampla gama de situ-
ações abrangidas e que gerariam distorções 
como: isenção de tarifas para beneficiários 
de programas sociais do governo ou, ainda, 
aposentados e pensionistas do Regime Geral 
de Previdência Social, mesmo que possuam 
outros rendimentos, inclusive provenientes de 
previdência privada; indefinição das situações 
em que os beneficiários corresponderiam a titu-
lares, únicos ou em conjunto, de conta corren-
te ou de poupança; isenção de cobrança para 
fornecimento de cartões para movimentação 
de conta sem definição quanto ao número de 
cartões (primeiras vias ou mais) ou ao número 
de titulares, entre outras”.

Concordamos com a douta Comissão de Segu-
ridade Social e Família quanto a impossibilidade de 
atender a tantos beneficiários, como defende o Depu-
tado Jean Willys em seu voto em separado.

Como se vê, a proposta do Deputado Jean Willys 
não é nova. Já foi analisada na Comissão de Segurida-
de Social e Família e não prosperou. Além disso, sua 
excelência estipula o limite de 3 (três) salários míni-
mos para a concessão de benefícios. Já o nobre relator 
estabelece o limite de um salário mínimo como renda 
máxima para se obter o benefício. Essa vinculação ao 
salário mínimo não se apresenta a mais adequada, uma 
vez que o inciso IV, do art. 7º, da Constituição Federal 
veda a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. 
Também se alegaria aqui desigualdade de tratamento 
e discriminação injustificáveis em relação aos demais 
aposentados.

A medida, feita de forma equivocada, poderia 
assegurar os benefícios propostos? Entendemos que 
não. A consequência natural seria oposta. Sabemos que 
há a figura da agência pioneira, aquela única agência 
bancária instalada em dado município. Essas agências 
pioneiras, em muitos casos, são deficitárias, mas são 
altamente importantes para aquelas comunidades e 
seus clientes são basicamente as pessoas que o pro-
jeto pretende isentar. O que aconteceria então? Nosso 
entendimento é que não só haveria um desestímulo 
para a abertura desse tipo de agência como haveria o 

fechamento das atuais. Assim, o objetivo de inclusão 
bancária seria esquecido e retornaríamos àquelas si-
tuações em que um aposentado precisará deslocar-
-se para municípios vizinhos para poder sacar seus 
benefícios, fato com o qual não podemos concordar, 
pois representa um inaceitável retrocesso.

Ademais, haveria um conflito legal uma vez que 
o Conselho Monetário Nacional já normatizou e padro-
nizou a cobrança de tarifas bancárias e os casos de 
isenção, de modo que haveria a necessidade de uma 
lei complementar para regularizar a questão. 

Da Dotação Orçamentária Cabível;
Com o intuito de tornar viável a proposta, estuda-

mos melhor o assunto de modo a buscar uma alterna-
tiva para vencer alguns desses obstáculos.

Não adianta criar custos para o sistema financei-
ro nacional, uma vez que, como quaisquer empresas, 
os custos operacionais sempre são repassados para 
o consumidor final, para que as instituições possam 
continuar exercendo suas atividades comerciais. Ten-
do como condição básica resguardar o “TRABALHA-
DOR BRASILEIRO” que também é assalariado, e na 
sua grande maioria sobrevive com o limite de 01 (um) 
salário mínimo mensal. 

No caso da emenda do relator, a nossa visão é 
de que a única maneira de torná-la viável SEM PRE-
JUDICAR A CLASSE TRABALHADORA, tanto jurídi-
ca quanto tecnicamente seria a busca de uma fonte 
de recursos para arcar com o benefício e compensar 
essa isenção evitando esses danosos efeitos colate-
rais que mencionamos. 

Por se tratar de benefícios a um ex-trabalhador, 
o qual durante toda a sua vida na grande maioria con-
tribuiu para o FGTS, vejo ser esta a solução para a 
dotação orçamentária. A ser para cada prestador do 
serviço como é feito atualmente para a CEF – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, uma vez que a mesma é 
gestora legal do fundo.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS dispõe de volume financeiro capaz de suportar 
estes custos uma vez que o mesmo vive das aplicações 
financeiras efetuadas pela CEF no mercado financeiro, 
como a remuneração dos trabalhadores é feita na sua 
maioria a taxa de TR + 3% a.a, e a aplicação financeira 
hoje dificilmente fica abaixo de 12% a.a, e levando em 
conta que o ativo total do FGTS hoje esta na casa dos 
R$200.000.000.000,00 (duzentos bilhões) de reais.

E caso as aplicações efetuadas pela CEF hoje no 
mercado financeiro para gerir o fundo não seja suficien-
te, sugiro que os valores aplicados sejam distribuídos 
entres os bancos que passaram a isentar as tarifas 
bancárias, s remunerando os trabalhadores a taxa de 
TR + 3% a.a, e a parte da diferença cubra os custos 
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da isenção, e a divisão dos recursos sejam proporcio-
nais ao número de correntistas beneficiados versus o 
(PL) patrimônio líquido da instituição.

Proponho analisar mos melhor, e discutir em 
audiência pública como anda hoje a aplicação dos 
recursos gerenciados pela CEF, bem como os bene-
fícios a serem concedidos aos ex-trabalhadores que 
chamamos de aposentados e pensionistas.

Diante de todo o exposto, somos pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e orçamentária 
do PL nº 6.824/06 e dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 
4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 
7.346/10, apensados; e, no mérito, pela aprovação do 
PL nº 6.824/06, com emenda, e pela rejeição dos PL’s 
nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 
3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 5.414/05, 551/07, 
1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10, apensados.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2011. – Depu-Depu-
tado Aelton Freitas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 31-A: 

“Art. 31-A São isentas do pagamento de 
tarifas bancárias as contas mantidas em ins-
tituições financeiras públicas ou privadas por 
cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos que 
recebam proventos de aposentadoria da Pre-
vidência Social até o valor de até R$ 545,00 
(quinhentos e quarenta e cinco reais), confor-
me regulamentação.

Parágrafo único. O benefício de que trata 
este artigo será custeado com recursos do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2011. – Depu-
tado Aelton Freitas.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório 

Retorna a esta Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania o Projeto de Lei nº 6.824, de 2006, 
do Senado Federal, que concede isenção de tarifas 
bancárias aos idosos maiores de sessenta anos que 
recebam proventos de um salário mínimo, e para os 

maiores de setenta anos, qualquer que seja o valor 
da aposentadoria.

Tramitam conjuntamente ao Projeto de Lei 
nº 6.824, de 2006, os PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 
1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 
4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 
7.346/10, apensados.

Os projetos foram rejeitados pelas Comissões 
de Seguridade Social e Família e de Defesa do Con-
sumidor. 

A Comissão de Finanças e Tributação – CFT, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado LUCIA-
NO MOREIRA, aprovou o Projeto principal, na forma 
da Emenda nº 1 do Relator ao art. 1º do Projeto, e re-
jeitou os Pls apensados. Na realidade, a CFT opinou 
pela “não implicação da matéria com aumento ou di-
minuição da receita ou despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária” desses Projetos, mas, quanto ao mérito, 
aprovou o referido Projeto principal.

Tal Emenda implica nova redação ao art. 31-A, 
da Lei nº 10.741, de 1º-10-2003 (Estatuto do Idoso), 
para estabelecer, como a faixa etária única os sessenta 
anos, a partir da qual os cidadãos seriam isentos do 
pagamento de taxas bancárias sobre as contas man-
tidas em instituições financeiras públicas ou privadas. 
É que o Projeto principal propõe duas faixas etárias 
a partir das quais incidiria a isenção proposta. Assim, 
pelo Projeto original, os cidadãos com idade superior 
a sessenta anos teriam a isenção até 1 (um) salário 
mínimo, ao passo que, para aqueles acima de setenta 
anos, tal isenção abrangeria o total de seus proventos 
ou “de qualquer outra forma de remuneração de que 
disponham”. 

Eis a Emenda aprovada:

“Art. 31-A São isentas do pagamento 
de tarifas bancárias as contas mantidas em 
instituições financeiras públicas ou privadas 
por cidadãos maiores de 60 (sessenta) anos 
que recebam proventos de aposentadoria da 
Previdência Social até o valor equivalente a 
um salário mínimo.”

É o relatório.

II – Voto do Relator 

De acordo com o art. 32, inciso IV, alínea a, do 
Regimento Interno, compete à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania manifestar-se sobre 
“aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e 
de técnica legislativa de projetos, emendas ou subs-
titutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas 
Comissões”.
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A matéria tratada nas proposições se insere na 
competência de legislação privativa da União, em ra-
zão do disposto no art. 22, inciso VI, e na do art. 192, 
da Constituição Federal.

A proposição foi rejeitada pela Comissão de Defe-
sa do Consumidor por unanimidade. Entendeu aquela 
Comissão “que a matéria em apreciação é de compe-
tência do Conselho Monetário Nacional, nos termos 
da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. De fato, 
o Congresso Nacional, por meio daquela lei, conferiu 
poderes ao Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
ao Banco Central do Brasil – este por delegação do 
primeiro – para regulamentar o funcionamento das 
instituições financeiras e a prestação de serviços ao 
público”. Essa Comissão considerou também que “o 
objeto das matérias já se encontra adequado e sufi-
cientemente regulamentado pelo Conselho Monetário 
Nacional, por intermédio das recentes medidas e nor-
mativos editados” referidos no respectivo parecer, de 
autoria do Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.

A Comissão de Seguridade Social e Família tam-
bém rejeitou os Projetos, por unanimidade. Tal Comis-
são concluiu que “matéria em pauta já foi regulamenta-
da pelo Conselho Monetário Nacional-CMN e de uma 
forma que atende perfeitamente aos propósitos dos 
citados Projetos de Lei. Assim é que, os aposentados 
e pensionistas enquadrados na definição das propo-
sições em questão, no que se refere ao valor de seus 
benefícios, já possuem a opção de abrir uma conta 
bancária especial, nos termos da Resolução do Con-
selho Monetário Nacional – CMN nº 3.211/2004. Essa 
conta especial confere direitos a consultas de saldos, 
extratos e movimentação de forma gratuita”. 

Já na Comissão de Finanças e Tributação a pro-
posição principal foi aprovada, com Emenda, enquanto 
todas as demais apensas foram rejeitadas.

Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania a análise da proposta não é nova. Antes de 
haver alteração no despacho, foi relator o ex-deputado 
e atual Senador da República, JOSÉ PIMENTEL, cujo 
brilhante voto não chegou a ser apreciado, merecen-
do, todavia, ser adotado, tanto em sua argumentação, 
quanto em suas conclusões, com as quais concorda-
mos inteiramente.

A opinião de Sua Excelência é em igual sentido 
à das Comissões de Defesa do Consumidor e de Se-
guridade Social e Família, considerado, sobretudo, o 
disposto no art. 192 da Constituição, in verbis: 

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvol-
vimento equilibrado do País e a servir aos in-
teresses da coletividade, em todas as partes 
que o compõem, abrangendo as cooperativas 

de crédito, será regulado por leis complemen-
tares que disporão, inclusive, sobre a partici-
pação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram”.

Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional está 
disciplinado na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, que foi recepcionada pela Lei Maior como lei 
complementar. Segundo ela, integram o Sistema Mo-
netário Nacional o Conselho Monetário Nacional, o 
Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil S.A., o atu-
al Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES – e as demais instituições financeiras 
públicas e privadas (art. 1º, I a V).

Prevê o art. 4º dessa Lei:

“Art. 4º Compete privativamente ao Con-
selho Monetário Nacional:

 ..............................................................
VIII- Regular a constituição, funcionamen-

to e fiscalização dos que exercerem atividades 
subordinadas a esta lei, bem como aplicação 
das penalidades previstas;

IX – Limitar, sempre que necessário, as 
taxas de juros, descontos, comissões e qual-
quer outra forma de remuneração de operações 
e serviços bancários ou financeiros, inclusive 
os prestados pelo Banco Central do Brasil (...)”.

Por sua vez, o art. 10 estabelece:
“Art. 10. Compete privativamente ao Ban-

co Central da República do Brasil:
 ..............................................................
VIII – Exercer a fiscalização das insti-

tuições financeiras e aplicar as penalidades 
previstas”.

No uso da competência privativa deferida pelo 
citado diploma legal, o Banco Central do Brasil editou 
a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, 
com a finalidade de tornar pública a decisão tomada 
pelo Conselho Monetário Nacional quanto a disciplinar 
a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por 
parte das instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo referido Banco Central. 

Como se vê, ao invadir a esfera da lei complemen-
tar e ao violar a competência do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Central do Brasil, as proposições 
atentam contra o ordenamento em vigor.

Com efeito, há uma clara violação aos arts. 69 e 
192 da Constituição Federal, já que as leis disciplina-
doras do Sistema Financeiro Nacional devem adotar a 
modalidade “lei complementar”, cuja aprovação exige 
quorum qualificado de maioria absoluta. Essa ques-
tão, que poderia ser superada mediante utilização de 
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mecanismos regimentais, encontra, porém, obstáculo 
intransponível.

É que, na sistemática do nosso Direito, a matéria 
sob exame não poderá ser objeto de lei em sentido for-
mal. Será, sim, objeto de atos regulamentares, a cargo 
das duas instituições financeiras já referidas, por força 
dos arts. 4º e 10, da Lei nº 4.595, de 1964, sendo cer-
to que a Resolução nº 3.518/07, já contém, em parte, 
o conteúdo normativo sugerido nas proposições sob 
exame. Para tratar de isenção de tarifas bancárias e 
outras questões relativas ao funcionamento do Siste-
ma Financeiro há que ser a proposição revestida da 
forma de projeto de lei complementar, sob pena de 
inconstitucionalidade formal.

Quanto à Emenda oferecida pela Comissão de 
Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 6.824, de 
2006, a mesma se mostra inconstitucional, não só 
pela afronta direta ao inciso IV, do art. 7.º, da Carta 
da República, que proíbe vinculações ao salário míni-
mo, também por implicar desigualdade de tratamento 
e discriminação injustificáveis em relação aos consu-
midores que não se enquadram no limite estipulado.

Ante o exposto, nosso voto é pela inconstitucio-
nalidade, ilegalidade, injuridicidade, antirregimentalida-
de do PL nº 6.824/06, bem assim dos PLs nºs 1.865, 
de 1996, 2.326, de 1996, 1.186, de 2003, 2.046, de 
2003, 2.379, de 2003, 3.171, de 2004, 3.704, de 2004, 
4.687, de 2004, 5.414, de 2005, 551, de 2007, 1.616, 
de 2007, 2.303, de 2007 e 7.346, de 2010, apensados, 
inclusive por má técnica legislativa, tendo em vista que 
a Emenda aprovada pela CFT faz a indicação da ida-
de em forma de numeral, o que é condenado pela Lei 
Complementar nº 107, de 26-04-2001.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 2011. – Depu-Depu-
tado Vicente Cândido, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Edson Silva e Pastor 
Marco Feliciano, pela inconstitucionalidade, injuridi-
cidade e falta de técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 6.824/2006, dos de nºs 2.326/1996, 1.186/2003, 
2.046/2003, 2.379/2003, 3.171/2004, 3.704/2004, 
4.687/2004, 1.616/2007, 551/2007, 5.414/2005, 
1.865/1996, 2.303/2007, 7.346/2010, apensados, e 
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Vicente 
Candido. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido 

– Vice-Presidente, Alessandro Molon, Anthony Garo-
tinho, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifá-

cio de Andrada, Brizola Neto, Carlos Bezerra, Danilo 
Forte, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Cam-
pos, Jorginho Mello, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz 
Couto, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Ro-
berto Freire, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, Ru-
bens Otoni, Sandra Rosado, Solange Almeida, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Filho, 
Benjamin Maranhão, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, 
Domingos Neto, Francisco Araújo, Hugo Leal, Nelson 
Marchezan Junior, Nilton Capixaba, Ricardo Tripoli, 
Sérgio Barradas Carneiro e Wolney Queiroz. 

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.682-A, DE 2007 
(Do Sr. Cleber Verde)

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 54 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela rejeição deste e dos de nºs 
4.264/08 e 7.092/10, apensados, e pela apro-
vação do de nº 3.884/08, apensado (relator: 
DEP. ANTONIO BULHÕES).

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família;  Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.682, de 2007, de autoria 
do ilustre Deputado Cleber Verde, propõe alteração ao 
art. 54 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 – Pla-
nos de Benefícios da Previdência Social, para permitir, 
ao segurado do Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS, renúncia às aposentadorias por tempo de 
contribuição e especial.

No caso da renúncia a essas aposentadorias, 
ficam garantidas, ao segurado, a não devolução dos 
valores recebidos, bem como a contagem do tempo 
de contribuição utilizado na aposentadoria renunciada 
para a obtenção de outro benefício previdenciário, para 
garantir aposentadoria integral ou aumentar o valor da 
aposentadoria proporcional.
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Ao Projeto de Lei nº 2.682, de 2007, foram apen-
sados os Projetos de Lei nos:

3.884 de 2008, de autoria do Deputado Cleber 
Verde, que “acrescenta Parágrafo Único ao art. 54, 
modifica o inciso III do art. 96, acrescenta o Parágra-
fo Único ao art. 96 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991”, estendendo a renúncia também à aposenta-
doria por idade. 

4.264, de 2008, de autoria do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá que “altera o art. 96 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para prever renúncia à aposen-
tadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência 
Social”, referindo-se às aposentadorias por tempo de 
contribuição e especial. 

7.092, de 2010, de autoria do Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que “dispõe sobre o direito do aposen-
tado de computar o tempo de serviço exercido após a 
aposentadoria e dá outras providências”.

Os autores dos quatro projetos de lei em pauta 
apresentam justificativas similares, alegando que a 
renúncia às aposentadorias referidas visa proporcio-
nar uma situação mais favorável ao segurado, ou seja, 
o recebimento de outra aposentadoria de valor mais 
elevado na atividade pública ou privada.

Os Projetos de Lei nºs 2.682, de 2007, 3.884, de 
2008, e 7.092, de 2010, objetam quanto à devolução 
dos valores recebidos por estes terem natureza ali-
mentícia, além de o segurado ter cumprido todos os 
requisitos legais exigidos para a obtenção do benefí-
cio que os gerou.

Alegam que o Poder Judiciário tem reconhecido 
a renúncia à aposentadoria previdenciária em várias 
instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, 
expondo votos, decisões e acórdãos, dos quais des-
tacam-se os seguintes entendimentos:

A doutrina e a jurisprudência já consolidaram o 
conceito de desaposentação, por se tratar de direito 
patrimonial disponível, sendo a mesma permitida de 
forma monocrática pelo Superior Tribunal de Justiça.

A renúncia à aposentadoria constitui direito do 
segurado, a qualquer momento, uma vez demonstra-
da a existência de situação mais favorável ao mesmo 
decorrente dessa renúncia. Terá efeitos a partir de sua 
postulação, sem devolução dos valores recebidos, eis 
que estes de natureza alimentícia e legalmente devidos.

Inexiste na legislação previdenciária óbice à re-
núncia de benefício, não se referindo os diplomas legais 
pertinentes à desaposentação. De fato, nem mesmo 
uma lei poderia inibir o direito do segurado contribuinte 
à desaposentação para obter, em decorrência, um bene-
fício mais vantajoso. Assim, as normas previdenciárias 
inferiores – Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
art. 181-B, e Instrução Normativa INSS/DC nº 78, de 

16 de julho de 2002, art. 448 – que obstam a renúncia 
à aposentadoria não possuem sustentação jurídica.

A alegação do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS para negar a renúncia à aposentadoria, de ser 
a concessão do benefício um ato jurídico perfeito, não 
prospera, uma vez que este ato não pode representar 
valor absoluto devendo ser, no caso, avaliado vis a vis 
aos princípios constitucionais do direito social. 

Ao segurado aposentado que permanece ou re-
torna à atividade abrangida pela Previdência Social, 
são exigidas contribuições como aos demais, sem, 
entretanto, ter o mesmo direito às prestações previ-
denciárias, à exceção do salário-família e da reabi-
litação profissional, se empregado. Em observância 
a disposições constitucionais relativas à previdência 
social, esse segurado deveria ter direito a todas as 
prestações do sistema e à renúncia à aposentadoria 
para fazer jus a outra mais vantajosa.

Afirmam que o Tribunal de Contas da União vem 
proclamando o direito do servidor público de renunciar 
à aposentadoria para obter outra mais vantajosa em 
outro cargo público.

A proposição foi distribuída às Comissões de 
Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, estando 
sujeita à apreciação do Plenário.

II – Voto do Relator

Os projetos de lei em pauta, ao proporem a renún-
cia de aposentadoria por idade, tempo de contribuição 
e especial no âmbito do Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, vêm sanar lacuna nas leis regentes, que 
não fazem referência à desaposentação do segurado.

O Instituto Nacional do Seguro social – INSS nega, 
sistematicamente, os pedidos de desaposentação com 
os argumentos de ser a concessão do benefício ato 
jurídico perfeito e, portanto, não desconstituível; e de 
ser as aposentadorias por idade, por tempo de contri-
buição e especial irreversíveis e irrenunciáveis, após 
sua concessão, por força do art. 181-B do Decreto nº 
3.048, de 1999 – Regulamento da Previdência Social.

Por seu turno, o Poder Judiciário vem dando ga-
nho aos demandantes nessa lide, reconhecendo, com 
propriedade, entre outros, que o ato jurídico perfeito 
não pode se sobrepor aos princípios constitucionais 
que regem a previdência social; que um decreto ou 
ato administrativo não pode extrapolar a lei; que os 
benefícios constituem direito patrimonial disponível e 
que as contribuições obrigatórias vertidas ao RGPS 
pelo segurado aposentado devem gerar-lhe o direito 
às prestações, a exemplo, uma aposentadoria de valor 
maior, mediante renúncia à primeira.
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Os pedidos de renúncia de aposentadorias no 
âmbito do RGPS decorrem, basicamente, dos baixos 
valores das rendas mensais destes benefícios. Con-
tribuem para a insuficiência desses valores o baixo 
poder aquisitivo dos salários dos trabalhadores – base 
de cálculo dos benefícios e o limite máximo do salário-
-de-contribuição, fixado hoje em apenas R$ 3.689,66. 
Agregue-se a isso a adoção do “fator previdenciário” no 
cálculo do benefício, a partir de 1999, o qual, em função 
da idade e do tempo de contribuição do segurado e da 
expectativa de vida da população implica redução do 
valor da renda mensal em até mais de trinta por cento.

A ausência de idade mínima para a concessão 
da aposentadoria por tempo de contribuição, as apo-
sentadorias proporcionais concedidas e a precariedade 
financeira das famílias, que leva os cidadãos a ingres-
sarem muito cedo no mercado de trabalho, redundam 
em aposentadorias precoces. 

É óbvio que o segurado aposentado com proven-
tos insuficientes, bastante reduzidos em relação à sua 
remuneração na ativa, ainda em idade laboral, perma-
necerá ou retornará à atividade contribuindo de forma 
obrigatória para o RGPS. Uma vez tendo melhorado 
seus rendimentos, almejará um benefício de valor mais 
elevado. Poderá, também, esse segurado ingressar no 
serviço público e, após cumprir os requisitos ali exigidos, 
pleitear uma aposentadoria com proventos significati-
vamente superiores àqueles auferidos na Previdência 
Social. Em ambos os casos, o segurado necessitará 
do tempo de contribuição total ou parcial utilizado na 
concessão da primeira aposentadoria para computar 
na nova aposentadoria e, para obtê-lo, deverá renun-
ciar ao benefício anterior.

Dessa forma, consideramos impróprio impedir 
o segurado aposentado de implementar uma outra 
aposentadoria mais favorável, ao negar-lhe o direito 
de renúncia ao primeiro benefício.

Analisado o mérito e a semelhança dos projetos 
de lei em pauta, a proposta do Projeto de Lei nº 3.884, 
de 2008, parece-nos mais completa.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.884, de 2008, e pela rejeição dos 
Projetos de Lei nºs 2.682, de 2007, 4.264, de 2008, e 
7.092, de 2010.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2011.– Depu-
tado Antonio Bulhões, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou contra os vo-
tos dos Deputados Amauri Teixeira, Rogério Carvalho, 
Benedita da Silva e Padre João, o Projeto de Lei nº 
2.682/2007, o PL 4264/2008, e o PL 7092/2010, apen-

sados, e aprovou o PL 3884/2008, apensado, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Antonio Bulhões. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Saraiva Felipe – Presidente, Padre João, Dr. Paulo 

César e Amauri Teixeira – Vice-Presidentes, Alexandre 
Roso, Aline Corrêa, André Zacharow, Antonio Brito, 
Benedita da Silva, Celia Rocha, Chico D’Angelo, Dar-
císio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dra. Elaine Abissamra, 
Elcione Barbalho, Eleuses Paiva, Henrique Afonso, 
Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, 
José Linhares, Lael Varella, Marcus Pestana, Nilda 
Gondim, Raimundo Gomes de Matos, Rogério Car-
valho, Rosinha da Adefal, Sueli Vidigal, Teresa Surita, 
Dr. Aluizio, Erika Kokay, Eros Biondini e João Campos. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – 
Deputado Saraiva Felipe, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.872-B, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Acrescenta os parágrafos 4º e 5º ao 
art. 48 da LDB e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Representação Brasi-
leira no Parlamento do Mercosul, pela re-
jeição deste e do de nº 6.957/10, apensado 
(relatora: SENADORA MARISA SERRANO); 
e da Comissão de Educação e Cultura, pela 
rejeição deste e do de nº 6.957/10, apensado 
(relator: DEP. EMILIANO JOSÉ).

Despacho: Às Comissões de: Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul; 
Educação e Cultura e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do então De-
putado Eliene Lima, acrescenta dois parágrafos ao art. 
48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB – Lei nº 9.394/1996), para assegurar admissão 
automática dos diplomas e certificados de nível su-
perior (graduação de no mínimo quatro anos e 2.700 
horas-aula presenciais e pós-graduação lato sensu ou 
especialização, de, no mínimo, 360 h/a ), expedidos 
por instituições de educação superior(IES) de Estados 
Parte do Mercosul “para fins de ensino e pesquisa”, 
nos casos de concursos públicos, seleção de docen-
tes e pesquisadores e para fins de carreira de ensino 
e pesquisa. Estabelece ainda que tais títulos “produ-
zirão os mesmos efeitos de um diploma regularmente 
obtido em Instituições de Ensino Superior regular do 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 61253 

País, quanto ao posicionamento na carreira de cargos 
e salários de seu detentor”.

Tomando como ponto de partida as exigências 
impostas à educação pelo mundo globalizado, o autor 
justifica sua proposta remetendo-se ao “Acordo de Ad-
missão de Títulos e Graus Universitários para o Exer-
cício de Atividades Acadêmicas nos Estados-Partes 
do MERCOSUL”, cuja versão original foi firmada pelo 
Brasil com os demais Estados Partes do Mercosul – Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai -, em Assunção, Paraguai, 
em 11/06/1997, e que foi posteriormente referendada 
pela Câmara dos Deputados.

Segundo o autor, “(..) podemos destacar o De-
creto Legislativo nº 800/2003 que recepcionou na 
integralidade o tratado celebrado em Assunção de 
14/06/1999, que por sua vez serviu de suporte legal 
ao Decreto do Executivo Federal nº 5.518/2005, que 
previu a admissão automática de diplomas expedidos 
pelos centros de ensino superior dos Países Partes, 
para fins de ensino e/ou pesquisa. Essa é, inclusive, 
a posição adotada pela Coordenação Geral de Legis-
lação e Normas da Educação Superior da Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação, 
conforme seu propalado ofício nº 1331/2007/ MEC/ 
SESu / CGLNES de 01.03.2007.” E ele continua: “Por 
outro lado, o art. 37 de Constituição Federal da Repú-
blica afirma, dentre muitos, os princípios pelos quais 
a Administração Pública Brasileira deve se ater, onde 
se destaca, com relevo que se impõe o Princípio da 
Supremacia do Interesse Público. Assim, quando a Ad-
ministração, ao interpretar a lei, tenta afastar os efeitos 
do Decreto Lei 5.518/2005, age de forma ilegítima, ou 
seja, sem legitimidade, sem legalidade, porque ultra-
passa os limites da lei, e ainda colide com o Princípio 
da Supremacia do Interesse Público, cerceando direito 
dos cidadãos brasileiros, que poderiam estar melhor 
se qualificando para o ensino e para a pesquisa. O 
MERCOSUL é de interesse nacional, e as consequên-
cias dali advindas, ratificadas internamente, também 
o são. Negar os efeitos dos tratados internacionais 
ratificados pelo Congresso Nacional é ir contra essa 
orientação de política de governo, contra a lei e contra 
o interesse público”.

O projeto de lei foi apresentado na Câmara 
em 19/03/2009 e a Mesa Diretora encaminhou-o em 
26/03/2009 à Representação Brasileira no Parlamento 
do MERCOSUL e às Comissões de Educação e Cultura 
(CEC) e de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) 
para análise e Parecer, conforme o Regimento Interno. 
A Proposição se sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões e tramita em regime ordinário. 

Em 30/03/2010 a Mesa Diretora da Câmara deter-
minou que o PL nº 6.957/2010, de autoria do Deputado 

Gonzaga Patriota, que “Dispõe sobre o reconhecimento 
e revalidação de Títulos de Pós- graduação nos Esta-
dos Partes e associados do MERCOSUL, e dá outras 
providências” fosse apensado ao PL nº 4.872/2009. 
O projeto anexado propõe que “Os títulos de pós-gra-
duação lato sensu e stricto sensu expedidos pelas 
instituições acadêmicas dos Estados Partes e associa-
dos do MERCOSUL, para o exercício das atividades 
profissionais que essas titulações credenciam, terão 
validade plena, abrangendo o território e jurisdição de 
todos os países membros e associados, sendo que a 
revalidação dos títulos em epígrafe independe da na-
cionalidade do estudante”, estabelecendo ainda que 
“a revalidação e reconhecimento são dispensáveis nos 
casos previstos em acordo cultural entre o Brasil e o 
país de origem do diploma” e que “para os fins previstos 
na nova Lei, são considerados títulos de pós-graduação 
tanto os cursos de especialização com carga horária 
presencial não inferior a trezentas e sessenta horas, 
quanto os graus acadêmicos de mestrado e doutorado, 
conforme previsto no Acordo de Admissão de Títulos 
e Graus Universitários para o Exercício de Atividades 
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, na Re-
pública da Bolívia e na República do Chile, ratificado 
pelo Decreto Legislativo nº 800, de 2003”. Prevê ain-
da que “os órgãos competentes dos Estados Partes e 
associados do MERCOSUL estabelecerão os proce-
dimentos e critérios que deverão ser utilizados para a 
admissão das titulações”. 

Parecer desfavorável à matéria, de autoria da 
relatora, a então Senadora Marisa Serrano, já foi apro-
vado pela Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul, na sessão de 04/08/2010. Na CEC, onde o 
projeto principal e seu apensado deram entrada em 
13/08/2010, foram designados relatores o Deputado 
Ariosto Holanda e depois o Deputado Pedro Wilson, 
que devolveram a matéria à Comissão sem manifes-
tação. Arquivado em 31/01/2011, o projeto principal e 
seu apensado foram desarquivados em 23/03/2011 (art. 
105 do RI). Este Deputado foi, então, em 07/04/2011, 
indicado novo relator do processo. Reabertos os pra-
zos e cumpridas as formalidades, não foram oferecidas 
emendas ao projeto.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A validação dos diplomas e certificados de nível 
superior (graduação e pós-graduação lato e stricto sen-
su) obtidos nos países do Mercosul e a demarcação da 
abrangência de sua validade para exercício profissional 
no mercado de trabalho são questões indiscutivelmen-
te importantes. No Brasil, milhares de jovens vêm, há 
anos, apelando às autoridades para que o processo 
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de revalidação de seus títulos obtidos no exterior seja 
mais ágil e desburocratizado e seus limites de valida-
de sejam ampliados, para que possam trabalhar em 
suas especialidades valendo-se dos benefícios que 
a titulação de nível superior lhes poderia assegurar.

No caso em foco, o projeto principal e seu apen-
sado, por mecanismos diferentes, pretendem estabe-
lecer o reconhecimento automático (e recíproco) da 
validade dos diplomas e certificados emitidos pelas 
instituições de ensino superior dos Estados Partes do 
MERCOSUL – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
–, a que o apensado agrega a Bolívia e o Chile, países 
Associados do Bloco. Visam também ampliar o atual 
escopo de validade de tais títulos – hoje circunscrito 
apenas a “fins acadêmicos”, fazendo-os valer para o 
exercício de parcela ou da totalidade das atividades pro-
fissionais a que as respectivas titulações credenciam. 
No PL no 4.872, de 2009, solicita-se textualmente a 
inclusão, no art. 48 da LDB, dos seguintes dispositivos: 

“Os diplomas de graduação em nível su-
perior com duração mínima de quatro anos e 
duas mil e setecentas horas-aulas presenciais; 
pós-graduação ao nível de especialização, 
mestrado e ou doutorado com carga horária 
presencial mínima de trezentas e sessenta 
horas, expedidos por Instituições de Ensino 
Superiores regulares dos Estados-Partes do 
MERCOSUL, para fins de ensino e pesquisa, 
terão admissão automática, desde a qualifi-
cação para concursos públicos ou seleção 
de docentes e pesquisadores, como para 
fins de carreira de ensino e pesquisa;” e 
“Os diplomas de que trata o parágrafo anterior 
produzirão os mesmos efeitos de um diplo-
ma regularmente obtido em Instituições de 
Ensino Superior regular do País, quanto 
ao posicionamento na carreira de cargos 
e salários de seu detentor” (grifos nossos). 

E o PL nº 6.957/2010, por sua vez, estabelece que 

“Esta lei dispõe sobre o reconhecimento 
e a revalidação de títulos de pós-graduação 
expedidos por estabelecimentos estrangei-
ros de ensino superior, habilitando seus por-
tadores para os fins previstos em lei”, ou seja, 
que “Os títulos de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu expedidos pelas instituições 
acadêmicas dos Estados Partes e associados 
do MERCOSUL, para o exercício das ativida-
des profissionais que essas titulações cre-
denciam, terão validade plena, abrangendo 
o território e jurisdição de todos os países 
membros e associados”, revalidação de títu-

los esta que “independe da nacionalidade do 
estudante”. Prevê ainda que “A revalidação e 
reconhecimento são dispensáveis nos ca-
sos previstos em acordo cultural entre o Brasil 
e o país de origem do diploma“ e define que 
“são considerados títulos de pós-graduação 
tanto os cursos de especialização com carga 
horária presencial não inferior a trezentas e 
sessenta horas, quanto os graus acadêmicos 
de mestrado e doutorado, conforme previsto 
no Acordo de Admissão de Títulos e Graus 
Universitários para o Exercício de Atividades 
Acadêmicas nos Estados Partes do MERCO-
SUL, na República da Bolívia e na República 
do Chile, ratificado pelo Decreto Legislativo 
nº 800, de 2003”. Preconiza por fim que “Os 
órgãos competentes dos Estados Partes e 
associados do MERCOSUL estabelecerão 
os procedimentos e critérios que deverão ser 
utilizados para a admissão das titulações”.

Pois bem: no nosso entendimento, o Mercosul, 
que desde sua criação reconhece a educação como 
fundamental para a integração econômica e cultural do 
Bloco, vem desenvolvendo um processo de integração 
educacional que abrange todos os níveis de ensino, 
por meio do chamado ‘Setor Educacional do Mercosul’ 
(SEM), ou ‘Mercosul Educacional’. Dentre as pautas 
do SEM/educação superior, destacam-se a acredita-
ção de cursos de graduação, a mobilidade de alunos 
e professores e o reconhecimento dos países do Blo-
co e suas instituições educacionais como parceiros. 

O Mercosul Educacional tem suas prioridades e 
ações definidas em planos quinquenais, estando em 
vigor o plano 2011-2015. Dentre os programas do SEM 
ressalta o Sistema ARCU-SUL, que visa estabelecer 
e assegurar critérios regionais de qualidade de cursos 
de graduação para a melhoria permanente da forma-
ção em nível superior, necessária para a promoção 
do desenvolvimento educacional, econômico, social, 
político e cultural dos países da região. O ARCU-SUL 
sucedeu as práticas realizadas no âmbito do MEXA 
– Mecanismo Experimental de Reconhecimento de 
cursos de graduação, direcionado inicialmente às car-
reiras de Agronomia, Engenharia e Medicina. Em no-
vembro de 2007, os Ministros de Educação decidiram 
que o MEXA se tornaria um programa permanente do 
SEM, e a partir de então, a abrangência da acredita-
ção foi ampliada, para incorporar também cursos de 
graduação de Arquitetura, Enfermagem, Odontologia 
e Veterinária dos países participantes, selecionados 
a partir de Edital público. Entre outras ações – todas 
para garantir a boa qualidade da oferta dos cursos su-
periores nos países do Mercosul – , vários acordos de 
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acreditação dos cursos de graduação foram aprovados 
pelos ministros da educação dos países membros e 
associados do Mercosul, implementaram-se progra-
mas de capacitação de avaliadores de universidades 
dos países participantes, criou-se banco de dados de 
programas de graduação e pós-graduação na região 
e foram aprovadas normativas para os programas de 
mobilidade para estudantes e docentes e o reconhe-
cimento de títulos de 3º grau para a continuidade de 
estudos nos países do Mercosul. Dessa forma, tanto 
o MEXA quanto o ARCU-Sul foram concebidos para 
avaliar e certificar (ou acreditar) a qualidade da edu-
cação superior dos Estados-Membros, como mecanis-
mos facilitadores do reconhecimento de títulos de nível 
superior. A implantação do Sistema ARCU-SUL tem 
também contribuído para desenvolver as capacidades 
institucionais de cada país na avaliação da educação 
superior, possibilitando um trabalho conjunto de harmo-
nização dos critérios e procedimentos para aferição da 
qualidade dos cursos ofertados nos países membros 
do Mercosul e associados. A certificação da qualidade 
acadêmica é obtida por meio de procedimentos e crité-
rios previamente aprovados pelo Setor Educacional do 
Mercosul, ajustados e acordados por consenso entre 
os membros da Rede de Agências Nacionais de Acre-
ditação – RANA, na qual estão representados todos os 
países integrantes e associados do Bloco.

É importante lembrar que os dois primeiros pro-
tocolos do Setor Educacional do Mercosul (SEM) re-
ferentes à Educação Superior foram estabelecidos em 
1995, na área da pós-graduação (há 16 anos, portanto) 
e consistiam de normativas gerais para o prossegui-
mento de estudos e a formação de recursos humanos 
qualificados na região. Na graduação, os primeiros dis-
positivos legais são de 1998 e fazem referência aos 
temas do reconhecimento de cursos de graduação (ou 
carreiras, como preferem chamar os países do Bloco), 
da mobilidade estudantil e docente e da cooperação 
interinstitucional, visando a criação de um espaço co-
mum regional para o desenvolvimento com qualidade 
da educação superior. No Brasil, as iniciativas do SEM 
são, há mais de década, coordenadas pelo Ministério 
da Educação, por meio da Secretaria de Educação Su-
perior (SESu), que conta com o apoio da Assessoria 
Internacional do MEC.

Atente-se, porém, para o fato de que nos ter-
mos dos Protocolos firmados entre os Países Partes 
e Associados no Mercosul Educacional, os diplomas 
emitidos pelas instituições participantes do processo 
de acreditação jamais puderam ser revalidados para 
fins de exercício profissional em amplo sentido. Mas 
as nações envolvidas acumularam um conjunto con-

siderável de procedimentos, práticas e instrumentos 
de acreditação e de avaliação, gerados em conjunto e 
por consenso, num cenário inicial de grande diversida-
de de exigências e até de níveis de qualidade, com o 
objetivo de promover o reconhecimento recíproco de 
títulos de graduação universitária, mesmo que com 
fins estritamente acadêmicos, ressalvados sempre os 
critérios de qualidade reciprocamente acordados. Foi, 
portanto, criado um sistema compartilhado e solidário 
de conhecimento das respectivas realidades acadêmi-
cas, de verificação e avaliação baseado em metodolo-
gias pactuadas pelo conjunto de nações, professores 
e técnicos envolvidos, o que é raro nesta e em outras 
profissões. O sistema vem produzindo resultados inte-
ressantes ao ponto de chamarem a atenção de profis-
sionais do meio acadêmico de outros países como os 
da União Européia, com quem o Setor Educacional do 
Mercosul mantém Acordo de Cooperação desde 1995 
e desenvolve proposta geral de cooperação técnica 
aprovada para o período 2007-2013.

Quanto aos resultados concretos, o sistema de 
acreditação de cursos/carreiras de graduação, ainda 
na vigência do Mecanismo Experimental de Avaliação 
(MEXA), já resultou na acreditação de 68 (sessenta e 
oito) cursos de graduação dos países do Bloco. Entre 
eles estão doze cursos brasileiros, que receberam o 
Selo de Acreditação do Mercosul com validade (re-
novável) de 5 anos: os cursos de Medicina da Santa 
Casa de Saúde de São Paulo, da Universidade Esta-
dual de Londrina e da Universidade Federal de São 
Paulo(UNIFESP); os cursos de Agronomia da Univer-
sidade de Brasília, Universidade Federal de Viçosa e 
Universidade Estadual de Londrina; e seis cursos das 
Engenharias – da Universidade de São Paulo(USP) e 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na 
subárea ‘engenharia elétrica’; da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), na subárea ‘engenharia mecânica’; e 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC/RJ) e Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP), na subárea ‘engenharia química’. No momento 
estão sendo submetidos aos processos coletivos de 
acreditação do sistema ARCU-SUR, além dos cursos 
de Medicina, Agronomia e das Engenharias, somam-
-se agora cursos de arquitetura, enfermagem, odon-
tologia e veterinária. 

Na última reunião dos ministros da educação do 
Mercosul (39ª reunião, RJ, 26/11/2010; com ministros 
do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e também 
da Colômbia, Equador, Venezuela, Chile, Bolívia e 
Peru, países Associados) aprovou-se a consolidação 
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do sistema de mobilidade de estudantes (MARCA) 
e de professores, e também do sistema ARCU-Sul 
de autorização e reconhecimento de cursos e de 
títulos de nível superior emitidos pelos países inte-
grantes e associados do Bloco. Entretanto, nenhum 
dos ministros propôs – nem nesta nem das demais 
reuniões anteriores -, a ampliação da abrangência 
de uso dos diplomas e certificados de nível superior 
acreditados, de modo a permitir automaticamente, 
nos países do Bloco, o exercício profissional a que 
tais títulos correspondem, matéria bastante contro-
versa em vista da grande diversidade das legisla-
ções nacionais na área educacional e as relativas 
às permissões e condições para o exercício profis-
sional em cada país.7

É preciso frisar, por outro lado, que a Constitui-
ção Federal já permite, no seu art. 207, a admissão 
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros 
pelas universidades, na forma da lei, e que o Decre-
to nº 5.518/2005 promulgou o Acordo de Admissão 
de Títulos e Graus Universitários para o Exercício 
de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do 
Mercosul, que “possibilita a admissão dos títulos 
de graduação e pós-graduação reconhecidos e cre-
denciados nos Estados Partes unicamente para 
o exercício de atividades de docência e pesquisa 
nas instituições de ensino superior no Brasil, nas 
universidades e institutos superiores no Paraguai, 
nas instituições universitárias na Argentina e no 
Uruguai”. No artigo 5º deste Acordo se estabelece 
que “A admissão outorgada em virtude do estabe-
lecido no Artigo Primeiro deste Acordo somente 
conferirá direito ao exercício das atividades de 
docência e pesquisa nas instituições nele refe-
ridas, devendo o reconhecimento de títulos para 
qualquer outro efeito que não o ali estabelecido, 
reger-se pelas normas específicas dos Estados 
Partes.” Isto não significa, portanto, a revalidação 
automática dos diplomas e certificados relativos 
a cursos de graduação e pós-graduação cursados 
nos outros Estados Partes para fins de atuação 
profissional. (grifo nosso) 

7 Nesta reunião, os ministros discutiram ainda a necessidade de 
simplificar normas de reconhecimento de cursos e criar um sis-
tema integrado de mobilidade de estudantes e professores. Os 
ministros se pronunciaram também pela necessidade de atualizar 
as tabelas de equivalência e o protocolo de reconhecimento de 
estudos da educação básica, com o objetivo é facilitar o processo 
de legalização dos documentos dos estudantes que cursaram a 
educação básica em país diferente daquele em que vivem, no 
âmbito do Mercosul.(Fonte: Portal MEC – www.mec.gov.br – Mi-
nistros pedem agilidade no reconhecimento dos cursos. Letícia 
Tancredi, 26/11/2010).

Ademais, a admissão de títulos e graus acadê-
micos, tal como estabelecida pelo Decreto Legislativo 
nº 800/2003, promulgado pelo Decreto nº 5.518/2005, 
que instituiu a admissão de títulos e graus universitários 
para o exercício de atividades de pesquisa e docência 
nos Estados Partes do Mercosul, para parcerias multi-
nacionais temporárias, não se aplica aos nacionais do 
país onde sejam realizadas as atividades de docên-
cia e pesquisa (cf Decisão MERCOSUL/CMC/DEC nº 
29/2009), além de não implicar automaticamente sua 
validação ou reconhecimento, nem legitimar o exer-
cício permanente de atividades acadêmicas, para o 
qual se exige o reconhecimento do título conforme as 
regras de cada país. 

Podemos então concluir que, no Brasil, a admis-
são/revalidação dos títulos de graduação e de pós-gra-
duação stricto sensu (mestrado e doutorado), obtidos 
no exterior, não é automática e deve ser solicitada a 
uma universidade reconhecida pelo MEC que conceda 
título equivalente. E qualquer atividade a ser exercida 
no Brasil por estrangeiro (inclusive os provenientes 
de países do Mercosul) decorrente de diplomação ou 
certificação de curso de graduação ou pós-graduação 
não concluído no Brasil, também depende de revalida-
ção, na forma estabelecida pelo art. 48 da LDB e pela 
Resolução CNE/CES nº 01/2007.

Da exposição precedente, decorre a impossibi-
lidade de que se pleiteiem – como o fazem o projeto 
de lei nº 4.872/2009 e/ou seu apensado, o projeto de 
lei nº 6.957/2010 – o reconhecimento automático de 
diplomas e títulos de graduação e de pós-graduação 
obtidos em países Partes e Associados do Mercosul, 
bem como a sua extensão a outros âmbitos que não 
os expressamente definidos e permitidos no quadro 
legal vigente. Ressaltamos que tal impossibilidade se 
justifica principalmente pela tentativa de se assegurar 
a qualidade das formações de nível superior, funda-
mentais para o desenvolvimento de qualquer nação 
contemporânea. E como todos nós sabemos, é im-
possível de ser garantida a qualidade de um curso 
superior, sobretudo aquele cursado fora do país, sem 
cuidadoso processo de avaliação e verificação. E em 
reconhecimento aos grandes esforços das nações 
envolvidas no Mercosul Educacional, que buscam a 
integração educacional nos marcos da garantia da 
qualidade, e tendo ainda em vista os obstáculos in- tendo ainda em vista os obstáculos in-tendo ainda em vista os obstáculos in-
terpostos pela legislação nacional e pelos termos dos 
acordos internacionais, manifestamo-nos desfavora-
velmente à aprovação das duas proposições. E pelas 
razões assinaladas, solicitamos de nossos Pares o 
apoio ao nosso posicionamento. 

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2011. – 
Deputado Emiliano José, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
4.872/2009, e do PL 6957/2010, apensado, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Emiliano José. 

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.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Septuagésima Quarta Reunião Ordiná-
ria realizada em 08 de novembro de 2011

Às quinze horas e dezessete minutos do dia oito 
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 presen-
ça dos Senhores Deputados João Paulo Cunha – Pre-
sidente; Arthur Oliveira Maia e Vicente Candido – Vice-
-Presidentes; Alessandro Molon, Anthony Garotinho, 
Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de 
Andrada, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dimas Fabiano, 
Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo Cunha, Efraim Filho, 
Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, 
Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe Maia, Félix Men-
donça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Jorginho 
Mello, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Mauro Benevides, Mendonça Pra-
do, Nelson Pellegrino, Onyx Lorenzoni, Osmar Serra-
glio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano , Paulo Ma-
luf, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fon-
seca, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e Wil-
son Filho – Titulares; Assis Carvalho, Chico Lopes, 
Daniel Almeida, Décio Lima, Dilceu Sperafico, Domin-
gos Neto, Francisco Araújo, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, João Magalhães, Leandro Vilela, 

Lourival Mendes, Márcio Macêdo, Márcio Reinaldo 
Moreira, Moreira Mendes, Nelson Marchezan Junior, 
Nilton Capixaba, Pauderney Avelino, Pedro Uczai, Re-
becca Garcia, Ricardo Tripoli, Roberto Balestra e San-
dro Alex – Suplentes.Compareceu também o Deputa-
do Flaviano Melo, como não-membro.Deixaram de 
comparecer os Deputados Almeida Lima, André Dias, 
Cesar Colnago, Delegado Protógenes, Henrique Oli-
veira, João Campos, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mendonça Filho, Odair Cunha, Roberto 
Freire e Solange Almeida. O Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas da 
septuagésima segunda e da septuagésima terceira 
reuniões ordinárias realizadas em vinte e sete de ou-
tubro e primeiro de novembro, respectivamente. O De-
putado Edson Silva requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada contra o voto do 
Deputado Anthony Garotinho. O Deputado Anthony 
Garotinho solicitou verificação de votação. O Presiden-
te procedeu à chamada nominal. Votaram sim os De-
putados Alessandro Molon, Jilmar Tatto, João Paulo 
Cunha, Luiz Couto, Ricardo Berzoini, Arthur Oliveira 
Maia, Eduardo Cunha, Osmar Serraglio, Bonifácio de 
Andrada, Dimas Fabiano, Esperidião Amin, Roberto 
Teixeira, Vilson Covatti, Onyx Lorenzoni, Vicente Arru-
da, Edson Silva, Valtenir Pereira, Félix Mendonça Jú-
nior, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Dr. Grilo, João Maga-
lhães, Francisco Araújo, Moreira Mendes, Nelson Mar-
chezan Junior, Ricardo Tripoli, Dilceu Sperafico, Pau-
derney Avelino, Gonzaga Patriota, Nilton Capixaba e 
Chico Lopes. Votou não o Deputado Anthony Garotinho. 
Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou 
o resultado: foram computados trinta e dois votos, sen-
do trinta e um favoráveis e um contrário. A Ata foi apro-
vada. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor Deputado 
Delegado Protógenes justificando ausência na reunião 
do dia primeiro de novembro, em razão de compromis-
so da Comissão Externa que fiscaliza a apreensão de 
lixo hospitalar no estado de Pernambuco; 2 – Ofício 
da Senhora Deputada Cida Borghetti justificando au-
sência na reunião do dia primeiro de novembro, em 
razão de licença para tratamento da saúde; 3 – Ofício 
do Senhor Deputado Roberto Teixeira justificando au-
sência na reunião do dia vinte e sete de outubro, em 
razão de compromisso político no Estado do Paraná; 
4 – Ofício do Senhor Líder do PT, Deputado Paulo Tei-
xeira, indicando a Deputada Marina Sant’anna para 
integrar a Comissão, na condição de suplente; 5 – Ofí-
cio do Senhor Deputado Alfredo Sirkis justificando 
ausência nas reuniões realizadas entre os dias trinta 
e um de outubro e doze de novembro, em razão de 
missão oficial no exterior; 6 – Correspondência enca-
minhada pelo Advogado José Carlos Tinoco Soares, 
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OAB/SP – nº 16.497, solicitando a adoção de projeto 
de lei estabelecendo o prazo de cinco anos no Código 
Civil para ações envolvendo o direito da propriedade 
intelectual e industrial. ORDEM DO DIA: Os Deputados 
Arnaldo Faria de Sá e Gonzaga Patriota, Esperidião 
Amin, Francisco Araújo, Osmar Serraglio e Valtenir 
Pereira, Edson Silva, Moreira Mendes, Vilson Covatti, 
Alessandro Molon, Luiz Couto, Fabio Trad, Nilton Ca-
pixaba e Décio Lima, requereram inversão de pauta 
para apreciação dos itens quarenta e quatro, setenta 
e dois, quarenta, quarenta e três, quatro, trinta e nove, 
noventa, três, cinquenta, setenta e um, quarenta e seis 
e sessenta e nove, 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 
6 a 31 da pauta. Segundo bloco: Redações Finais de 
projetos de lei apresentados conclusivamente nas Co-
missões, itens 32 a 34 da pauta. Terceiro bloco: acor-
dos internacionais, itens 35 e 36 da pauta e, quarto 
bloco: PDC’s de concessão ou de renovação de ser-
viços de radiodifusão, itens 52 a 62 da pauta. 1 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.596/09 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 1134/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Meire-
lense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina”. RELA-
TOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO 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 Radiodi-
fusão Comunitária Voz Livre a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de São Ludgero, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OS-
MAR SERRAGLIO. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO 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 OS-
MAR SERRAGLIO. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO 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 fre-
quência modulada, no Município de Cachoeira do Ara-
ri, 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 radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Rodeio, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 6 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 2.799/10 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 2290/2010) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária de São Martinho a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Marti-
nho, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
OSMAR 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 Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2188/2010) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Portal do Sul FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, 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 
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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 LE-
GISLATIVO 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 ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: De-
putado OSMAR SERRAGLIO. 13 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.921/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação 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 
que renova a permissão outorgada à Rádio Valparaíso 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Valparaíso, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRA-
GLIO. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO 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 Desenvolvimen-
to Infantil de Parelheiros – ACCDIP a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
LUIZ COUTO. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.937/10 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 2424/2010) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária da Cidade de Ari-
canduva 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 ex-
clusividade, 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 Infor-
mática – (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. 
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– 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, Esta-
do do Piauí”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. O 
Presidente anunciou a votação em bloco das Redações 
Finais dos Projetos de Decreto Legislativo de radiodi-
fusão. Em votação, foram aprovadas. 27 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.022/09 – do Poder 
Executivo – que “assegura validade nacional à Decla-
ração de Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 5.464/09 – da Sra. Gorete Pereira – que “institui o 
Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocu-
pacional”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 29 – 
PROJETO DE LEI Nº 819/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “confere ao Município de Maravilha, no 
Estado de Santa Catarina, o título de Cidade das Crian-
ças”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. O Presiden-
te anunciou a votação em bloco das Redações Finais 
dos Projetos de Lei conclusivos. Em votação, foram 
aprovadas. 30 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 27/11 – da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional – (MSC 505/2010) – que “apro-
va o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Conselho Federal Suíço sobre 
Cooperação em Ciência e Tecnologia, assinado em 
Berna, em 29 de setembro de 2009”. RELATOR: De-
putado VICENTE CANDIDO. PARECER: pela consti-

tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 31 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 350/11 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 157/2011) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Guiné-Bissau so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 25 de agosto de 2010”. RELATOR: Deputado VI-
CENTE CANDIDO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. O Presidente anunciou a discussão e a 
votação dos Projetos de Decreto Legislativo de Acordo 
Internacional. Não houve oradores inscritos para a 
discussão. Em votação, foram aprovados os Pareceres. 
32- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.235/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1570/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
Educativa de Sussuapara a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Sussuapara, 
Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 33 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.474/10 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2012/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de São Luiz do Norte a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Luiz do Norte, Estado de Goiás”. RELATOR: De-
putado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 34 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.887/10 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2351/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Juazeiro, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA 
MAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. 35 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.916/10 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1868/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação dos Servidores do Transporte Alternativo e de 
Bairros do Município de Novo Gama a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Novo 
Gama, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado LEAN-
DRO VILELA. PARECER: pela constitucionalidade, 
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juridicidade e técnica legislativa. 36 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.927/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2369/2010) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Juriti de Paracatu Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Paracatu, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. 37 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 2.954/10 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 2483/2010) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Liber-
dade de Cultura e Comunicação a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Seberi, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ONYX LORENZONI. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. 38 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.966/10 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 2511/2010) – que “aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Sociedade Difusora 
Piumhiense de Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Piumhi, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado JAIME MARTINS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
39 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
3.018/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 2522/2010) – que 
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Carmo do Rio Claro, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. 40 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 3.028/10 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 2591/2010) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à EZR 
COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Passo do Sobrado, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. 41 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 3.067/10 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 2426/2010) 
– que “aprova o ato que autoriza a AMAS – Associação 
dos Moradores e Amigos do Serro a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município do Ser-

ro, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
JAIME MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 42 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 438/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2784/2011) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Sistema Norte de Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Mimoso de Goiás, Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. O Presidente anunciou a discussão e a 
votação dos Projetos de Decreto Legislativo de Radio-
difusão. Não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foram aprovados os Pareceres. 43 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.053/96 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “dispõe sobre a gratuidade de ingresso de 
aposentados a espetáculos públicos”. RELATOR: De-
putado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social 
e Família. Vista conjunta aos Deputados Fabio Trad, 
João Campos, Luiz Couto, Maurício Quintella Lessa e 
Pastor Marco Feliciano, em 19/10/2011. Esgotado o 
prazo de vista, a matéria retornou à discussão. Não 
houve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado o 
Parecer. 44 – PROJETO DE LEI Nº 1.669/11 – do Se-
nado 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 Esta-
do do Acre, do Estado do Pará e do Estado do Ama-
zonas”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Lido o Parecer pelo Deputado Esperidião 
Amin, usaram da palavra os Deputados Luiz Couto e 
Flaviano Melo. O Deputado Luiz Couto solicitou vista. 
O Deputado Eliseu Padilha usou da palavra como Re-
lator e solicitou um prazo para que fossem feitas as 
alterações necessárias para deliberação do projeto. 
Instado pelo Presidente, o Deputado Luiz Couto de-
sistiu temporariamente do pedido de vista. 45 – PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 
– do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso XVIII ao 
art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no 
art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
579/2002, PEC 257/2004, PEC 275/2004, PEC 
319/2004, PEC 156/2003, PEC 37/2007, PEC 117/2007, 
PEC 411/2009, PEC 415/2009 e PEC 161/2007 (Apen-
sado: PEC 291/2008)) RELATOR: Deputado OSMAR 
SERRAGLIO. PARECER: pela admissibilidade desta, 
com emenda saneadora, da PEC 579/2002, da PEC 
156/2003, da PEC 257/2004, da PEC 275/2004, da 
PEC 319/2004, da PEC 37/2007, da PEC 117/2007, 



61262 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

da PEC 161/2007, da PEC 411/2009, da PEC 415/2009 
e da PEC 291/2008, apensadas. O Presidente informou 
que havia sobre a Mesa requerimento de retirada de 
pauta da matéria, de autoria do Deputado Alessandro 
Molon, que encaminhou favoravelmente. O Deputado 
Osmar Serraglio encaminhou contrariamente. Após 
orientação das bancadas, em votação, foi rejeitado o 
requerimento. Os Deputados Luiz Couto e Onyx Lo-
renzoni solicitaram verificação de votação. O PT, o PSC 
e o PSL declararam-se em obstrução. O Presidente 
procedeu à chamada nominal. Votou sim o Deputado 
Luiz Couto. Votaram não os Deputados Arthur Oliveira 
Maia, Danilo Forte, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Osmar Serraglio, Juthay Junior, Dimas Fabiano, Espe-
ridião Amin, Vilson Covatti, Onyx Lorenzoni, Ronaldo 
Fonseca, Vicente Arruda, Félix Mendonça Júnior, Fabio 
Trad, Carlos Bezerra, João Magalhães, Leandro Vilela, 
Francisco Araújo, Moreira Mendes, Dilceu Sperafico, 
Roberto Balestra e Nilton Capixaba. Encerrada a vo-
tação, o Senhor Presidente proclamou o resultado: 
foram computados vinte e três votos, sendo um favo-
rável e vinte e dois contrários. O Deputado Eliseu Pa-
dilha solicitou que o PL nº 1.669/11, que teve sua 
apreciação suspensa, fosse incluído e apreciado como 
primeiro item da pauta da reunião seguinte. O Presi-
dente deferiu. Não havendo quórum regimental para 
deliberação, o Senhor Presidente encerrou a reunião 
às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos, antes 
convocando reunião ordinária, para a próxima quarta-
-feira, nove de novembro, às dez horas, para apreciar 
os itens da pauta já divulgada e, ainda, o PL nº 1.669/11. 
E, para constar, eu ________________, Rejane Sale-
te Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
João Paulo Cunha, ______________________, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da Quadragésima Reunião (Ordinária) de 
Audiência Pública, realizada em 25 de outubro de 
2011.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e onze, às quatorze horas e quarenta e nove 
minutos, no plenário doze do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidên-
cia do Deputado Roberto Santiago, a Comissão de 
Defesa do Consumidor para realização de audiência 
pública. Compareceram os Deputados Roberto Santia-
go – Presidente; César Halum – Vice-Presidente; Chico 
Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araújo, Joseph 
Bandeira, Lauriete, Nelson Marquezelli, Raimundão, 

Reguffe, Severino Ninho e Walter Ihoshi – Titulares; 
Aline Corrêa, Augusto Coutinho, Dimas Ramalho, Dr. 
Carlos Alberto, Nilda Gondim, Vilalba e Weliton Prado 
– Suplentes. Compareceu ainda o Deputado Dr. Ubiali, 
como não membro. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Carlos Sampaio, Deley, Eli Correa Filho, Givaldo 
Carimbão, Otoniel Lima, Ricardo Izar e Wolney Quei-
roz. Abertos os trabalhos, o Presidente solicitou que o 
Deputado Nelson Marquezelli assumisse a presidência 
dos trabalhos. Passou-se, então, à ORDEM DO DIA: 
audiência pública destinada a “Tratar das questões 
relativas a cobranças indevidas de tarifas bancárias 
por parte das instituições financeiras”, nos termos dos 
Requerimentos nºs 34/2011 e 39/2011 dos Deputados 
Dimas Ramalho e Nelson Marquezelli, respectivamente, 
com a presença dos Senhores convidados Paulo Sergio 
Neves de Souza, Chefe de Subunidade no Departamen-
to de Supervisão de Bancos e Conglomerados Ban-
cários do Banco Central do Brasil; Claudio Gheventer, 
Procurador da República do Ministério Público Federal 
do Rio de Janeiro; e Murilo Portugal Filho, Presidente 
da Federação Brasileira dos Bancos – Febraban. Os 
Senhores Roberto Egydio Setubal, Presidente do Ban-
co Itaú e Marcial Angelportela Alvarez, Presidente do 
Banco Santander, declinaram do convite e enviaram 
expediente, justificando a ausência. Dando início às 
exposições, o Presidente concedeu a palavra, suces-
sivamente, aos senhores Murilo Portugal Filho, Claudio 
Gheventer e Paulo Sergio Neves de Souza. Findas as 
apresentações dos expositores, o Presidente concedeu 
a palavra aos autores dos Requerimentos, Deputados 
Dimas Ramalho e Nelson Marquezelli. Ato contínuo, 
os Deputados Chico Lopes, Walter Ihoshi, José Car-
los Araújo, Weliton Prado e Dr. Ubiali manifestaram-se 
sobre o tema. Em seguida, foi concedida a palavra aos 
convidados para as considerações finais. O Presidente 
da Febraban, Senhor Murilo Portugal, comprometeu-
-se a enviar respostas às perguntas não esclarecidas. 
Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e trinta 
e sete minutos, o Presidente agradeceu aos convida-
dos pela presença e encerrou os trabalhos, antes con-
vocando os membros da Comissão para o Seminário 
“O Papel das Agências Reguladoras”, nos termos do 
Requerimento nº 42/2011, do Deputado Chico Lopes, a 
realizar-se no dia seguinte, vinte e seis de outubro, às 
nove horas, no plenário dois, do Anexo II, da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
.........................................................Deputado Roberto 
Santiago, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 36ª Reunião Ordinária realizada em 26 
de outubro de 2011.

Às dez horas e doze minutos do dia vinte e seis 
de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados João Maia 
– Presidente; Felipe Bornier, Natan Donadon e Rome-
ro Rodrigues – Vice-Presidentes; André Moura, Ânge-
lo Agnolin, Antonio Balhmann, Camilo Cola, José Au-
gusto Maia, Mandetta, Renato Molling e Ronaldo Zulke 
– Titulares; Assis Melo, Carlos Roberto, Damião Feli-
ciano, Fátima Pelaes, Jesus Rodrigues, Luiz Alberto, 
Simão Sessim, Vilson Covatti e Wellington Fagundes 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Eli Correa Filho, Fernando Ferro e Guilherme Campos, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Armando Vergílio, Francisco Praciano, João 
Lyra, Luis Tibé e Miguel Corrêa. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente, Deputado 
João Maia, declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação as Atas das trigésimas quarta e quinta 
reuniões, realizadas no dia dezenove de outubro de 
dois mil e onze. Por solicitação do Deputado Felipe 
Bornier, foi dispensada a leitura das Atas. Submetida 
à votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O 
Presidente comunicou o recebimento de cópia do Acor-
dão proferido nos autos do Processo nº TC 012.342/2008-
5, do Tribunal de Contas da União, que versa sobre 
Autoria Efetivada pelo TCU, com o objetivo de conhe-
cer a missão e a estrutura da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC, a fim de identificar pontos para 
o Controle Externo e verificar a atuação da agência no 
exercício de suas atribuições de fiscalização com re-
lação à Prestação dos Serviços de Transporte Aéreo. 
Informou, ainda, que esta presidência foi convidada 
para participar da abertura da série de almoços de 
trabalho, “Rio + 20 Lucheon”, com a participação de 
embaixadores, personalidades dos setores político e 
econômico e sociedade civil, com o objetivo de discu-
tir sobre as perspectivas do Desenvolvimento Susten-
tável, que será realizado no dia 9 de novembro, às 12 
horas, na embaixada da República Federal da Alema-
nha. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – RE-
QUERIMENTO Nº 44/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que “re-
quer a realização de Audiência Pública em conjunto 
com a Comissão de Viação e Transportes e Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 

com a finalidade de discutir as conclusões obtidas pela 
ANTT no que se refere ao novo marco regulatório do 
setor ferroviário”. Retirado de pauta de ofício. 2 – RE-
QUERIMENTO 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 manuten-
ção dos bens que fazem parte da concessão das Con-
cessionárias de Ferrovias”. Retirado de pauta de ofício. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE: 3 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 351/11 – do Senado Federal – Comissão 
de Assuntos Econômicos – (PDS 180/2011) – que 
“aprova a Programação Monetária para o 2º trimestre 
de 2011”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARE-
CER: pela aprovação. Submetido à votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 4 – PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 90/11 – do Sr. Zeca Dirceu 
– que “autoriza o Poder Executivo a divulgar, diaria-
mente, os dados relativos a operações de importação 
e de exportação”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta, a reque-
rimento do Deputado Ronaldo Zulke. C – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE: 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – do 
Senado Federal – Francisco Dornelles – (PLS 715/2007) 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Conse-
lho de Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
com poderes judicantes para aplicar direitos antidum-
ping, medidas compensatórias, provisórias ou defini-
tivas, e salvaguardas”. RELATOR: Deputado WELLING-
TON FAGUNDES. PARECER: pela aprovação. Vista 
ao Deputado João Maia, em 05/10/2011. Discutiram 
a matéria: Dep. Wellington Fagundes (PR-MT) e Dep. 
João Maia (PR-RN). Retirado de pauta de Ofício. 6 – 
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: De-
putado ANTONIO BALHMANN. PARECER: pela rejei-
ção deste, do PL 4.196/2008 e do PL 985/2011, apen-
sados. Retirado de pauta a requerimento do Deputado 
Assis Melo. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 7 – PROJETO 
DE LEI Nº 418/11 – do Sr. Eli Correa Filho – que “pro-
íbe o envasamento e a comercialização de bebida em 
embalagem PET e dá providências correlatas”. (Apen-
sados: PL 1442/2011 (Apensado: PL 1930/2011) e PL 
1657/2011) RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARE-
CER: 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 
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Fagundes, em 19/10/2011. O Deputado Felipe Bornier 
apresentou voto em separado em 20/10/2011 e o De-
putado Wellington Fagundes apresentou voto em se-
parado em 25/10/2011. Discutiram a matéria: Dep. 
Felipe Bornier (PHS-RJ), Dep. Assis Melo (PCDOB-
-RS), Dep. João Maia (PR-RN), Dep. Mandetta (DEM-
-MS) e Dep. Wellington Fagundes (PR-MT). Retirado 
de pauta a requerimento do Deputado Assis Melo. 8 
– PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “regula a constituição e o 
funcionamento das entidades certificadoras de mane-
jo florestal”. (Apensado: PL 7820/2010) RELATOR: 
Deputado RONALDO ZULKE. PARECER: pela rejeição 
deste e do PL 7.820/2010, apensado. O Deputado 
Otávio Leite apresentou voto em separado em 
06/10/2011. Retirado de pauta pelo Relator, para re-
fazer o parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 6.403/09 – 
dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “dispõe sobre compensação da emissão 
de dióxido de carbono e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado RONALDO ZULKE. PARECER: pela 
rejeição. Vista ao Deputado Otávio Leite, em 28/09/2011. 
Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer. 10 – 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 estabe-
lecer valores mínimos para bolsas de estágio”. RELA-
TOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela 
rejeição. Retirado de pauta, a requerimento do Depu-
tado Camilo Cola. 11 – PROJETO DE LEI Nº 1.143/11 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “proíbe a comer-
cialização de produtos ópticos na condição que men-
ciona”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta, 
a requerimento do Deputado Antonio Balhmann, por 
3 Reuniões da Comissão. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
2.867/04 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “dispõe 
sobre a constituição de Condomínios Hoteleiros”. (Apen-
sados: PL 4420/2008 e PL 4943/2009) RELATOR: De-
putado ANTONIO BALHMANN. PARECER: pela rejei-
ção deste, e do PL 4420/2008, apensado, e pela apro-
vação do PL 4943/2009, apensado. Retirado de pauta, 
a requerimento do Relator. 13 – 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 apro-
vação. Retirado de pauta, a requerimento do Deputa-
do Ronaldo Zulke. 14 – PROJETO DE LEI Nº 373/11 
– da Sra. Manuela D’ávila – que “dispõe sobre a obri-
gatoriedade de as embalagens de medicamentos con-
terem tampa de segurança”. RELATOR: Deputado 

ANTONIO BALHMANN. PARECER: pela rejeição. Vis-
ta ao Deputado João Maia, em 08/06/2011. O Depu-
tado João Maia apresentou voto em separado em 
15/06/2011. Retirado de pauta, a requerimento do 
Deputado Assis Melo. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
1.047/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre com-
pensação tributária em caso de requisição de funcio-
nários e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
VALDIVINO DE OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. Retirado de pauta de Ofício, em razão 
da saída do Relator da Comissão. 16 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.171/11 – do Sr. Fernando Ferro – que “altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a 
obrigatoriedade de utilização de novos equipamentos 
de proteção para motociclistas”. RELATOR: Deputado 
ROMERO RODRIGUES. PARECER: pela rejeição. 
Retirado de pauta pelo Relator, para refazer o parecer. 
17 – PROJETO DE LEI Nº 1.770/11 – do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as monta-
doras de veículos utilizarem, na fabricação de seus 
produtos, 70% de peças produzidas no Brasil”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprova-
ção. Retirado de pauta pelo Relator, para refazer o 
parecer. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente convocou os senhores Deputados, 
membros desta Comissão, para a Reunião Ordinária 
de Audiência Pública, a fim de debater o tema “Comer-
cialização de Compostos Líquidos”, na terça-feira, dia 
oito de novembro de dois mil e onze, às quatorze horas 
e trinta minutos, neste plenário, e encerrou os traba-
lhos às onze horas e vinte e quatro minutos. E, para 
constar, eu __________, Anamélia Lima Rocha Fer-
nandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
João Maia __________________________________
, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
O inteiro teor encontra-se gravado e passa a integrar 
seu arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 37ª Reunião Extraordinária de Audiên-
cia Pública realizada em 08 de novembro de 2011.

Às quinze horas e dez minutos do dia oito de no-
vembro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, no 
Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados: Felipe Bornier, 
Vice-Presidente; João Augusto Maia, membro titular; 
Áureo, Deputado não-membro. Deixaram de compa-
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recer os Deputados André Moura, Ângelo Agnolin, 
Antonio Balhmann, Armando Vergílio, Camilo Cola, 
Francisco Praciano, João Lyra, João Maia, Luis Tibé, 
Mandetta, Miguel Corrêa, Natan Donadon, Renato 
Molling, Romero Rodrigues, Ronaldo Zulke e Valdivino 
de Oliveira. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Deputado Felipe Bornier, Primeiro Vice-Presidente, 
declarou abertos os trabalhos e convidou para com-
por a Mesa o senhor Deputado João Augusto Maia e 
os senhores: Rodrigo Martins de Vargas, Especialista 
em Regulação e Vigilância Sanitária, representando 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
Joaquim Ferreira de Melo Neto, Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Dro-
gas – ABEAD; e Clóvis Henrique Ferreira Amorim, 
Diretor do Segmento de Energéticos e outros, re-
presentando a Associação Brasileira das Indústrias 
de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas – ABIR. 
Em seguida esclareceu as regras da Reunião, que 
foi decorrente da aprovação do Requerimento Nº 35 
de 2011, e objetivou debater a “Venda de Compos-
tos Líquidos Prontos para Consumo”, matéria objeto 
do Projeto de Lei nº 419, de 2011, de autoria do 
Deputado Áureo. Em seguida, passou a coordena-
ção dos trabalhos ao Deputado João Augusto Maia, 
autor do Requerimento. O Deputado João Augusto 
Maia fez uma breve apresentação sobre os objeti-
vos da Audiência Pública e passou a palavra aos 
convidados para fazerem suas apresentações, na 
seguinte ordem: Clóvis Henrique Ferreira Amorim, 
Joaquim Ferreira de Melo Neto e Rodrigo Martins 
de Vargas. Após a apresentação dos palestrantes, 
o coordenador do evento passou a palavra para o 
Deputado Áureo, que apresentou as razões que o 
levaram à apresentação do PL. Em seguida, o De-
putado João Augusto Maia, quebrando o protocolo, 
passou a palavra para a Senhora Tatiana, doutoranda 
da área de Energéticos para se manifestar sobre o tema. 
Logo após, passou a palavra para os palestrantes para 
suas considerações finais, na seguinte ordem: Clóvis 
Henrique Ferreira Amorim, Joaquim Ferreira de Melo 
Neto e Rodrigo Martins de Vargas. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Deputado José Augus-
to Maia encerrou os trabalhos às dezesseis horas e 
quarenta e sete minutos. E, para constar, eu _______, 
Anamélia Lima Rocha Fernandes, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado João Maia ____________
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu 
arquivo de documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 38ª Reunião Ordinária realizada em 9 
de novembro de 2011.

Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia 
nove de novembro de dois mil e onze, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
João Maia – Presidente; Felipe Bornier, Natan Dona-
don e Romero Rodrigues – Vice-Presidentes; André 
Moura, Ângelo Agnolin, Antonio Balhmann, Armando 
Vergílio, Camilo Cola, José Augusto Maia, Mandetta, 
Miguel Corrêa, Ronaldo Zulke e Valdivino de Oliveira 
– Titulares; Assis Melo, Fátima Pelaes, Otávio Leite, 
Simão Sessim e Wellington Fagundes – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Guilherme Campos, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os De-
putados Francisco Praciano, João Lyra, Luis Tibé e 
Renato Molling. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou em apreciação as Atas das trigésimas 
sexta e sétima reuniões, realizadas, respectivamente, 
nos dias vinte e seis de outubro e oito de novembro 
de dois mil e onze. Por solicitação do Deputado Felipe 
Bornier, foi dispensada a leitura das atas. Submetidas 
à votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
Recebemos para conhecimento, as seguintes matérias: 
Aviso 102/2011– do Banco Central do Brasil – que en-
caminha ao Congresso Nacional, o demonstrativo das 
emissões do real, referente ao mês de agosto de 2011, 
as razões delas determinantes e a posição das reser-
vas internacionais a elas vinculadas. Comunicou, tam-
bém, o recebimento do convite da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesquei-
ra e da Comissão do FUST da ALERJ para a Audiên-
cia Pública Conjunta , a fim de discutir a “realização 
do III Rio Eco-Rural e discussão sobre o Fundo de 
Universalização de Serviços de Telecomunicações – 
FUST”, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2011, 
às 14 horas, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, na 
ALERJ. ORDEM DO DIA: A – Discussão e votação das 
Sugestões das Emendas da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio ao PPA 
2012/2015. SUGESTÃO Nº 1 – EMENTA: Energia So-
lar Fotovoltaica. PROGRAMA: 2055 – Desenvolvimen-
to Produtivo. OBJETIVO: 0854 – Estimular a produção 
de máquinas, equipamentos e serviços especializados. 
INICIATIVA: nova – Incentivos à produção e geração 
de energia solar Fotovoltaica. CUSTO TOTAL PRO-
POSTO: 380.000.000. DATA INÍCIO PROPOSTA: 
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01/01/2012. DATA TÉRMINO PROPOSTA: 31/12/2015. 
VALOR CUSTO PRIMEIRO ANO: 60.000.000. VALOR 
CUSTO DEMAIS ANOS: 320.000.000. Autor da suges-
tão: Deputado Felipe Bornier. Discutiram a sugestão 
os Deputados: Felipe Bornier, Antonio Balhmann, João 
Maia, Ronaldo Zulke, Valdivino Oliveira e Wellington 
Fagundes. Submetida à votação, foi aprovada por una-
nimidade a Sugestão. SUGESTÃO Nº 2 – EMENTA: 
Incluir Iniciativa de Apoio e Qualificação do Setor Cou-
reiro-Calçadista. PROGRAMA: 2055 – Desenvolvimen-
to Produtivo. Objetivo: 0850 – Expandir, diversificar e 
aperfeiçoar os mecanismos de incentivo à inovação, 
buscando maior adequação às necessidades, capaci-
tações e potencialidades das empresas. INICIATIVA: 
nova – Desenvolver o setor coureiro-calçadista incor-
porando novas tecnologias. CUSTO TOTAL PROPOS-
TO: 150.000.000. DATA INÍCIO PROPOSTA: 01/01/2012. 
DATA TÉRMINO PROPOSTA: 31/12/2015. VALOR 
CUSTO PRIMEIRO ANO: 30.000.000. VALOR CUSTO 
DEMAIS ANOS: 120.000.000. Autor da sugestão: De-
putado Ronaldo Zulke. Discutiram a sugestão os De-
putados: Ronaldo Zulke e Antonio Balhmann. Subme-
tida à votação, foi aprovada por unanimidade a Suges-
tão. SUGESTÃO Nº 3 – EMENTA: Divulgação do turis-
mo brasileiro no mercado internacional. PROGRAMA: 
2076 – Turismo. Tipo: Temático – Valores globais: Es-
fera – Orçamento Fiscal de Seguridade Social. Valor 
proposto para 2012: R$ 769.069.487 – Valor proposto 
para 2013 – 2015: R$ 2.186.198.141 – Outras fontes 
: valor proposto para 2012: R$ 1.786.056.633, valor 
proposto para 2013 – 2015: R$ 7.906.884.042. Autor 
da sugestão: Deputado João Maia. Discutiram a su-
gestão os Deputados: João Maia e Wellington Fagun-
des. Submetida à votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Sugestão. SUGESTÃO Nº 4 – EMENTA: Ma-
nutenção, modernização e ampliação da infraestrutu-
ra da Embrapa. PROGRAMA: 2042 – Inovações para 
a Agropecuária. Tipo: TemáticoValores globais: Esfera 
– Orçamento Fiscal de Seguridade Social. Valor pro-
posto para 2012: R$ 605.965.255 – Valor proposto para 
2013 – 2015: R$ 2.841.078.525. Autor da sugestão: 
Deputado João Maia. Discutiram a sugestão os Depu-
tados: João Maia e Wellington Fagundes. Submetida 
à votação, foi aprovada por unanimidade a Sugestão. 
B- Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 44/11 – 
do Sr. Dr. Ubiali – que “requer a realização de Audiên-
cia Pública em conjunto com a Comissão de Viação e 
Transportes e Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, com a finalidade de discu-
tir as conclusões obtidas pela ANTT no que se refere 
ao novo marco regulatório do setor ferroviário”. Reti-
rado de pauta de Ofício. 2 – REQUERIMENTO Nº 45/11 
– do Sr. Dr. Ubiali – que “requer a realização de Audi-

ência Pública na Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, com o objetivo de dis-
cutir sobre o estado e manutenção dos bens que fazem 
parte da concessão das Concessionárias de Ferrovias”. 
Retirado de pauta de Ofício. B – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 3 – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 90/11 – do Sr. Zeca 
Dirceu – que “autoriza o Poder Executivo a divulgar, 
diariamente, os dados relativos a operações de impor-
tação e de exportação”. RELATOR: Deputado JOÃO 
MAIA. PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta por 
duas reuniões, a requerimento do Deputado Ronaldo 
Zulke. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu-
siva pelas Comissões: PRIORIDADE: 4 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.072/09 – do Senado Federal – Francisco 
Dornelles – (PLS 715/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Conselho de Defesa Comercial, 
órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, com poderes judicantes 
para aplicar direitos antidumping, medidas compensa-
tórias, provisórias ou definitivas, e salvaguardas”. RE-
LATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado João Maia, 
em 05/10/2011. O Deputado Wellington Fagundes 
apresentou voto em separado em 25/08/2011. Discu-
tiram a matéria: Dep. Wellington Fagundes (PR-MT), 
Dep. João Maia (PR-RN), Dep. Ronaldo Zulke (PT-RS), 
Dep. Miguel Corrêa (PT-MG), Dep. Valdivino de Olivei-
ra (PSDB-GO) e Dep. Antonio Balhmann (PSB-CE). 
Rejeitado o Parecer. Designado relator do vencedor, 
Dep. Miguel Corrêa (PT-MG). Parecer Vencedor, Dep. 
Miguel Corrêa (PT-MG), pela rejeição. Submetido à 
votação, foi aprovado o Parecer Vencedor do Dep. Mi-
guel Corrêa, contra os votos dos Deputados Wellington 
Fagundes e Valdivino de Oliveira. Absteve-se de votar 
o Deputado Mandetta. O parecer do Relator, Dep. 
Wellington Fagundes, passou a constituir Voto em Se-
parado. 5 – PROJETO DE LEI Nº 6.851/10 – do Sena-
do Federal – Paulo Paim – (PLS 228/2009) – que “al-
tera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que 
institui o Vale-Transporte, para dispor sobre o seu cus-
teio”. (Apensados: PL 4196/2008 e PL 985/2011) RE-
LATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 4.196/2008 e do PL 985/2011, 
apensados. Vista ao Deputado Ronaldo Zulke. TRA-
MITAÇÃO ORDINÁRIA: 6 – PROJETO DE LEI Nº 
7.181/10 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe 
sobre a regulamentação da atividade das Empresas 
de Gerenciamento de Riscos em Operações Logísti-
cas”. RELATOR: Deputado CAMILO COLA. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. Vista conjunta aos 
Deputados Armando Vergílio e Miguel Corrêa, em 
19/10/2011. Retirado de pauta por duas reuniões, a 
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requerimento do Deputado Ronaldo Zulke, para que o 
parecer seja analisado com o autor. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 418/11 – do Sr. Eli Correa Filho – que “proíbe 
o envasamento e a comercialização de bebida em em-
balagem PET e dá providências correlatas”. (Apensa-
dos: PL 1442/2011 (Apensado: PL 1930/2011) e PL 
1657/2011) RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARE-
CER: 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 Bor-
nier e Wellington Fagundes apresentaram votos em 
separado. Discutiram a matéria: Dep. João Maia (PR-
-RN), Dep. Miguel Corrêa (PT-MG), Dep. Valdivino de 
Oliveira (PSDB-GO), Dep. Felipe Bornier (PSD-RJ), 
Dep. Mandetta (DEM-MS), Dep. Wellington Fagundes 
(PR-MT), Dep. Ronaldo Zulke (PT-RS), Dep. Antonio 
Balhmann (PSB-CE) e Dep. Assis Melo (PCDOB-RS). 
Retirado de pauta, a requerimento do Relator. 8 – PRO-
JETO 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 mínimos 
para bolsas de estágio”. RELATOR: Deputado MIGUEL 
CORRÊA. PARECER: pela rejeição. O Deputado Ro-
mero Rodrigues apresentou voto em separado em 
08/11/2011. Retirado de pauta, a requerimento do Re-
lator, para discussão com a Autora. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.867/04 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que 
“dispõe sobre a constituição de Condomínios Hotelei-
ros”. (Apensados: PL 4420/2008 e PL 4943/2009) RE-
LATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. PARECER: 
pela rejeição deste, e do PL 4420/2008, apensado, e 
pela aprovação do PL 4943/2009, apensado. Retirado 
de pauta por duas reuniões, a requerimento do Depu-
tado Ronaldo Zulke, para que o Parecer seja melhor 
analisado. 10 – 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. Discutiram a 
matéria: Dep. Miguel Corrêa (PT-MG) e Dep. Antonio 
Balhmann (PSB-CE). Submetido à votação, foi apro-
vado por unanimidade o parecer. 11 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.350/07 – da Sra. Manuela D’ávila – que “obri-
ga 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 (Apensado: PL 
1640/2011)) RELATOR: Deputado ROMERO RODRI-
GUES. PARECER: pela aprovação deste, com substi-
tutivo, e pela rejeição do PL 6389/2009, do PL 
6451/2009, e do PL 1640/2011, apensados. O Depu-

tado Guilherme Campos apresentou voto em separa-
do em 10/11/2009. Retirado de pauta por três reuniões, 
a requerimento do Deputado Antônio Balhmann, para 
que o parecer seja melhor analisado. 12 - PROJETO 
DE LEI Nº 359/11 - do Sr. Júlio Lopes - que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da Administração Pública in-
tegrante dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio 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 obser-
vância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- 
Sinmetro”. RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta 
de Ofício. 13 - PROJETO DE LEI Nº 373/11 - da Sra. 
Manuela D’ávila - que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as embalagens de medicamentos conterem tampa 
de segurança”. RELATOR: Deputado ANTONIO BA-
LHMANN. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado 
João Maia, em 08/06/2011. O Deputado João Maia 
apresentou voto em separado em 15/06/2011. Retira-
do de pauta por duas reuniões, a requerimento do 
Deputado Ronaldo Zulke, para uma melhor análise do 
parecer. 14 - PROJETO DE LEI Nº 806/11 - do Sr. Már-
cio Macêdo - que “dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Substituição e Suprimento de Fontes de 
Energia para Estabelecimentos Alimentares e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta por três 
reuniões, a requerimento do Deputado Ronaldo Zulke, 
para uma melhor análise do parecer. 15 - PROJETO 
DE LEI Nº 835/11 - do Sr. Claudio Cajado - que “dispõe 
sobre normas para o registro de domínios de internet 
nas categorias sob o .br” RELATOR: Deputado LUIS 
TIBÉ. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Retirado de pauta de Ofício. 16 - PROJETO DE LEI Nº 
951/11 - do Sr. Júlio Delgado - que “institui o Programa 
de Inclusão Social do Trabalhador Informal (Simples 
Trabalhista) para as microempresas e empresas de 
pequeno porte de que trata o art. 3º da Lei Comple-
mentar nº 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), de 14 de dezembro 
de 2006, na forma que especifica”. RELATOR: Depu-
tado JORGE CORTE REAL. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. Retirado de pauta de Ofício. 17 
- PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 - dos Srs. Penna e 
Sarney Filho - que “dispõe sobre a eliminação contro-
lada das Bifenilas Policloradas - PCBs e dos seus re-
síduos, a descontaminação e a eliminação de trans-
formadores, capacitores e demais equipamentos elé-
tricos que contenham PCBs, e dá outras providências 
correlatas”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARE-



61268 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

CER: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de 
pauta de Ofício. 18 - PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 - 
da Sra. Janete Rocha Pietá - que “dispõe sobre a cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
na Região do Alto Tietê”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS ROBERTO. PARECER: Parecer do Relator pela 
aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta de Ofí-
cio. ENCERRAMENTO: Em razão da aprovação das 
Emendas ao Plano Plurianual 2012/2015, o Presiden-
te, Deputado João Maia, colocou em votação a ata da 
presente reunião. Não havendo quem quisesse discu-
ti-la ou a ela sugerir alterações, a ata foi aprovada. E 
nada mais havendo a tratar, às treze horas e treze 
minutos, encerrou a reunião, antes, porém, convocou 
Reunião Deliberativa Ordinária para o dia vinte e três 
de novembro de dois mil e onze, às nove horas, neste 
plenário. E, para constar, eu _________, Anamélia 
Lima Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado João Maia _______________________
______________, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor encontra-se gravado e 
passa a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Quinta Reunião, Extraordi-
nária de Audiência Pública, com a Participação da 
Comissão de Turismo e Desporto, realizada em 18 
de outubro de 2011

Às quinze horas e três minutos do dia dezoito de 
outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), com a par-
ticipação da Comissão de Turismo e Desporto (CTD) 
no Plenário 3 do Anexo II da Câmara dos Deputados. 
Registraram presença os Deputados da CFFC: Sérgio 
Brito (Presidente), Jorge Boeira (Vice-Presidente), 
Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Edio 
Lopes, Glauber Braga, Nelson Bornier, Nilson Leitão, 
Osmar Júnior, Paulo Feijó, Ronaldo Caiado, Wellington 
Roberto – Titulares; Anthony Garotinho, Carlaile Pe-
drosa, Carlos Magno, Deley, Edinho Bez, Edson San-
tos, Mendonça Filho, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, 
Vanderlei Macris, Vaz de Lima – Suplentes; da CTD: 
Acelino Popó, Afonso Hamm, André Figueiredo, Car-
laile Pedrosa, Carlos Eduardo Cadoca, Danrlei de Deus 
Hinterholz, Domingos Neto, Fábio Faria, Jô Moraes, 
Jonas Donizette, Luci Choinacki, Nelson Meurer, Ota-
vio Leite, Renan Filho, Rubens Bueno, Valadares Filho 
– Titulares; Andre Moura, Delegado Protógenes, Edi-
nho Bez, Fábio Souto – Suplentes; não-membros: An-

dreia Zito, Professora Dorinha Seabra Rezende, Rai-
mundo Gomes de Matos, Rui Palmeira, Ruy Carneiro 
e Vicente Candido. Deixaram de comparecer os Titu-
lares da CFFC: Alexandre Santos, Angelo Vanhoni, 
Duarte Nogueira, Fernando Francischini, Filipe Perei-
ra, João Magalhães, Marcelo Castro, Sérgio Barradas 
Carneiro; da CTD: Benjamin Maranhão, José Airton e 
Romário. ABERTURA: O Deputado Sérgio Brito assu-
miu a presidência e declarou abertos os trabalhos da 
reunião de audiência pública extraordinária destinada 
a tratar de notícias veiculadas na imprensa relativas 
ao Programa Segundo Tempo, mediante iniciativa do 
próprio Ministro do Esporte Orlando Silva; investimen-
tos, atualização da matriz de responsabilidade e o 
Sistema de Monitoramento da Copa de 2014 (SMC), 
assuntos referentes ao requerimento 104/11-CFFC, 
do Deputado Vaz de Lima, e ao requerimento 184/11-
CFFC, dos Deputados Vanderlei Macris e Fernando 
Francischini, aprovados pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle. Em seguida, o Presidente infor-
mou a composição da mesa, com Ministro Orlando 
Silva, o Presidente da CTD, Deputado Jonas Donizete, 
o Líder do PCdoB, Deputado Osmar Júnior e o Presi-
dente da CTASP, Deputado Silvio Costa. Agradeceu a 
vinda do Ministro e passou a palavra aos Deputados 
Jonas Donizete, Silvio Costa e Osmar Júnior, que tam-
bém fizeram cumprimentos e agradecimentos ao Mi-
nistro por sua pronta disposição em vir prestar os es-
clarecimentos à Câmara. Dando continuidade à audi-
ência, o Presidente informou os procedimentos regi-
mentais a serem observados na reunião e passou a 
palavra ao Ministro do Esporte, que fez suas conside-
rações iniciais, enaltecendo o trabalho do seu Minis-
tério e negando as acusações que lhe foram imputadas 
em denúncias veiculadas pela imprensa, referentes a 
irregularidades no Programa Segundo Tempo. O Mi-
nistro apresentou um documento que conteria provas 
de irregularidades contra o seu acusador, Sr. João 
Dias, as quais teriam levado o Ministério a romper o 
convênio com a entidade que este presidia. Informou 
também que encaminhara ofício ao Ministro da Justiça 
e ao Ministério Público solicitando a investigação de 
todas as denúncias veiculadas, bem como à Comissão 
de Ética da Presidência da República, colocando-se à 
disposição para prestar esclarecimentos. Encerrada a 
explanação do Ministro, o Presidente passou a palavra 
ao Deputado Vaz de Lima, Autor do Requerimento 
104/11-CFFC, que informou que encaminharia por es-
crito as questões referentes ao objeto do seu requeri-
mento para que a audiência pudesse se centrar nas 
denuncias envolvendo o Programa Segundo Tempo; e 
apresentou um documento de solicitação de CPI na 
Câmara dos Deputados sobre as denúncias para que 
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o Ministro o assinasse. Também usaram a palavra os 
Autores do Requerimento 184/11-CFFC, Deputados 
Vanderlei Macris e Fernando Francischini, que elogia-
ram a conduta do Ministro, mas fizeram questionamen-
tos a respeito das denúncias de irregularidades em 
convênios do Ministério dos Esportes com diversas 
organizações governamentais. Em seguida, fizeram 
uso da palavra os Deputados Sílvio Costa, Presidente 
da CTASP; Paulo Teixeira, Líder do PT; André Figuei-
redo, Líder do PDT; Henrique Alves, Líder do PMDB; 
Ratinho Júnior, Líder do PSC; Sandra Rosado, Líder 
do PSB; e Osmar Júnior, Líder do PCdoB, os quais 
fizeram a defesa do Ministro e apontaram a inconsis-
tência das denúncias. Chico Alencar, Líder do PSOL; 
também se manifestou fazendo questionamentos ao 
Ministro sobre as denúncias. Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Líder do DEM, informou que, juntamente com os 
outros líderes dos partidos de Oposição, estivera em 
reunião com o Sr. João Dias, que mantivera as acusa-
ções contra o Ministro dos Esportes; e solicitou que a 
Comissão aprovasse requerimento de audiência pú-
blica para ouvir o denunciante, pois só após isso a 
Oposição se dignaria a obter esclarecimentos do Mi-
nistro. O Presidente informou que o referido requeri-
mento seria apreciado na próxima reunião deliberativa. 
Assumiu a Presidência o Deputado Jonas Donizete. 
Na mesma linha do Líder do DEM, manifestaram-se 
os Deputados Duarte Nogueira (Líder do PSDB); Ru-
bens Bueno (Líder do PPS) e Paulo Abi-Ackel, Líder 
da Minoria, abstendo-se de arguir o Ministro antes de 
ser ouvido, em audiência pública, o denunciante. Com 
a palavra, o Ministro reafirmou as atitudes já tomadas 
para esclarecer os fatos, mas declinou de assinar o 
documento com pedido de CPI apresentado pelo De-
putado Vaz de Lima, por considerar isso uma prerro-
gativa do Poder Legislativo. Em seguida respondeu 
aos questionamentos que lhe foram encaminhados 
sobre os convênios colocados sob suspeita. Dando 
prosseguimento aos debates, o Presidente passou a 
palavra ao Líder do Governo, Deputado Cândido Va-
carezza, que fez considerações sobre as denúncias, 
considerando-as inconsistentes, e manifestou sua 
confiança no Ministro, bem como o apoio do Governo. 
Observando a lista de oradores, o Presidente passou 
a palavra aos Deputados Jô Moraes, Delegado Protó-
genes, Edson Santos, Carlos Sampaio, Afonso Hamm, 
Renan Filho, Vicente Candido, Izalci, João Ananias, 
Manuela D’Ávila, Alice Portugal, Perpétua Almeida, 
Asdrubal Bentes, que fizeram mais alguns questiona-
mentos e manifestaram apoio ao Ministro. Após fazer 
seus questionamentos, o Deputado Renan Filho as-
sumiu a presidência da reunião. O Deputado Delegado 
Protógenes solicitou aos Presidentes da CFFC e CTD 

que encaminhasse ofício à Polícia Federal informando 
que o Sr. João Dias, na mesma data em que se nega-
ra a depor naquele órgão sob a alegação de estar do-
ente, estivera na Câmara para conversar com os líde-
res da Oposição. Os Presidentes das Comissões in-
formaram que oficiariam o fato à Polícia Federal. Em 
suas considerações finais, o convidado respondeu às 
últimas perguntas e prometeu enviar às Comissões 
cópias dos documentos encaminhados pelo Ministério 
do Esporte à Polícia Militar do DF acerca de sindicân-
cia contra o Sr. João Dias e, mais uma vez, negou pe-
remptoriamente as acusações contra seu partido e sua 
pessoa. ENCERRAMENTO: Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito 
horas e trinta e sete minutos. Antes, porém, informou 
que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal 
convidava os membros da CFFC para audiência, tam-
bém com o Ministro do Esporte, na próxima quarta-
-feira, 19 de outubro, no Plenário 7 da Ala Senador 
Alexandre Costa, às 14 horas; que, na mesma data, 
haveria reunião ordinária deliberativa da CFFC, às 
9h30, no Plenário 9; e que a CTD participaria, nos pró-
ximos dias 19, 20 e 21 de outubro, no Rio de Janeiro, 
do 39º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens 
e Feira das Américas. A reunião foi gravada e, após a 
degravação do arquivo de áudio, o texto com seu in-
teiro teor será anexado a este documento. E, para 
constar, eu_________________, Regina Pereira Ga-
mes, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, ___________________
Deputado Sérgio Brito, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx.

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Sexta Reunião, Ordinária 
Deliberativa, realizada em 19 de outubro de 2011.

Às nove horas e quarenta e sete minutos do dia 
dezenove de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no 
Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Sérgio Brito. Comparece-
ram os Deputados Sérgio Brito (Presidente), Ademir 
Camilo, Angelo Vanhoni, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Edio Lopes, Fernando Francischini, João Maga-
lhães, Nelson Bornier, Nilson Leitão, Osmar Júnior, 
Paulo Feijó, Ronaldo Caiado, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Wellington Roberto – Titulares; Anthony Garotinho, 
Aureo, Carlaile Pedrosa, Carlos Magno, Edinho Bez, 
Edson Santos, Mendonça Filho, Odair Cunha, Onyx 
Lorenzoni e Vaz de Lima – Suplentes. Deixaram de 
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comparecer os Titulares Alexandre Santos, Duarte 
Nogueira, Filipe Pereira, Glauber Braga, Jorge Boeira 
e Marcelo Castro. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da trigésima-quarta reu-
nião, realizada no último dia dez de outubro, cuja lei-
tura foi dispensada a pedido do Deputado Nilson Lei-
tão. Não houve discussão. Em votação, a Ata foi apro-
vada. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso II, 
do Regimento Interno, o Presidente informou que foram 
distribuídas cópias da lista dos expedientes recebidos 
pela Comissão no período de vinte e um de setembro 
a quatro de outubro de dois mil e onze, que passa a 
integrar esta Ata, dispensando a leitura dos citados 
expedientes. Comunicou também que a Subcomissão 
do PAC faria, no dia vinte de outubro, visita técnica às 
obras da Ferrovia Norte Sul em trechos que cortam as 
cidades de Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro 
Verde de Goiás; no Estado de Goiás; que a Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle do Senado Federal convidara os 
membros da CFF para audiência pública com o Minis-
tro do Esporte Orlando Silva, nesta data, às catorze 
horas no Plenário 7, Anexo II do Senado Federal; que 
a CFFC participaria de audiência conjunta com a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão 
de Finanças e Tributação, também nesta data, a partir 
das 15 horas no Plenário 4, com a presença do Sr. 
Luciano Coutinho, Presidente do BNDES; e que, no 
próximo dia 25, às catorze horas e trinta minutos, a 
CFFC realizaria audiência pública para esclarecimen-
tos sobre o Caso Dígitro, e, no dia 26, a audiência pú-
blica com o Ministro das Comunicações Paulo Bernar-
do. ORDEM DO DIA: Sobre a mesa, requerimento de 
inversão de pauta, do Deputado Antônio Carlos Ma-
galhães Neto solicitando, conforme art. 50, § 1º, do 
RICD, para apreciação dos Requerimentos nos 213/11 
e 214/11. Não houve discussão. Em votação o reque-
rimento de inversão da pauta foi aprovado. Houve tam-
bém requerimentos de preferência, nesta ordem, para 
os Requerimentos nos 197/11, 202/11, 203/11, 201/11, 
210/11, 196/11, 193/11 e 194/11. Em votação, foram 
aprovados os requerimentos de preferência. A – Elei-
ção para o cargo de 1º Vice-Presidente: O Presidente 
informou o recebimento da indicação do Deputado 
Nilson Leitão para o cargo de 1º vice-presidente, em 
substituição ao deputado Carlos Brandão que se licen-
ciara do mandato, a qual será submetida a voto dos 
membros da Comissão. Designou o Deputado Ademir 
Camilo para atuar como Secretário e determinou o 
início da votação, com a chamada nominal dos mem-
bros. Finda a votação, foi conferida e constatada a 
coincidência entre o número de sobrecartas e o de 

votantes, num total de catorze votos. Votaram os De-
putados João Magalhães, Nelson Bornier, Nilson Lei-
tão, Antonio Carlos Magalhães Neto, Ronaldo Caiado, 
Paulo Feijó, Wellington Roberto, Ademir Camilo, Sérgio 
Brito, Fernando Francischini, Odair Cunha, Carlaile 
Pedrosa, Carlos Magno e Anthony Garotinho. Proces-
sada a apuração, o Presidente anunciou o resultado, 
declarando eleito, por unanimidade, e empossado para 
o cargo de 1º Vice-Presidente, o Deputado Nilson Lei-
tão. Com a palavra, o Deputado Nilson Leitão agrade-
ceu a indicação do seu a partido e a confiança dos 
membros da Comissão. B – Deliberação de Proposi-
ções: 1 – RELATÓRIO Nº 2/11, da Subcomissão Per-
manente de Acompanhamento, Fiscalização e Con-
trole da Execução Orçamentária e Financeira e das 
Obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e do Programa Minha Casa Minha Vida. (REQ 
1/2011) – “relatório de visita técnica às obras da ferro-
via Norte-Ssul lotes 12, 13 e 14 (Palmas e Gurupi/to)”, 
aprovado pela Subcomissão do PAC e do PMCMV em 
18/10/2011. O Relator fez uma breve exposição sobre 
a visita e defendeu a aprovação do relatório. Não hou-
ve discussão. Em votação, o relatório foi aprovado. 2 
– 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”. Retirado de 
pauta, a pedido do Autor. 3 – REQUERIMENTO Nº 
183/11, do Sr. Aureo, que “solicita o encaminhamento 
de pedido de informação à Agência Nacional de Avia-
ção Civil – Anac”. O Autor encaminhou pela aprovação 
do requerimento. Não houve discussão. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. 4 – REQUERIMENTO Nº 
187/11, do Sr. Edio Lopes, que “requer a realização de 
audiência pública na Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle para esclarecer pontos referentes a 
reprovação de Prestação de Contas Final com glosa 
total dos recursos da construção da rodoviária da sede 
do Município de Iracema, no Estado de Roraima”. O 
Autor encaminhou pela aprovação do requerimento. 
Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 193/11, do Sr. 
Mendonça Filho, que “solicita informações ao Exmo. 
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da 
União, Sr. Jorge Hage Sobrinho, a respeito de Audito-
ria Especial na área de transportes”. O Autor encami-
nhou pela aprovação do requerimento, com alteração, 
para obter informações não só do lote 7,como estava 
no pedido original, mas de todos os lotes da obra de 
duplicação da BR 101 no Estado de Pernambuco. Não 
houve discussão. Em votação o requerimento foi apro-
vado com a alteração solicitada. 6 – REQUERIMENTO 
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Nº 194/11, do Sr. Mendonça Filho, que “solicita infor-
mações ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Jus-
tiça, Sr. José Eduardo Cardozo, a respeito de fiscali-
zação realizada na área de transportes”. O Autor en-
caminhou pela aprovação do requerimento, com alte-
ração, requerendo informações sobre todas as audi-
torias relativas à duplicação da BR 101 em Pernam-
buco. Não houve discussão. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado com a alteração solicitada. 7 – RE-
QUERIMENTO Nº 195/11, dos Srs. Moreira Mendes e 
Roberto Freire, que “requer a realização de audiência 
pública para debater a regulação das atividades de 
fiscalização financeira e controle dentro da estrutura 
do Estado”. O Deputado Mendonça Filho subscreveu 
o requerimento e defendeu sua aprovação. Não houve 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
8 – REQUERIMENTO Nº 196/11, do Sr. Wellington 
Roberto, que “solicita ao Sr. Ministro Presidente do 
Tribunal de Contas da União o envio de cópia integral 
do Processo nº 030.409.2008/4 e informações relativas 
a entidades do Sistema S”. O Autor encaminhou pela 
aprovação do requerimento. Não houve em discussão. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 9 – REQUE-
RIMENTO Nº 197/11, do Sr. Devanir Ribeiro, que “re-
quer que seja solicitado ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) uma auditoria na aplicação dos recursos do 
Governo Federal repassados pelo BNDES ao Municí-
pio de Americana/SP”. O Presidente informou que a 
discussão deste requerimento fora encerrada na reu-
nião de cinco de outubro, com a concordância do Au-
tor em transformá-lo em requerimento de visita técnica 
às cidades de Americana, Campinas e Hortolândia, 
com a participação de representante do TCU, da Con-
sultoria de Orçamento e da Secretaria da CFFC. Para 
encaminhar a votação, favoravelmente, manifestaram-
-se os Deputados Ademir Camilo e Mendonça Filho. 
Não houve encaminhamento contrário. Em votação, o 
requerimento foi aprovado com as alterações acorda-
das.10 – REQUERIMENTO Nº 198/11, do Sr. Vaz de 
Lima, que “solicita auditoria do Tribunal de Contas da 
União no convênio firmado entre o Ministério do Es-
porte e o Sindicato Nacional das Associações de Fu-
tebol (Sindafebol) para o cadastramento dos torcedo-
res das torcidas organizadas no País”. O Autor enca-
minhou pela aprovação do requerimento. Não houve 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
11 – REQUERIMENTO Nº 201/11, do Sr. Mendonça 
Filho, que “solicita realização de Audiência Pública para 
ouvir os Srs. Guido Mantega, Ministro de Estado da 
Fazenda, Fernando Damata Pimentel, Ministro de Es-
tado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, Cledorvino Belini, Presidente da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores – An-

favea, e José Luiz Gandini, Presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos 
Automotores – Abeiva, a fim de debaterem o aumento 
nas alíquotas do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI, incidentes sobre alguns veículos impor-
tados comercializados no Brasil”. O Presidente informou 
que o requerimento estava parcialmente prejudicado 
tendo em vista que já fora aprovada a vinda dos Mi-
nistros Fernando Pimentel (REQ 205/11) e Guido Man-
tega (REQ 206/11), restando deliberar apenas sobre 
os demais convidados. O Deputado Mendonça Filho 
encaminhou pela aprovação do requerimento, na par-
te em que não foi prejudicado. Não houve discussão. 
Em votação, o requerimento foi aprovado, com a ex-
clusão dos nomes dos Ministros Fernando Pimentel e 
Guido Mantega. 12 – REQUERIMENTO Nº 202/11, do 
Sr. Nelson Bornier, que “em aditamento ao Requeri-
mento n° 180/2011, requer a presença do Diretor-Ge-
ral e do Diretor Administrativo do Hospital do Andaraí, 
Hospital de Ipanema, Hospital da Lagoa, Hospital dos 
Servidores e do Hospital Cardoso Fontes, ambos no 
Rio de Janeiro respectivamente, para participarem da 
audiência pública a ser agendada referentemente ao 
Requerimento 180/2011”. O Deputado Nelson Bornier 
encaminhou pela aprovação do requerimento. Não 
houve discussão. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. 13 – REQUERIMENTO Nº 203/11, do Sr. Nelson 
Bornier, que “requer a realização de Audiência Pública 
para discutir a situação econômica e financeira e a 
ocorrência de irregularidades na gestão financeira do 
Sesef – Serviço Social das Estradas de Ferro / Plans-
fer – Plano de Saúde dos Ferroviários na gestão de 
junho de 2003 a novembro de 2008”. O Autor encami-
nhou pela aprovação do requerimento. Não houve dis-
cussão. Em votação, o requerimento foi aprovado. 14 
– REQUERIMENTO Nº 204/11, do Sr. Vanderlei Macris, 
que “solicita sejam convidados os Srs. Jorge Fraxe, 
General do Exército e Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, os 
engenheiros florestais Lorena Rabelo de Araújo e Mar-
del Morais e as funcionárias do DNIT Aline Freitas e 
Juliana Karina em razão de denúncia de malversação 
de dinheiro público”. Retirado de pauta pelo Presiden-
te, de ofício, devido à ausência do Autor. 15 – REQUE-
RIMENTO Nº 207/11, do Sr. Ademir Camilo – “reque-
rimento para que seja convidado o Sr. Secretário Exe-
cutivo do Ministério da Justiça Sr. Luiz Paulo Teles 
Ferreira Barreto e o Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração do MJ Sr. Paulo Machado, 
Subsecretário de Assuntos Legislativos do MJ Dr. Ga-
briel de Carvalho de Sampaio e o Assessor Sr. Fran-
cisco Carvalheira Neto, os Srs. Consultores Jurídicos 
do Ministério da Justiça Dra. Tatiana Malta Vieira e Dr. 
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Gilberto Yuji Shiraishi, e os Srs. da Comissão Nacional 
dos Representantes da Polícia Ferroviária Federal An-
tonio Francisco Leão de Decco e Eduardo Oliveira 
Coimbra, para em reunião de audiência pública, relatar 
sobre as alternativas encontradas para a implementa-
ção do dispositivo do § 8° do art. 29 da Lei n. 10.683 
de 28/05/2003, incluído pela Lei n. 12.462 de 
05/08/2011”. Retirado de pauta, a pedido do Autor. 16 
– REQUERIMENTO Nº 209/11, do Sr. Ademir Camilo 
– “requerimento para que seja convidado o Sr. Ministro 
de Estado da Justiça Sr. José Eduardo Cardozo, Se-
cretário Executivo do Ministério da Justiça Sr. Luiz 
Paulo Teles Ferreira Barreto, Secretário Geral da Con-
sultoria da Advocacia Geral da União (AGU) Dr. Fer-
nando Luiz Albuquerque Faria, Secretário de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão Sr. Duvanier Paiva Ferreira, Procurador Re-
gional do Trabalho da 6ª Região - PE Dr. Aloízio Aldo 
Júnior, o Advogado Dr. Reginaldo Oliveira Silva e o 
Coordenador Nacional Sr. Antonio Francisco Leão de 
Decco da Comissão Nacional dos Representantes da 
Polícia Ferroviária Federal, para em reunião de audi-
ência pública, relatar sobre as alternativas encontradas 
para a implementação do dispositivo do § 8° do art. 29 
da Lei n. 10.683 de 28/05/2003, incluído pela Lei n. 
12.462 de 05/08/2011”. Retirado de pauta, a pedido 
do Autor. 17 – REQUERIMENTO Nº 210/11, do Sr. 
Mendonça Filho, que “solicita a realização de Mesa 
Redonda, no Estado de Pernambuco, a fim de debater 
a ineficiência da prestação de serviços de telecomu-
nicações móvel no Estado de Pernambuco”. O Autor 
encaminhou pela aprovação. Não houve discussão. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 18 – RE-
QUERIMENTO Nº 213/11, do Sr. Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, que “requer que seja convidado o Sr. 
João Dias Ferreira – soldado da Polícia Militar do Dis-
trito Federal, a fim de prestar depoimento sobre as 
denúncias de fraudes no âmbito do Programa Segun-
do Tempo, de responsabilidade do Ministério do Es-
porte”. O Autor encaminhou pela aprovação do reque-
rimento. Não houve discussão. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado. 19 – REQUERIMENTO Nº 214/11, 
do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 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 respon-
sabilidade do Ministério do Esporte”. O Autor encami-
nhou pela aprovação. Não houve discussão. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. 20 – PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 15/11, do Sr. Nelson 
Padovani, que “propõe que a Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle realize ato de fiscalização e controle 
com vistas a apurar os contratos que estabelecem os 

serviços terceirizados nos aeroportos brasileiros, onde 
praticam preços bem acima do mercado”. Relator: De-
putado Vanderlei Macris. Relatório Prévio: pela imple-
mentação. O Deputado Vaz de Lima fez a leitura do 
relatório e do voto do Relator. Não houve discussão. 
Em votação, o relatório prévio foi aprovado. 21 – Sobre 
Mesa, requerimento de inclusão na pauta da PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 13/11, 
do Sr. Anthony Garotinho, que “propõe que a Câmara 
dos Deputados, por meio da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle realize ato de fiscalização e con-
trole para verificar irregularidades envolvendo o senhor 
Ricardo Teixeira, o Comitê Organizador Local (COL) 
da Copa de 2014 e a Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF)”. Relator: Deputado Sérgio Brito. Relatório 
Prévio: pela implementação. O Deputado Anthony Ga-
rotinho defendeu a inclusão na pauta. Não houve dis-
cussão. Em votação nominal, foi aprovada a inclusão 
na pauta, com catorze votos favoráveis e nenhum con-
trário. Votaram os Deputados Angelo Vanhoni, João 
Magalhães, Nelson Bornier, Nilson Leitão, Edio Lopes, 
Wellington Roberto, Paulo Feijó, Sérgio Brito, Fernan-
do Francischini, Edson Santos, Odair Cunha, Carlaile 
Pedrosa, Carlos Magno, Anthony Garotinho. Nos ter-
mos regimentais, o Deputado Sérgio Brito passou a 
presidência ao Deputado Nilson Leitão e fez a leitura 
do voto do relatório prévio pela implementação da PFC. 
Não houve discussão. Em votação, o relatório prévio 
foi aprovado. Reassumiu a presidência o Deputado 
Sérgio Brito. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às 
dez horas e cinquenta e quatro minutos. E, para cons-
tar, eu ____________________, Regina Pereira Ga-
mes, Secretária, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Sérgio Brito _________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
RECEBIDOS NA CFFC

No período de 11/10/2011 a 18/10/2011
Lista a ser distribuída na Reunião de 19/10/2011
Recebido comissão
Autor do documento
Assunto
04/10/2011*
Não inserido na lista corresponden-te
Tribunal de Contas da União
Augusto Nardes,
Presidente em Exercício
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Aviso nº 1476-Seses-TCU-Plenário, que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2637/2011 proferido nos 
autos do processo TC 021.374/2003-7, acompanha-
do do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamentam.

11/10/2011
Liderança do PSDB
Of. nº 918/2011/PSDB indicando o Dep. DUARTE 

NOGUEIRA como membro da CFFC, em substituição 
ao Dep. MANOEL SALVIANO.

14/10/2011
Tribunal de Contas da União
Augusto Nardes
Presidente em Exercício
Aviso nº 1471-Seses-TCU-Plenário que encami-

nha para conhecimento cópia do Acórdão 2602/2011 
proferido nos autos do Processo TC 019.153/2011-2, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam referente projeto de alteração da Decisão 
Normativa 114/2011 que fixou em 10% o rateio sobre 
arrecadação de impostos sobre produtos industriali-
zados para Estados e o Distrito Federal

18/10/2011
Liderança do DEM
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto Líder 

Democratas
Comunica que a partir desta data integrará a 

CFFC como membro titular em vaga existente
18/10/2011
Liderança do DEM
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto Líder 

Democratas
Indica o Deputado Ronaldo Caiado como mem-

bro titular da CFFC em vaga existente.
18/10/2011
Liderança do DEM
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto Líder 

Democratas
Indica o Deputado Onyx Lorenzoni como mem-

bro suplente da CFFC em substituição ao Deputado 
Davi Alcolumbre.

18/10/2011
Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal
Senador Rodrigo Rollemberg
Convida os membros da CFFC para participarem 

de Audiência Pública com a Presença do Ministro dos 
Esportes Orlando Silva, a realizar-se dia 19/10/2011 
as 14h no Plenário 07 do Senado Federal

18/10/2011
Deputado Izalci

Encaminha a CFFC, DVD contendo depoimen-
tos referentes as notícias relativas ao Programa Se-
gundo Tempo. 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Sétima Reunião, Extraor-
dinária De Audiência Pública, realizada em 25 de 
outubro de 2011

Às catorze horas e cinquenta e sete minutos do 
dia vinte e cinco de outubro de dois mil e onze, reuniu-
-se em audiência pública extraordinária a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Anexo II, Plená-
rio 11, da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Filipe Pereira. Registraram presença os 
Deputados Nilson Leitão (Vice-Presidente), Ademir 
Camilo, Fernando Francischini, Paulo Feijó, Wellington 
Roberto – Titulares; Anthony Garotinho, Carlos Magno, 
Edinho Bez, João Dado, Vanderlei Macris – Suplentes; 
e Esperidião Amin – não-membro. Deixaram de com-
parecer os Titulares Alexandre Santos, Angelo Vanho-
ni, Antonio Carlos Magalhães Neto, Daniel Almeida, 
Duarte Nogueira, Edio Lopes, Filipe Pereira, Glauber 
Braga, João Magalhães, Jorge Boeira, Marcelo Castro, 
Nelson Bornier, Osmar Júnior, Ronaldo Caiado, Sérgio 
Barradas Carneiro e Sérgio Brito. ABERTURA: O Pre-
sidente declarou aberta a reunião de audiência pública 
destinada a prestar esclarecimentos sobre o chamado 
Caso Dígitro, objeto dos Requerimentos 181/2011 do 
Deputado Anthony Garotinho e 200/2011, dos Depu-
tados Carlos Magno e Esperidião Amin, subscrito pelo 
Deputado Fernando Franchischini, aprovados pela Co-
missão nas reuniões de catorze de setembro e cinco 
de outubro passados, respectivamente; e propôs que 
se fizesse o debate em separado, começando com o 
convidado referente ao Requerimento 181/2011, Dr. 
Hugo César Hoeschl, Procurador da Fazenda licen-
ciado e, depois, com o Sr. Geraldo Augusto Xavier 
Faraco, Diretor da Dígitro, convidado referente ao Re-
querimento nº 200/2012. Obtendo a concordância do 
plenário à sua proposta, o Presidente convidou então 
para compor a mesa o Sr. Hugo César Hoeschl, agra-
deceu a presença dos convidados, discorreu sobre os 
objetivos da reunião, informou as normas regimentais 
a serem observadas durante a audiência e concedeu 
a palavra ao convidado. Em sua explanação inicial, o 
Sr. Hugo César Hoeschl levantou suspeita sobre con-
tratos de equipamentos de segurança envolvendo a 
empresa Dígitro, a qual também acusou de apropriar-
-se indevidamente dos seus direitos intelectuais sobre 
programas de computador componentes do Sistema 
Guardião, utilizado pelo Ministério da Justiça. Encerrada 
a exposição do convidado, o Presidente deu início ao 
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debate, passando a palavra ao Autor do Requerimen-
to 181/2011, Deputado Anthony Garotinho, que teceu 
suas considerações sobre o caso e fez perguntas ao 
convidado, enfatizando que o objetivo da audiência 
era instruir um processo de investigação cujo alvo não 
são os convidados presentes, mas o Sr. Luiz Fernando 
Corrêa, ex-Diretor da Polícia Federal. Com a palavra, 
o Sr. Hugo Hoeschl respondeu aos questionamentos. 
Dando continuidade ao debate, usaram a palavra os 
Deputados Espiridião Amim, Carlos Magno e Fernando 
Francischini, também tecendo considerações e ques-
tionamentos ao convidado, que prestou os esclareci-
mentos solicitados. O Deputado Francischini enfatizou 
que eventuais suspeitas de irregularidades envolven-
do membros da Polícia Federal deveriam ser feitas 
formalmente, documentadas, para que se pudessem 
apurá-las no fórum adequado. Ao final das respostas 
do convidado, o Presidente registrou que, se o Depu-
tado Fernando Francischini assim o quisesse, poderia 
encaminhar formalmente, por escrito, seus questiona-
mentos, para que o convidado também os respondes-
se posteriormente por escrito. Não havendo que mais 
quisesse interpelar o convidado, o Presidente agra-
deceu ao Sr. Hugo Heschel e o convidou a continuar 
acompanhando a reunião assentado à primeira fileira. 
Em seguida, deu início à segunda parte da audiência 
e convidou para compor a mesa o Sr. Geraldo Faraco. 
Com a palavra, o convidado fez sua explanação inicial, 
com um breve histórico da empresa Dígitro, em que 
enfocou especialmente o desenvolvimento do sistema 
Guardião, negando que o Sr. Hugo tivesse qualquer 
direito a usufruir sobre o referido sistema, conforme já 
teria sido decidido judicialmente. Assumiu a presidên-
cia o Deputado Carlos Magno e passou a palavra ao 
Deputado Anthony Garotinho, que fez questionamentos 
ao convidado, especialmente sobre contratos da Dígitro 
com órgãos públicos e sobre a relação da empresa com 
o Sr. Luiz Fernando Corrêa. Reassumiu a presidência 
o Deputado Filipe Pereira. O convidado respondeu aos 
questionamentos, declarando desconhecer a resposta 
da maior parte das indagações e comprometendo-se 
a enviar posteriormente os dados específicos de con-
tratos de que não dispunha no momento. O Deputado 
Fernando Francischini manifestou-se dizendo que as 
perguntas estavam sendo feitas à pessoa errada, pois 
deveriam ser direcionadas aos compradores, Polícia 
Federal inclusive; e o Deputado Anthony Garotinho 
lembrou que a Comissão rejeitara requerimento de 
sua autoria convocando o Sr. Luiz Fernando Corrêa a 
prestar esclarecimentos sobre o caso. Manifestaram-se 
os Deputados Espiridião Amin e Carlos Magno, alegan-
do que não competia ao convidado responder à maior 
parte dos questionamentos. O Deputado Paulo Feijó 

defendeu a prerrogativa fiscalizadora da Comissão e 
informou que passaria por escritos os seus questio-
namentos, devido ao adiantado da hora. Com base 
no Regimento, (art. 98, § 6º), o Presidente determinou 
que não fossem publicadas as afirmações injuriosas a 
respeito do convidado, atentatórias ao decoro parla-
mentar, feitas pelo Deputado Anthony Garotinho, que 
registrou o seu protesto contra tal decisão. ENCER-
RAMENTO: Não havendo mais oradores inscritos, o 
Presidente agradeceu a participação de todos e encer-
rou a reunião às dezoito horas e trinta e um minutos. 
Antes, porém, convocou os Deputados para reunião 
deliberativa da Comissão no dia seguinte, vinte e seis 
de outubro, no Plenário 9, às nove horas, seguida de 
audiência pública com o Ministro das Comunicações 
Paulo Bernardo; e na mesma data, às catorze horas e 
trinta minutos, no Plenário 1, audiência pública com o 
Policial Militar João Dias, responsável por denúncias 
contra o Ministro do Esporte. A reunião foi gravada e, 
após a degravação do arquivo de áudio, o texto com 
seu inteiro teor será anexado a este documento. E, 
para constar, eu, Regina Pereira Games, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Filipe Perei-
ra, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Oitava Reunião, Ordinária 
Deliberativa, realizada em 26 de outubro de 2011.

Às nove horas e trinta e oito minutos do dia vinte e 
seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle no Plenário 
9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Nilson Leitão. Compareceram os 
Deputados Nilson Leitão, Jorge Boeira e Filipe Pereira 
(Vice-Presidentes), Ademir Camilo, Alexandre Santos, 
Daniel Almeida, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fernando 
Francischini, Glauber Braga, João Magalhães, Nelson 
Bornier, Paulo Feijó, Ronaldo Caiado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Wellington Roberto – Titulares; Aureo, Car-
laile Pedrosa, Carlos Magno, Deley, Dr. Paulo César, 
Eduardo Cunha, João Dado, Mendonça Filho, Odair 
Cunha, Onyx Lorenzoni, Vanderlei Macris, Vaz de Lima 
– Suplentes; e Jô Moraes – não-membro. Deixaram 
de comparecer os Titulares Angelo Vanhoni, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Marcelo Castro e Sérgio Brito. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presiden-
te declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: Nos 
termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o 
Presidente informou que foram distribuídas cópias da 
lista dos expedientes recebidos pela Comissão no pe-
ríodo de dezenove a vinte e cinco de outubro de dois 
mil e onze, que passa a integrar esta Ata, dispensando 
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a leitura dos citados expedientes. ORDEM DO DIA: 1 
– RELATÓRIOS nos 3 e 4 de Visita Técnica da Subco-
missão do PAC e PMCMV aos Estados do Paraná e 
Goiás. O Relator da Subcomissão do PAC, Deputado 
Nelson Bornier, encaminhou pela aprovação dos relató-
rios. Não houve discussão. Em votação o os relatórios 
foram aprovados. 2- REQUERIMENTO Nº 223/11, do 
Sr. Nelson Bornier, que “requer a realização de Visitas 
Técnicas nas obras com indícios de irregularidades, que 
especifica”. O Autor encaminhou pela aprovação do re-
querimento, informando tratar-se de um requerimento 
da Subcomissão do PAC. Em discussão, o Deputado 
Fernando Francischini solicitou a inclusão de visita à 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Município de 
Araucária (PR), obtendo a concordância do Autor. Em 
votação, o requerimento foi aprovado com o aditivo 
acordado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às 
nove horas quarenta e quatro minutos e convocou os 
parlamentares a permanecerem no Plenário, para dar 
início à audiência pública com o Ministro das Comu-
nicações Paulo Bernardo. E, para constar, eu, Regina 
Pereira Games, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Nilson Leitão, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
RECEBIDOS NA CFFC

No período de 19/10/2011 a 25/10/2011
Lista a ser distribuída na Reunião de 26/10/2011
Recebido comissão
Autor do documento
Assunto
18/10/2011*
Não incluído na lista anterior
Deputado Carlaile Pedrosa
Of. GCP – 1810, justifica ausência na reunião da 

CFFC em 10/11/2011.
04/10/2011*
Não incluído na lista da última Reunião
Dep. Carlos Brandão
Ofício GAB nº 141/2011 informa que a partir 

desta data , renuncia ao cargo de 1º Vice-Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
desta Casa, por motivo de afastamento do mandato 
parlamentar, conforme Ofício 138/2011 protocolado 
junto à SGM.

07/10/2011*
Não incluído na lista da última Reunião
Liderança PSDB
Dep. Duarte Nogueira
Líder PSDB

Ofício 907/PSDB indica o Deputado Nilson Leitão 
para o cargo de 1º Vice-Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, em substituição ao 
Deputado Carlos Brandão.

07/10/2011*
Não incluído na lista da última Reunião
Liderança PSC
Dep. Ratinho Junior
Líder PSC
Ofício Líder nº 314/2011 indica o Deputado Nilson 

Leitão para o cargo de 1º Vice-Presidente da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, em substituição 
ao Deputado Carlos Brandão

19/10/2011
Liderança do PT
Dep Paulo Teixeira
Líder do PT
Solicita a retirada do Deputado Devanir Ribeiro 

como membro suplente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – CFFC.

19/10/2011
Liderança do PT
Dep PAULO TEIXEIRA
Líder do PT
OF nº 152/GAB Solicita a retirada do Deputado 

Devanir Ribeiro como membro suplente da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC.

19/10/2011
Liderança PSDB
Dep. Duarte Nogueira
Líder PSDB
Ofício 951/2011/PSDB indica o Deputado Duarte 

Nogueira em substituição ao Deputado Carlos Bran-
dão como membro titular e o Deputado Carlos Bran-
dão em substituição ao Deputado Duarte Nogueira 
como membro suplente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle.

19/10/2011
Liderança PSDB
Dep. Duarte Nogueira
Líder PSDB
Ofício 952/2011/PSDB indica o Deputado Duarte 

Nogueira em substituição ao Deputado Carlos Bran-
dão como membro titular e o Deputado Carlos Bran-
dão em substituição ao Deputado Duarte Nogueira 
como membro suplente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle.

19/10/2011
Liderança do PT
Dep. Paulo Teixeira
Líder do PT



61276 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

Ofício 153/GAB indica o Deputado José Mentor 
(PT/SP) como membro suplente da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle.

25/10/2011
Liderança PCdoB
Dep. Osmar Junior – Líder do PCdoB
Of. n. 336/11 indica o Deputado Daniel Almeida 

como titular da CFFC, em substituição ao Dep. Os-
mar Junior.

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Nona Reunião, Extraordiná-
ria De Audiência Pública, realizada em 26 de ou-
tubro de 2011

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte e 
seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-se em audiência 
pública extraordinária a Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle, no Anexo II, Plenário 11, da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Nilson Leitão. 
Registraram presença os Deputados Nilson Leitão, e Jor-
ge Boeira(Vice-Presidentes), Ademir Camilo, Alexandre 
Santos, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fernando Fran-
cischini, Marcelo Castro, Paulo Feijó, Ronaldo Caiado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Wellington Roberto – Titulares; 
Aureo, Carlos Magno, Deley, Dr. Paulo César, João Dado, 
Mendonça Filho, Odair Cunha, Vanderlei Macris e Vaz 
de Lima – Suplentes; Cesar Colnago e Roberto Teixei-
ra – não-membro. Deixaram de comparecer os Titulares 
Angelo Vanhoni, Antonio Carlos Magalhães Neto, Daniel 
Almeida, Filipe Pereira, Glauber Braga, João Magalhães, 
Nelson Bornier e Sérgio Brito. ABERTURA: O Presiden-
te declarou aberta a reunião de audiência pública com o 
Ministro das Comunicações Paulo Bernardo, objeto dos 
Requerimentos 78/11 e 117/11, ambos do Deputado 
Vanderlei Macris, aprovados por este Colegiado, respec-
tivamente nas reuniões deliberativas de quinze de junho 
e três de agosto de 2011, para tratar de notícia veiculada 
no jornal O Estado de São Paulo, sobre denúncias de 
superfaturamento no pregão eletrônico da Telebrás, na 
licitação para aquisição de equipamentos e sistemas de 
fibras ópticas de contratos do Plano Nacional de Ban-
da Larga; e assuntos sobre sua gestão no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, incluídas as execu-
ções financeiras de obras rodoviárias e ferroviárias. Em 
seguida, o Presidente informou a composição da mesa 
com o Sr. Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações, 
agradeceu a presença do convidado, discorreu sobre os 
objetivos da reunião, informou as normas regimentais 
para o andamento da reunião, e concedeu a palavra ao 
Ministro, para sua explanação inicial. O Ministro expla-
nou sobre as regras orçamentárias evidenciando que em 
relação às obras do PAC, o Ministério do Planejamento 
não tem poder de contingenciamento da execução or-

çamentária. Também prestou esclarecimentos sobre os 
contratos para implantar o Plano Nacional de Banda Lar-
ga (PNBL), questionados pelo TCU. Informou que todas 
as providências solicitadas pelo TCU foram tomadas, e 
que aquele colegiado autorizou a continuidade dos con-
tratos, à exceção do contrato referente à região Norte, 
que foi cancelado. Encerrada a exposição do convidado, 
o Presidente deu início ao debate, passando a palavra ao 
Autor dos Requerimentos que deram origem à audiên-
cia, Deputado Vanderlei Macris, que fez ponderações e 
questionamentos ao convidado sobre as denúncias vei-
culadas na imprensa, referentes aos temas em debate. 
Em seguida o convidado usou a palavra para prestar os 
esclarecimentos solicitados, refutando todas as acusa-
ções que lhe foram imputadas. Instado pelo Deputado 
Vanderlei Macris, o Ministro prometeu enviar à Comissão 
documento detalhando os valores que foram reduzidos nos 
contratos questionados da Telebrás, após a renegociação 
determinada pelo TCU. Dando continuidade ao debate, 
o Presidente passou a palavra ao líder do PSDB, Depu-
tado Duarte Nogueira, que questionou o Ministro sobre 
a gestão pública do sistema de telecomunicações. Com 
a palavra, o Ministro respondeu aos questionamentos. 
Observando a lista de inscrição de oradores, o Presi-
dente passou a palavra aos Deputados Sérgio Barradas 
Carneiro, Jorge Boeira, Odair Cunha, Edio Lopes, César 
Colnago e Mendonça Filho, que fizeram suas pondera-
ções sobre o tema. Em seguida o Ministro respondeu aos 
últimos questionamentos e fez suas considerações finais. 
ENCERRAMENTO: Não havendo mais quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a partici-
pação de todos e encerrou a reunião, às doze horas e 
doze minutos, antes convocando os Deputados para a 
audiência pública com o Policial Militar João Dias, sobre 
denúncias de irregularidades no Ministério do Esportes, 
nesta mesma data, às catorze horas e trinta minutos. A 
reunião foi gravada e, após a degravação do arquivo de 
áudio, o texto com seu inteiro teor será anexado a este 
documento. E, para constar, eu, Regina Pereira Games, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Nilson 
Leitão, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Reunião, Extraordinária 
De Audiência Pública, realizada em 26 de outubro 
de 2011

Às catorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia vinte e seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-
-se em audiência pública extraordinária a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Anexo II, Plená-
rio 11, da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Sérgio Brito. Registraram presença os 
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Deputados Sérgio Brito (Presidente), Nilson Leitão (1º 
Vice-Presidente), Ademir Camilo, Daniel Almeida, Glau-
ber Braga, Ronaldo Caiado, Sérgio Barradas Carneiro 
– Titulares; Anthony Garotinho, Carlos Magno, Edson 
Santos, Mendonça Filho, Odair Cunha, Vanderlei Ma-
cris – Suplentes; Alice Portugal, Assis Melo, Evandro 
Milhomen, Izalci, Jandira Feghali, Jô Moraes, Luciana 
Santos, Luiz Fernando Machado, Osmar Júnior, Perpé-
tua Almeida e Ronaldo Fonseca. ABERTURA: O Presi-
dente declarou aberta a reunião de audiência pública 
destinada a esclarecimentos sobre as denúncias de 
fraudes no Programa Segundo Tempo do Ministério 
do Esporte, objeto dos Requerimentos nº 213/11 e nº 
214/11, ambos de autoria do Deputado Antonio Car-
los Magalhães Neto, aprovados por este colegiado na 
reunião deliberativa de dezenove de outubro passado. 
Em seguida, o Presidente comunicou que o advogado 
do Sr. João Dias Ferreira avisara que seu cliente não 
compareceria à audiência, e leu carta do convidado, 
recebida na Comissão instantes antes, em que este 
informava as razões de ter declinado o convite, conside-
rando que os acontecimentos recentes teriam tornado 
desnecessária sua presença. Dando prosseguimento à 
audiência, o Presidente abriu a lista de inscrições para 
os Deputados que quisessem se manifestar. O Depu-
tado Nilson Leitão, explicou que o Sr. João Dias comu-
nicara à Liderança do PSDB que não viria a audiência 
porque seu advogado o instruíra a só falar em juízo. 
A Deputada Alice Portugal protestou contra a atitude 
de se insistir em fazer audiência pública com um réu 
confesso, que não teria comparecido à audiência justa-
mente por não poder provar as acusações assacadas 
contra o Ministro. O Deputado Osmar Junior, Líder do 
PCdoB, solicitou o encerramento da audiência devido 
à ausência do convidado e convocou os deputados do 
partido e seus aliados a se retirarem do plenário. Na 
mesma linha de protesto e em defesa do encerramen-
to da reunião, manifestaram-se os Deputados Silvio 
Costa, Anthony Garotinho e Daniel Almeida. Em con-
trapartida, o Deputado Mendonça Filho se manifestou 
alegando que as denúncias não se restringem ao que 
foi veiculado pela revista Veja e que o papel da Casa 
não era provar nada, mas cobrar politicamente a reti-
dão de postura dos membros do Executivo. Também 
defenderam o aprofundamento das investigações os 
Deputados Fernando Francischini, Vanderlei Macris e 
Ronaldo Caiado. ENCERRAMENTO: Atendendo aos 
pedidos dos parlamentares, o Presidente encerrou a 
reunião, às quinze horas e trinta e seis minutos. A reu-
nião foi gravada e, após a degravação do arquivo de 
áudio, o texto com seu inteiro teor será anexado a este 
documento. E, para constar, eu, ________________ 
Regina Pereira Games, Secretária, lavrei a presente 

Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Sérgio Brito, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

54ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 20ª Reunião Ordinária realizada em 25 
de outubro de 2011.

Às quinze horas e quarenta e nove minutos do 
dia vinte e cinco de outubro de dois mil e onze, reuniu-
-se a Comissão de Legislação Participativa, no Anexo 
II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados, com a pre-
sença dos Senhores Deputados Vitor Paulo - Presi-
dente; Edivaldo Holanda Junior e Dr. Grilo - Vice-Pre-
sidentes; Fernando Ferro, Glauber Braga, Roberto 
Britto, Waldir Maranhão e Weverton Rocha - Titulares; 
Arnaldo Jordy, Fátima Bezerra, Jose Stédile e Pedro 
Uczai - Suplentes. Compareceu também a Deputada 
Keiko Ota, como não-membro. Deixaram de compare-
cer os Deputados Fernando Marroni, Jânio Natal, Luiz 
Fernando Machado, Luiza Erundina, Paulo Magalhães, 
Paulo Pimenta, Sebastião Bala Rocha e Silas Câmara. 
O Deputado Jânio Natal justificou a ausência à reunião 
deliberativa, por meio do Ofício n. 150/2011, datado 
de 25 de outubro de 2011. A Deputada Luiza Erundina 
também justificou a ausência à reunião, consoante 
Of.n.032/2011/GAB, datado de 24 de outubro de 2011. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputa-
do Weverton Rocha, presidindo a reunião, declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 
19ª reunião, realizada no dia 05 de outubro de 2011. 
O Deputado Dr. Grilo solicitou que fosse dispensada 
a leitura da ata. Não havendo quem quisesse discutir 
a Ata, ou apresentar eventual correção, foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. O De-
putado Weverton Rocha colocou em apreciação o re-
querimento de “inclusão de matéria na Ordem do Dia”, 
de autoria do Deputado Dr. Grilo (Requerimento nº 
22/11). Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade pelo colegiado. ORDEM DO DIA: A - Ma-
téria Sobre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO Nº 22/11 
- do Sr. Dr. Grilo - que “requer a alteração da lista de 
entidades que participarão do “Seminário Nacional de 
Combate à Obesidade”, evento aprovado pela Comis-
são de Legislação Participativa, por meio da Sugestão 
n. 25, de 2011, de autoria do Núcleo Mineiro de Obe-
sidade”. O Deputado Dr. Grilo procedeu à leitura e ao 
encaminhamento do requerimento. Não havendo quem 
quisesse se pronunciar a respeito da matéria, foi co-
locado em votação o requerimento, sendo aprovado 
por unanimidade. B - Requerimentos: 2 - REQUE-
RIMENTO Nº 20/11 - do Sr. Dr. Grilo - que “solicita 
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anuência do Plenário da Comissão de Legislação Par-
ticipativa para a realização de Seminário para debater” 
A Química Para Um Mundo Melhor”, em comemoração 
ao Ano Internacional da Química, por indicação da 
ONU em 2011”. O Deputado Dr. Grilo procedeu à lei-
tura e ao encaminhamento do requerimento. Não ha-
vendo quem quisesse se pronunciar a respeito da 
matéria, foi colocado em votação o requerimento, sen-
do aprovado por unanimidade. C - Sugestões: 3 - 
SUGESTÃO Nº 173/09 - do Movimento de Cursilhos 
de Cristandade do Brasil - que “sugere Proposta de 
Emenda à Constituição para instituir salário-assistên-
cia às vítimas ou às famílias das vítimas, inseridas ou 
não na seguridade social, por um tempo providencial 
e necessário à sua recomposição sócio-econômica, 
por atos cometidos por agentes de forma dolosa ou 
culposa”. RELATOR: Deputado VITOR PAULO. PARE-
CER: pela aprovação, na forma da Proposta de Emen-
da à Constituição que apresenta. Vista à Deputada 
Marina Santanna, em 05/10/2011. Em razão de já 
haver lido o parecer, em reunião datada de 05 de ou-
tubro de 2011, o Deputado Vitor Paulo deu como lido 
o parecer, solicitando que fosse submetido à delibera-
ção. Não havendo quem quisesse discutir a matéria, 
o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. 4 - SUGESTÃO Nº 206/10 - do Con-
selho de Defesa Social de Estrela do Sul - que “suge-
re projeto de lei que institui, para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, compensação financeira pela 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 
recursos minerais em seus respectivos territórios, pla-
taformas continental, mar territorial ou zona econômi-
ca exclusiva, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado VITOR PAULO. PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Arnaldo Jordy, em 29/06/2011. 
Em razão de já haver lido o parecer, em reunião pre-
térita, o Deputado Vitor Paulo deu como lido o parecer, 
solicitando que fosse submetido à deliberação. Não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, o parecer 
foi colocado em votação, sendo aprovado por unani-
midade. 5 - SUGESTÃO Nº 210/10 - do Conselho de 
Defesa Social de Estrela do Sul - que “sugere projeto 
de lei que dispõe sobre medidas protetivas ao jovem 
Advogado”. RELATOR: Deputado ERIVELTON SAN-
TANA. PARECER: pela aprovação da Sugestão n. 210, 
de 2010, na forma do projeto de lei apresentado. Vis-
ta ao Deputado Dr. Grilo, em 31/08/2011. O Deputa-
do Dr. Grilo apresentou voto em separado em 
04/10/2011. NÃO DELIBERADO. 6 - SUGESTÃO Nº 
225/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul - que “sugere projeto de lei que acrescenta 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. 
NÃO DELIBERADO. 7 - SUGESTÃO Nº 232/10 - do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
“sugere a realização de reunião de audiência pública 
para discutir o tema implantação dos Juizados Espe-
ciais da Família”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BE-
ZERRA. PARECER: pela rejeição. A Deputada Fátima 
Bezerra procedeu à leitura e ao encaminhamento do 
parecer. Registrou que o foro mais adequado para de-
bater o tema é a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. Não havendo quem quisesse discutir 
a matéria, o parecer foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. 8 - SUGESTÃO Nº 10/11 
- da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis e Transexuais - que “sugere a realiza-
ção do II Seminário “Escola sem Homofobia””. RELA-
TORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 05/10/2011. 
A Deputada Fátima Bezerra procedeu à leitura e ao 
encaminhamento do parecer. O Deputado Waldir Ma-
ranhão apoiou a realização do evento, manifestando-
-se favorável ao parecer da Relatora. Não havendo 
mais quem quisesse discutir a matéria, o parecer foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimida-
de. Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, 
assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Ro-
berto Britto. O Deputado Vitor Paulo aproveitou para 
elogiar a participação do Deputado Weverton Rocha 
na presidência da reunião. Por sua vez, o Deputado 
Arnaldo Jordy lembrou que às 18 horas e trinta 
minutos seria entregue a moção de apoio à Minis-
tra Eliana Calmon, documento produzido pela Co-
missão de Legislação Participativa. 9 - SUGESTÃO 
Nº 239/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela 
do Sul - que “sugere a realização de reunião de audi-
ência pública para discutir o tema: ‘Empregados Do-
mésticos, Direito ao Abono do PIS e Curso Técnico’”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. PARECER: 
pela aprovação, na forma do requerimento que apre-
senta. O Deputado Waldir Maranhão procedeu à leitu-
ra e ao encaminhamento do parecer. Não havendo 
mais quem quisesse discutir a matéria, o parecer foi 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimida-
de. Nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, o 
Deputado Roberto Britto passou a presidência dos 
trabalhos ao Deputado Vitor Paulo, Presidente da Co-
missão de Legislação Participativa. 10 – SUGESTÃO 
Nº 18/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela 
do Sul - que “sugere Projeto de Lei para acrescentar 
os arts. 251-A, 251-B e 552-A no Código de Processo 
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Civil, dispondo a baixa de processos e o Plenário Vir-
tual”. RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. PA-
RECER: pela aprovação da Sugestão n. 18, de 2011, 
nos termos do Projeto de Lei anexo. O Deputado Ro-
berto Britto procedeu à leitura e ao encaminhamento 
do parecer. Não havendo mais quem quisesse discutir 
a matéria, o parecer foi colocado em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. 11 - 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 Proces-
so Penal), no tocante aos Jurados, visando valorizar 
e facilitar o acesso à função de jurado” RELATOR: De-
putado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. PARECER: 
pela rejeição da Sugestão n. 35, de 2011. NÃO DELI-
BERADO. Antes de encerrar a reunião, o Deputado 
Vitor Paulo convidou os parlamentares e demais pre-
sentes para participarem da audiência pública que 
ocorrerá dia 26 de outubro, cujo tema é a “Censura da 
Folha ao Blog Falha de São Paulo”. E, para constar, 
eu ______________________, Sônia Hypolito, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Vitor Paulo 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 36ª Reunião Ordinária De Audiência 
Pública, realizada em 15 de setembro de 2011. 

Às dez horas e quatro minutos do dia quinze de 
setembro de dois mil e onze, no plenário oito do Anexo 
dois da Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu-se 
em audiência pública, sob a presidência do Deputa-
do Sarney FIlho, um dos requerentes da audiência 
pública, para discussão sobre o PL nº 6.927, de 2010, 
que dispõe sobre a alteração da categoria de unidade 
de conservação do Parque Nacional da Chapada das 
Mesas para Reserva Extrativista Chapada das Mesas. 
Registraram presença os Senhores Deputados Penna 
- Vice-Presidente; Leonardo Monteiro e Sarney Filho 
- Titulares; Domingos Dutra - Suplente. Justificou a 
ausência o Deputado Giovani Cherini. O Presidente, 
Deputado Sarney Filho declarou abertos os trabalhos 
e convidou a tomar assento à mesa os seguintes ex-
positores: Sr. Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, 
Diretor Substituto de Criação e Manejo de Unidades 
de Conservação do ICMBio – Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade; Sra Eliane Olivei-
ra de Abreu Alhadef, Representante do Secretário de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão; Sr. 
Deijacy Rego, Ambientalista; Sr. João Alberto Martins 
SIlva, Prefeito do Município de Carolina/MA; Sr. Jorge 
Espíndola, Representante da Associação dos Morado-
res da Chapada das Mesas. Convidou, ainda, a tomar 
assento na primeira fileira do plenário, por não dispor 
mais de assento à Mesa, a Sra. Luciana Maria Fernan-
des Machado, Chefe do Parque Nacional da Chapa-
da das Mesas/MA, também expositora. O Presidente 
discorreu sobre os objetivos da reunião, cientificou 
os convidados, parlamentares e demais participantes 
acerca das normas regimentais e concedeu a palavra 
aos expositores. Encerradas as palestras, o Deputado 
Sarney Filho, Presidente da Audiência, relator do PL 
nº 6.927/2010 na Comissão, e proponente do even-
to, passou a palavra ao Deputado Domingos Dutra, 
autor do PL acima referenciado, que também procedeu 
à arguição dos palestrantes. Na sequência, também 
fez uso da palavra, facultado à platéia pelo Presidente, 
o Sr. João Olimpo, Secretário de Infraestrutura do Mu-
nicípio de Carolina/MA. Tendo em vista que não havia 
parlamentares inscritos para os debates, o Presiden-
te concedeu a palavra ao Deputado Domingos Dutra 
e aos expositores, para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos expositores, parlamentares e demais 
participantes e encerrou a reunião às treze horas e 
dezoito minutos. E, para constar, eu, Ana Katia Mar-
tins Bertholdo, lavrei a presente Ata, cujo conjunto do 
arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Au-
diência, Deputado Sarney Filho, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 37ª Reunião Ordinária De Audiência 
Pública, realizada em 20 de setembro de 2011. 

Às quatorze horas e vinte e um minutos do dia 
vinte de setembro de dois mil e onze, no Plenário 8, 
do Anexo 2, da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
reuniu-se em Audiência Pública, sob a presidência do 
Deputado Oziel Oliveira, requerente da audiência pú-
blica, para discutir o Desenvolvimento da Hidrovia do 
Rio São Francisco. Registraram presença os Senhores 
Deputados Oziel Oliveira e Penna - Vice-Presidente; 
Augusto Carvalho, Giacobo e Sarney Filho - Titula-
res; Homero Pereira e Moacir Micheletto - Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Zé Silva, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Claudio Cajado, Giovani Cherini, Irajá Abreu, Leonar-
do Monteiro, Márcio Macêdo, Marina Santanna, Mário 
de Oliveira, Nelson Marchezan Junior, Oziel Oliveira, 
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Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli, Toninho Pinheiro, 
Valdir Colatto e Zé Geraldo. O Presidente, Deputado 
Oziel Oliveira declarou abertos os trabalho e convidou 
a tomar assento à mesa os seguintes expositores: 
Fernando Antonio Brito Fialho, Diretor-Geral da An-
taq - Agência Nacional de Transporte Aquaviário; Eu-
gênio Pio Costa, Coordenador-Geral de Transportes, 
Minerações e Obra Civis do Ibama, representando o 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis; Adão Magnus 
Marcondes Proença, Diretor do DNIT - Departamen-
to Nacional de Infraestrutura Aquaviária; Clementino 
Coelho, Presidente Interino da Codevasf - Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba; e Joaquim Carlos Riva, Engenheiro Naval. 
O Presidente discorreu sobre os objetivos da reunião, 
cientificou os convidados, parlamentares e demais par-
ticipantes acerca das normas regimentais e concedeu 
a palavra aos expositores. Encerradas as palestras, o 
Deputado Oziel Oliveira, proponente do evento inqui-
rou os expositores e passou a palavra aos Deputados 
Zé Silva e Homero Pereira. O Presidente concedeu a 
palavra aos expositors, para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos expositores, parlamentares e demais 
pargicipantes e encerrou a reunião às dezesseis ho-
ras e dezoito minutos. E, para constar, eu, Ana Katia 
Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Oziel Oliveira, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados..

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 38ª Reunião Ordinária De Audiência 
Pública, realizada em 27 de setembro de 2011.

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte 
e sete de setembro de dois mil e onze, no Plenário 08 
do Anexo 2 da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
reuniu-se em Audiência Pública sob a presidência do 
Deputado Giovani Cherini, para discussão sobre os 
principais desafios, problemas e dificuldades enfrenta-
dos pela Educação Ambiental, conforme requerimento 
nº 80/2011 de autoria do Deputado Giovani Cherini, 
subscrito pelo Deputado Sarney Filho. A reunião contou 
com a presença dos Deputados Giovani Cherini, Pre-
sidente, Oziel Oliveira, Claudio Cajado e Penna - Vice-
-Presidentes. Justificaram a ausência os Deputados 
Márcio Macêdo e Valdir Colatto. O Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e convidou a tomar assento à 
mesa os seguintes expositores: Senhora Neusa Helena 
Rocha Barbosa, Consultora da Coordenação-Geral de 
Educação Ambiental/SECADI, representando o Minis-

tro da Educação; Senhor Nilo Sérgio de Melo Diniz, 
Diretor do Departamento de Educação Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente; Professor-Doutor Nelson 
Mello e Souza, Presidente do Centro de Altos Estudos 
em Sustentabilidde da ABF - Academia Brasileira de 
Filosofia; Professor Doutor João Ricardo Moderno, da 
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro-RJ. 
Em seguida, discorreu sobre os objetivos da reunião, 
cientificou os convidados, parlamentares e demais par-
ticipantes acerca das normas regimentais e concedeu 
a palavra aos expositores. Encerradas as palestras, o 
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Penna e, 
na sequência, passou a palavra aos expositores, para 
suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente agradeceu a presença dos expositores, 
parlamentares e demais participantes e encerrou a 
reunião às quinze horas e cinquenta e um minutos. E, 
para constar, eu, Ana Katia Martins Bertholdo, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Giovani Cheri-
ni, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 39ª Reunião Deliberativa Ordinária, re-
alizada em 28 de setembro de 2011. 

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
vinte e oito de setembro de dois mil e onze, reuniu-se 
a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Deputado Giovani 
Cherini. Registraram suas presenças os Senhores De-
putados Giovani Cherini - Presidente; Oziel Oliveira, 
Claudio Cajado e Penna - Vice-Presidentes; Augusto 
Carvalho, Irajá Abreu e Leonardo Monteiro - Titulares; 
Bernardo Santana de Vasconcellos, Fernando Ferro, 
Homero Pereira e Lauriete - Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Giacobo, Márcio Macêdo, 
Marina Santanna, Mário de Oliveira, Nelson Marche-
zan Junior, Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli, Sarney 
Filho, Toninho Pinheiro, Valdir Colatto e Zé Geraldo. 
Justificou a ausência o Deputado Márcio Macêdo. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas da 35ª Reunião Deliberativa Ordi-
nária, realizada no dia 14 de setembro de 2011 e 36ª 
Audiência Pública, realizada no dia 15 de setembro de 
2011. a leitura das Atas foi dispensada a pedido do 
Deputado Augusto Carvalho. Em votação, as Atas fo-
ram aprovadas. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 
1 - REQUERIMENTO Nº 83/11 - do Sr. Augusto Car-
valho - que “requer a realização de seminário para 
debater a situação do saneamento básico no Distrito 
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Federal, em especial o abastecimento de água, o es-
gotamento sanitário e a gestão de resíduos sólidos”. 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO O DEPUTADO AUGUS-
TO CARVALHO. DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. 
LEONARDO MONTEIRO (PT-MG) E DEP. BERNAR-
DO SANTANA DE VASCONCELLOS (PR-MG). APRO-
VADO COM ADENDO PARA INCLUSÃO DE REPRE-
SENTANTE DOS MINISTÉRIOS DO MEIO AMBIEN-
TE, DAS CIDADES, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE - FUNASA, DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO E DA ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
- ABES. O Presidente propos aditamento ao Reque-
rimento nº 73/11, do Deputado Sarney Filho, que “re-
quer a realização de Audiência Pública para debater 
o tema Cidades Sustentáveis”, incluindo o Sr. Odeth 
Grajew, Coordenador do Programa São Paulo Susten-
tável. Em votação. Aprovado. 2 - REQUERIMENTO Nº 
85/11 - do Sr. Ricardo Tripoli - que “requer audiência 
pública com os ministros da Fazenda, do Meio Am-
biente e das Relações Exteriores para tratarem da 
posição brasileira na Conferência Rio+20”. RETIRADO 
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 3 - REQUERIMENTO Nº 86/11 
- do Sr. Ricardo Tripoli - que “requer o envio de Reque-
rimento de Informação à Sra. Ministra do Meio Am-
biente sobre cavidades espeleológicas no município 
de Caetité (BA)”. O DEPUTADO PENNA SUBSCRE-
VEU O REQUERIMENTO E ENCAMINHOU A VOTA-
ÇÃO. APROVADO. 4 - 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”. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. O Presidente 
passou a Presidência ao Deputado Penna, Terceiro-
-Vice-Presidente. 5 - REQUERIMENTO Nº 88/11 - da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável - que “requer a participação de servidores da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, no acompanhamento do Projeto Sustentar 
XXI e outros eventos que possam ocorrer fora do edi-
fício sede desta Casa Legislativa”. O DEPUTADO GIO-
VANI CHERINI ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APRO-
VADO. 6 - REQUERIMENTO Nº 89/11 - do Sr. Giova-
ni Cherini - que “requer a realização de audiência 
pública, com a presença dos expositores que especi-
fica, para discussão sobre a proibição do uso do amian-
to em todo o país”. O DEPUTADO GIOVANI CHERINI 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. DISCUTIU A MATÉRIA 
O DEP. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG). APROVA-
DO COM ADENDO PARA INCLUSÃO DE REPRE-
SENTANTES DOS MINISTÉRIOS DO TRABALHO, 
DO MEIO AMBIENTE, DO DR. RENÊ MENDES E DA 
DRA. FERNANDA GIANASI. 7 - O Deputado Giovani 

Cherini reassume a Presidência. REQUERIMENTO Nº 
90/11 - do Sr. Leonardo Monteiro - que “requer a au-
diência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável para discutir o Projeto de Lei 
516/2007”. O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO COM ADEN-
DO PARA INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE 
RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT, DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE RADIODIFUSORES - ABRA, E DO 
SR. PAULO TONET CAMARGO, DO GRUPO RBS. 8 
- REQUERIMENTO Nº 91/11 - do Sr. Márcio Macêdo 
- que “requer a realização de audiência pública para 
debater “Dia Nacional Sem Carro”” RETIRADO DE 
PAUTA, DE OFÍCIO. O Presidente passou a Presidên-
cia ao Deputado Penna, Terceiro-Vice-Presidente. 9 - 
REQUERIMENTO Nº 92/11 - do Sr. Giovani Cherini - 
que “requer a realização de Audiência Pública para 
ouvir a Exma. Sra Ministra do Meio Ambiente Izabella 
Teixeira” O DEPUTADO GIOVANI CHERINI ENCAMI-
NHOU A VOTAÇÃO. APROVADO. O Deputado Giova-
ni Cherini reassume a Presidência. B - Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 10 - 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. 11 - PROJETO DE LEI Nº 
1.609/07 - do Sr. Dr. Talmir - que “dispõe sobre a subs-
tituição gradativa, em todo o território nacional, de 
combustíveis derivados de petróleo por outros produ-
zidos 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, apensa-
dos. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 12 - PRO-
JETO DE LEI Nº 2.441/07 - do Sr. Celso Maldaner - 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 outras providên-
cias”. (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 VASCON-
CELLOS E LEONARDO MONTEIRO. 13 - PROJETO 
DE LEI Nº 5.956/09 - do Sr. Ricardo Tripoli - que “pro-
íbe o abate de chinchila (Chincilla lanigera) para co-
mércio de sua pele, no território nacional”. RELATORA: 
Deputada REBECCA GARCIA. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 14 - PRO-
JETO DE LEI Nº 6.477/09 - do Sr. Beto Faro - que 
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“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. RETIRA-
DO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 15 - 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 Ambien-
te, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências, visando condicionar a para-
lisação ou desativação de empreendimentos ou ativi-
dades licenciados a parecer favorável do órgão am-
biental ou outras providências por este julgadas perti-
nentes”. RELATOR: Deputado FERNANDO JORDÃO. 
PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 16 - PROJETO DE LEI Nº 542/11 - do Sr. 
Weliton Prado - que “dispõe sobre a política de apoio 
a projetos para geração de créditos de carbono e dá 
outras providências”. RELATORA: Deputada REBEC-
CA GARCIA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA, DE OFÍCIO. 17 - 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. RETIRADO DE PAUTA, DE 
OFÍCIO. 18 - PROJETO DE LEI Nº 1.034/11 - do Sr. 
Dr. Ubiali - que “altera a Lei nº 7.661, de 16 de maio 
de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerencia-
mento Costeiro e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado SARNEY FILHO. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 19 - 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 con-
jugal entre seus possuidores, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAU-
TA, DE OFÍCIO. 20 - 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. RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a reunião às onze horas e dezoito minutos, 
antes covocando os membros a participarem dos se-
guintes eventos: 1) Congresso Brasileiro de Desenvol-
vimento Humano - Saneamento Total e Dignidade da 
Pessoa Humana, no dia 28 de setembro, das 13 às 19 
horas, no Auditório da Tv Câmara. 2) Audiência Públi-
ca a se realizar, dia 29 de setembro, para Discutir os 
Limites do Parque Nacional de Brasília, quinta-feira, 
às 10 horas, no Plenário 8. 3) Reunião Deliberativa 

Ordinária, dia 5 de outubro, quarta-feira, às 10 horas, 
no Plenário 2. E, para constar, eu, Ana Katia Martins 
Bertholdo, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Giovani Cherini, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 29 de setembro de 2011.

Às dez horas e dezenove minutos do dia vinte 
e nove de setembro de dois mil e onze, no plenário 2 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
reuniu-se em audiência pública, sob a presidência do 
Deputado Augusto Carvalho, um dos requerentes do 
evento, para debate sobre os limites do Parque Na-
cional de Brasília, com a presença dos Senhores De-
putados Penna - Vice-Presidente; Augusto Carvalho 
- Titular. Justificaram a ausência os Deputados Már-
cio Macêdo e Valdir Colatto. O Presidente, Deputado 
Augusto Carvalho, declarou abertos os trabalhos e 
convidou a tomar assento à mesa os seguintes ex-
positores: Deputado Geraldo Magela, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do 
Distrito Federal. Senhor Paulo Henrique Marostegan e 
Carneiro, Diretor Substituto de Criação e Manejo de 
Unidades de Conservação do ICMBio - Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade; Senho-
ra Júnia Maria Bittencourt, Presidente da União dos 
Condomínios Horizontais e Associação de Moradores 
do Distrito Federal; e Senhor Joaquim Cândido Amo-
rim, Representante da Associação de Moradores do 
Núcleo Rural Boa Esperança. O Presidente discorreu 
sobre os objetivos da reunião, cientificou os convida-
dos, parlamentares e demais participantes acerca das 
normas regimentais e concedeu a palavra aos expo-
sitores. Encerradas as palestras, o Deputado Augusto 
Carvalho, Presidente da Audiência, facultou a palavra 
aos senhores José Roberto, Maria do Carmo, Evilana 
Fiqueiredo, Helder, Elioscar, Othon Leonardo, Valéria 
Rosa, Wilson Daniel, Cristiane e Maria Telma, expec-
tadores do evento, passando a palavra, na sequên-
cia, aos expositores para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos expositores, parlamentares e demais 
participantes, encerrando a reunião às doze horas e 
vinte e nove minutos. E, para constar, eu, Ana Katia 
Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, cujo conjun-
to do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
da Audiência, Deputado Augusto Carvalho, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.
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53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião Ordinária De Audiência 
Pública, realizada em 4 de outubro de 2011.

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do 
dia quatro de outubro de dois mil e onze, no plenário 
8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
reuniu-se em audiência pública, sob a presidência 
do Deputado Giovani Cherini, para discussão sobre 
a “Floresta Nacional de Passo Fundo e sua Zona de 
Amortecimento”, objeto do requerimento nº 81, de 
2011, dos Deputados Giovani Cherini e Sarney Filho. 
Registraram presença os Senhores Deputados Giovani 
Cherini - Presidente; Penna - Vice-Presidente; Augus-
to Carvalho, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Marina 
Santanna, Rebecca Garcia e Valdir Colatto - Titulares; 
Lauriete e Moacir Micheletto - Suplentes. Comparece-
ram também os Deputados Luis Carlos Heinze e Nilda 
Gondim, como não-membros. Justificou a ausência o 
Deputado Márcio Macêdo. O Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e convidou a tomar assento à mesa 
os seguintes expositores: Senhor Fernando da Costa 
Marques, Presidente Substituto do IBAMA e Senhor 
Ramiro Hofmeister, Diretor de Proteção Ambiental do 
IBAMA, representando o Presidente Curt Trenenpohl; 
Senhor Marcelo Kinouchi e Senhora Flávia de Oliveira, 
Coordenadores do ICMBio, Instituto Chico Mendes para 
a Conservação da Biodiversidade, representando o pre-
sidente, Senhor Rômulo Mello; Senhor Renato Santetti, 
Vereador da Câmara Municipal de Mato Castelhano; 
e Senhor Juliano Manfrói, Vice-Presidente da Asso-
ciação Profloma - Associação dos Produtores de Mato 
Castelhano. O Presidente discorreu sobre os objetivos 
da reunião, cientificou os convidados, parlamentares e 
demais participantes acerca das normas regimentais 
e concedeu a palavra aos expositores. Encerradas as 
palestras, o Deputado Giovani Cherini, Presidente da 
Audiência e proponente do evento, passou a palavra 
aos Deputados inscritos para o debate, quais sejam: 
Deputados Valdir Colatto, Luiz Carlos Heinze, Gilmar 
Sucela e Ronaldo Nogueira, que procederam à inqui-
rição dos palestrantes. Na sequência, o Presidente 
facultou a palavra aos expositores para suas conside-
rações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença dos expositores, parlamentares 
e demais participantes, encerrando a reunião às de-
zesseis horas e trinta e oito minutos. E, para constar, 
eu, Ana Katia Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Giovani Cherini, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 42ª Reunião Extraordinária De Audi-
ência Pública, realizada em 5 de outubro de 2011.

Às dez horas e doze minutos do dia cinco de 
outubro de dois mil e onze, no plenário 2 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu-se 
em audiência pública, sob a presidência do Deputado 
Giovani Cherini, para debate do seguinte tema: 31 de 
janeiro - dia das RPPNs, objeto do requerimento nº 
78, de 2011, dos Deputados Giovani Cherini e Sarney 
Filho. Registraram presença os Senhores Deputados 
Giovani Cherini - Presidente; Oziel Oliveira, Claudio 
Cajado e Penna - Vice-Presidentes; Augusto Car-
valho, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Marina San-
tanna, Mário de Oliveira, Nelson Marchezan Junior, 
Rebecca Garcia e Valdir Colatto - Titulares; Bernardo 
Santana de Vasconcellos, Edson Pimenta, Fernando 
Ferro, Fernando Jordão, Homero Pereira, Lauriete e 
Moacir Micheletto - Suplentes. Justificou a ausência 
o Deputado Márcio Macêdo. O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e convidou a tomar assento à 
mesa os seguintes expositores: Senhor Ricardo So-
avinski, Diretor de Criação e Manejo de Unidades de 
Conservação do ICMBio, representando o Presidente 
Rômulo Mello; Senhor Rodrigo Castro, Presidente da 
CNRPPN - Confederação Nacional de RPPNs; Dra. 
Sonia Wiedmann, Procuradora Federal, Consultora 
em Direito Ambiental; Senhora Ana Maria Juliano, 
Presidente da Charrua – Associação de RPPNs do 
Rio Grande do Sul; Senhora Leide Yassuco Takahashi, 
Gerente de Projetos Ambientais da Fundação Grupo 
Boticário; Senhor Ângelo Rabelo, Gerente de Licencia-
mento e Gestão Ambiental da EBX; Senhor Evandro 
Engel, Proprietário da RPPN Vagafogo - Pirenópolis 
– Goiás. O Presidente discorreu sobre os objetivos da 
reunião, cientificou os convidados, parlamentares e 
demais participantes acerca das normas regimentais 
e concedeu a palavra aos expositores. Encerradas 
as palestras, o Deputado Giovani Cherini, Presiden-
te da Audiência e proponente do evento, passou a 
palavra à Deputada Marina Santanna e, em seguin-
da, aos expositores para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos expositores, parlamentares e demais 
participantes, encerrando a reunião às onze horas e 
cinquenta e nove minutos. E, para constar, eu, Ana Katia 
Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, cujo conjun-
to do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Giovani Cherini, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 
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53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 6 de outubro de 2011.

Às dez horas e trinta e um minutos do dia seis 
de outubro de dois mil e onze, no plenário 8 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu-se 
em audiência pública, sob a presidência do Deputado 
Penna, para debater o Relatório Dhesca Brasil sobre 
Violações de Direitos Humanos Ambientais Relaciona-
dos à Mineração de Urânio em Caetité (Bahia), objeto 
do requerimento nº 46, de 2011, do Deputado Penna. 
Registraram presença os Senhores Deputados Penna 
- Vice-Presidente; Augusto Carvalho - Titular, e a De-
putada Sandra Rosado, como não-membro. Justificou 
a ausência o Deputado Márcio Macêdo. O Presidente 
declarou abertos os trabalhos e convidou a tomar as-
sento à mesa os seguintes expositores: Senhora Ma-
rijane Vieira Lisboa, Relatora do Direito Humano ao 
Meio Ambiente da Plataforma Dhesca Brasil; Senhor 
Alfredo Tranjan Filho, Presidente da INB - Indústrias 
Nucleares do Brasil; Pe. Osvaldino Alves Barbosa, da 
Comissão Paroquail do Meio Ambiente de Caetité-Ba. 
O Presidente discorreu sobre os objetivos da reunião, 
cientificou os convidados, parlamentares e demais par-
ticipantes acerca das normas regimentais e concedeu 
a palavra aos expositores na ordem acima nominada. 
Encerradas as palestras, o Deputado Penna abriu o 
debate para a platéia, tendo feito uso da palavra os 
senhores Lucas Mendonça, Helenilde Cardoso, Fran-
ça Lima, Pedro Torres, Tiago Valentin, Élcio Dourado e 
Dr. Lassan. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
Penna agradeceu a presença dos expositores, parla-
mentares e demais participantes, encerrando a reunião 
às treze horas e trinta e quatro minutos. E, para constar, 
eu, Ana Katia Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Penna, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

53ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 44ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 18 de outubro de 2011.

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
dezoito de outubro de dois mil e onze, no plenário 8 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
reuniu-se em audiência pública, sob a presidência do 
Deputado Giovani Cherini, para debate sobre o Licen-
ciamento Ambiental Simplificado, atendendo ao reque-
rimento nº 83 do Deputado Giovani Cherini. Registra-

ram presença os Senhores Deputados Oziel Oliveira e 
Penna - Vice-Presidentes; Irajá Abreu, Ricardo Tripoli, 
Toninho Pinheiro e Valdir Colatto - Titulares; Moacir Mi-
cheletto - Suplente. Compareceu também o Deputado 
Paulo Cesar Quartiero, como não-membro. Justificou 
a ausência o Deputado Márcio Macêdo. O Presidente 
declarou abertos os trabalhos e convidou a tomar as-
sento à mesa os seguintes expositores: Senhor Curt 
Trennenpohl, Presidente do Ibama - Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis; Shelley de Souza Carneiro, Gerente-Executivo de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI - Confede-
ração Nacional da Indústria; Rodrigo Justus de Brito, 
representante da CNA - Comissão Nacional de Meio 
Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil; Hélio Gurgel Cavalcanti, Presidente da Abe-
ma - Associação Brasileira de Entidades Ambientais 
de Meio Ambiente; e Flávio Henrique Unes Pereira, 
Secretário de Estado Adjunto da Casa Civil e de Re-
lações Institucionais de Minas Gerais. O Presidente 
discorreu sobre os objetivos da reunião, cientificou 
os convidados, parlamentares e demais participantes 
acerca das normas regimentais e concedeu a palavra 
aos expositores na ordem acima nominada. Encerra-
das as palestras, também fizeram uso da palavra os 
Deputados Irajá Abreu, Penna, Valdir Colatto e Paulo 
Cesar Quartiero. O Presidente facultou a palavra ain-
da ao senhor Augusto Horta, Secretário Adjunto da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Minas Gerais e, na sequência, 
retornou a palavra aos expositores para suas conside-
rações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença dos expositores, parlamentares 
e demais participantes, encerrando a reunião às de-
zessete horas e quatro minutos. E, para constar, eu, 
Ana Katia Martins Bertholdo, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Giovani Cherini, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. .

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Quarta Reunião, Ordinária 
Deliberativa, realizada em 26 de outubro de 2011

Às nove horas e quarenta e um minutos do dia 
vinte e seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Minas e Energia, no 
Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Deputados Luiz Fernando Faria, 
Presidente; Wladimir Costa, Davi Alcolumbre e Simão 
Sessim, Vice-Presidentes; Adrian, Aníbal Gomes, An-
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tônio Andrade, Asdrubal Bentes, Berinho Bantim, Ber-
nardo Santana de Vasconcellos, Carlos Zarattini, Dr. 
Aluizio, Edinho Bez, Fernando Jordão, Gabriel Guima-
rães, Luiz Alberto, Luiz Fernando Machado, Marcelo 
Matos, Onofre Santo Agostini, Paulo Abi-ackel, Wan-
denkolk Gonçalves e Weliton Prado, Titulares; Alexan-
dre Santos, Ângelo Agnolin, Carlos Souza, Domingos 
Sávio, Fernando Torrres, George Hilton, Júlio Campos, 
Leonardo Quintão, Luiz Argôlo, Nelson Padovani, Pa-
dre João, Paulo Feijó, Paulo Wagner, Professor Setimo, 
Ribamar Alves e Ronaldo Zulke, Suplentes. Deixaram 
de registrar suas presenças os Deputados Arnaldo 
Jardim, Fernando Ferro, Guilherme Mussi, João Carlos 
Bacelar, José Otávio Germano, Ronaldo Benedet, Ser-
gio Guerra e Vinicius Gurgel, Titulares. Compareceram 
como não-membros os Deputados Afonso Hamm, Al-
fredo Kaefer, Amauri Teixeira e Sueli Vidigal. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e solicitou ao 
Secretário a leitura da Ata da Reunião Ordinária Deli-
berativa, realizada no dia vinte e oito de setembro do 
corrente. O Deputado Simão Sessim solicitou a dis-
pensa da leitura da ata. Não houve discussão. Em vo-
tação, o requerimento de dispensa de leitura do docu-
mento foi aprovado unanimemente. Em votação, a ata 
também foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
O Senhor Presidente informou que, em 19/10/2011, 
designou a seguinte relatoria: Deputado Marcelo Ma-
tos - Projeto de Lei nº 2.352/2011. ORDEM DO DIA: 
A – REQUERIMENTOS: 1 - REQUERIMENTO Nº 80/11 
- do Sr. Padre João - que “requer a realização de Au-
diência Pública para debater as perspectivas do de-
senvolvimento da energia eólica no Brasil, importante 
fonte energética para o desenvolvimento das energias 
alternativas renováveis no Brasil”. Concedida a palavra 
ao autor do requerimento, este expôs os motivos de 
sua proposição. Não houve discussão. Em votação, a 
proposição foi aprovada por unanimidade. 2 - REQUE-
RIMENTO Nº 81/11 - do Sr. Bernardo Santana de Vas-
concellos e outros - que “requer aprovação do ante-
projeto de decreto legislativo para sustar a aplicação 
do disposto no art. 218 da Resolução Normativa da 
ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010, que esta-
belece as condições gerais de fornecimento de energia 
elétrica de forma atualizada e consolidada”. Concedi-
da a palavra ao autor do requerimento, este expôs os 
motivos de sua proposição. Não houve discussão. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. 
3 - REQUERIMENTO Nº 82/11 - do Sr. Padre João - 
que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater as perspectivas do desenvolvimento da ener-
gia solar no Brasil, importante fonte energética para o 
desenvolvimento das energias alternativas renováveis 

no Brasil”. Concedida a palavra ao autor do requeri-
mento, este expôs os motivos da sua proposição. Não 
houve discussão. Em votação, a proposição foi apro-
vada por unanimidade. 4 - REQUERIMENTO Nº 83/11 
- do Sr. Laercio Oliveira - que “solicita a realização de 
Audiência Pública para discutir a possibilidade de re-
vendas varejistas de combustíveis recarregarem vasi-
lhames de gás liquefeito de petróleo no estabelecimen-
to denominado posto revendedor”. Não deliberado, em 
razão da ausência do autor do requerimento. 5 - RE-
QUERIMENTO Nº 84/11 - do Sr. Arnaldo Jardim - que 
“requer a realização de Audiência Pública na Comissão 
de Minas e Energia com o objetivo de discutir a am-
pliação do mercado livre de energia elétrica”. O Depu-
tado Alexandre Santos subscreveu a proposição e 
expôs os motivos de sua apresentação. Não houve 
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade, com a inclusão, na lista de convida-
dos, do Senhor Nelson Leite, Presidente da Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRA-
DEE), por sugestão do Deputado Luiz Fernando Ma-
chado. B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIA-
ÇÃO DO PLENÁRIO: PRIORIDADE: 6 - PROJETO 
DE LEI Nº 1.618/03 - do Sr. Mauro Passos - que “re-
gulamenta a distribuição dos recursos financeiros pro-
venientes da Compensação Financeira pela Exploração 
de Petróleo ou Gás Natural na plataforma continental”. 
(apensados: PL 1.636/2003, PL 4.887/2005, PL 
299/2007 (apensados: PL 341/2007 e PL 543/2007), 
PL 1.900/2007 (apensado: PL 3.589/2008), PL 
2.137/2007 (apensado: PL 2.177/2007 (apensado: PL 
1.101/2011)), PL 3.174/2008 (apensado: PL 441/2011 
(apensado: PL 442/2011)), PL 4.018/2008 (apensado: 
PL 5.382/2009), PL 4.206/2008, PL 4.476/2008, PL 
4.506/2008, PL 5.354/2009 (apensado: PL 5.640/2009), 
PL 5.584/2009, PL 5.964/2009, PL 6.158/2009, PL 
8.051/2010, PL 801/2011 e PL 1.896/2011 (apensado: 
PL 2.252/2011)). Relator: Deputado Fernando Jordão. 
Parecer: pela rejeição deste, da Emenda 1/2003, do 
PL 1.636/2003, do PL 4.887/2005, do PL 299/2007, 
do PL 1.900/2007, do PL 2.137/2007, do PL 3.174/2008, 
do PL 4.018/2008, do PL 4.206/2008, do PL 4.476/2008, 
do PL 4.506/2008, do PL 5.354/2009, do PL 5.584/2009, 
do PL 5.964/2009, do PL 6.158/2009, do PL 801/2011, 
do PL 1.896/2011, do PL 341/2007, do PL 543/2007, 
do PL 3.589/2008, do PL 2.177/2007, do PL 1.101/2011, 
do PL 441/2011, do PL 5.382/2009, do PL 5.640/2009, 
do PL 442/2011, e do PL 2.252/2011, apensados, e 
pela aprovação do PL 8.051/2010, apensado, com 
emendas. Concedida a palavra ao relator, este apre-
sentou o seu parecer. O Deputado Luiz Alberto pediu 
a palavra para proferir seu Voto em Separado. Em dis-
cussão, manifestaram-se os Deputados Bernardo San-



61286 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

tana de Vasconcellos e Simão Sessim. Submetido à 
votação o parecer, o Deputado Sibá Machado, Vice-
-Líder do Partido dos Trabalhadores, requereu verifi-
cação de votação. Realizada a chamada nominal, foram 
registrados nove votos favoráveis ao parecer, dos De-
putados: Adrian, Bernardo Santana de Vasconcellos, 
Dr. Aluizio, Fernando Jordão, Luiz Fernando Faria, Luiz 
Fernando Machado, Marcelo Matos e Simão Sessim, 
Titulares e Alexandre Santos, Suplente. Assim, não 
tendo sido auferido quórum suficiente para a delibera-
ção, a matéria ficou sobrestada para votação na pró-
xima reunião. C - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRE-
CIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: PRIO-
RIDADE: 7 - PROJETO DE LEI Nº 2.275/03 - do Se-
nado Federal - 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 provi-
dências, para instituir o controle das agências regula-
doras”. (apensados: PL 2.594/2003 e PL 413/2003 
(apensados: PL 1.452/2003 e PL 1.850/2007)). Relator: 
Deputado José Otávio Germano. Parecer: pela rejeição 
deste, do PL 1.452/2003, do PL 1.850/2007, do PL 
413/2003 e do PL 2594/2003, apensados. Não delibe-
rado. 8 - PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 - do Senado 
Federal - que “altera a lei nº 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, para dispor sobre alteração do limite de po-
tência que caracteriza as pequenas centrais hidrelé-
tricas e ampliar incentivos e investimentos em geração 
de energia elétrica de outras fontes alternativas”. Re-
lator: Deputado Arnaldo Jardim. Parecer: pela aprova-
ção, com Substitutivo. Não deliberado. TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 9 - 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.” (apensados: PL 1.091/2007, PL 
2.811/2008 e PL 5.587/2009). Relator: Deputado Simão 
Sessim. Parecer pela rejeição deste, do PL 1.091/2007, 
do PL 2.811/2008 e do PL 5.587/2009, apensados. Os 
deputados Onofre Santo Agostini e Paulo Abi-ackel 
apresentaram Votos em Separado em 31/08/2011 e 
05/10/2011, respectivamente. Não deliberado. 10 - 
PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 - do Sr. Dr. Paulo César 
- que “autoriza o Porto de Forno, no Município de Ar-
raial do Cabo, a ser importador e exportador de bio-
combustíveis”. Relator: Deputado Dr. Aluizio. Parecer: 
pela aprovação. Não deliberado. 11 - 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 reduções de preços na 
cadeia econômica da indústria de combustíveis”. (apen-
sado: PL 4.997/2009). Relator: Deputado Paulo Abi-
-ackel. Parecer: pela rejeição deste, do PL 4.997/2009, 

apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor. Não deliberado. 12 - PROJETO DE 
LEI Nº 6.338/09 - do Sr. Carlos Brandão - que “altera 
a redação dos arts. 16 e 37 do Decreto-Lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração)”. Re-
lator: Deputado Alexandre Santos. Parecer: pela apro-
vação, com emenda. Não deliberado. 13 - PROJETO 
DE LEI Nº 7.525/10 - da Sra. Elcione Barbalho - que 
“dispõe sobre a constituição de reserva para fazer 
frente a eventuais danos ambientais e sócio-econômi-
co causados por vazamento de petróleo ou de gás 
natural decorrente de acidente ou falha de operação 
em equipamentos para exploração e produção de hi-
drocarbonetos”. Relator: Deputado Adrian. Parecer: 
pela aprovação, com Substitutivo. Não deliberado. 14 
- PROJETO DE LEI Nº 7.737/10 - do Sr. Betinho Ro-
sado - que “estabelece a obrigatoriedade de contrata-
ção de energia elétrica produzida a partir de fonte 
eólica por meio de leilões e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Paulo Abi-ackel. Parecer: pela re-
jeição. Não deliberado. 15 - PROJETO DE LEI Nº 
1.999/11 - do Sr. Marcos Montes - que “reduz a zero 
as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e CO-
FINS incidentes sobre operações com águas minerais 
e águas gaseificadas”. Relator: Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos. Parecer: pela aprovação. 
Não deliberado. ENCERRAMENTO: Verificada a ine-
xistência de quórum para deliberação, o Senhor Pre-
sidente declarou encerrada a presente reunião, às dez 
horas e vinte e três minutos, antes convocando os 
senhores Membros para a Audiência Pública que se 
realizaria em seguida no Plenário 14, para debate do 
Plano Decenal de Energia 2011-2020. E, para constar, 
eu, Fábio Gomes Ferreira, Secretário-Substituto, lavrei 
a presente Ata, que, depois de aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e encaminhada à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado 
Luiz Fernando Faria, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 44ª Reunião, realizada em 26 de outu-
bro de 2011.

Às quatorze horas e trinta e nove minutos do dia 
vinte e seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Mendonça Prado. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputados Mendonça 
Prado - Presidente; Enio Bacci - Vice-Presidente; Al-
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berto Filho, Alessandro Molon, Arthur Lira, Dr. Carlos 
Alberto, João Campos, Keiko Ota, Lourival Mendes, 
Marllos Sampaio, Romero Rodrigues e Stepan Ner-
cessian - Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Delegado 
Protógenes, Fátima Pelaes, Gonzaga Patriota, Hugo 
Leal, Nilson Leitão, Otoniel Lima, Pastor Eurico, Ro-
naldo Fonseca e William Dib - Suplentes. O Deputado 
Emiliano José justificou ausência. Deixaram de regis-
trar presença os Deputados Domingos Dutra, Fernan-
do Francischini, Jair Bolsonaro, José Augusto Maia, 
Nelson Pellegrino e Perpétua Almeida. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as atas 
da 42ª e 43ª Reuniões, cuja leitura foi dispensada por 
solicitação do Deputado João Campos. Em votação, 
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Presiden-
te deu conhecimento ao Plenário do recebimento das 
seguintes correspondências: do Deputado Pastor Eu-
rico, justificando ausência nas reuniões dos dias 16 a 
24 de outubro; do Deputado Emiliano José, justifican-
do ausência nas reuniões dos dias 24 a 26 de outubro. 
Na sequência, o Presidente informou que na audiência 
pública do dia anterior foram sugeridas relevantes pro-
postas de alteração legislativa e, em decorrência, con-
siderou pertinente a criação de grupo de trabalho com 
o objetivo de elaborar proposições que contemplassem 
as sugestões apresentadas e designou o Deputado 
Delegado Protógenes para coordená-lo. Este aceitou 
prontamente a tarefa. Ato contínuo, anunciou a OR-
DEM DO DIA. Matéria sobre a mesa: Requerimento 
do Deputado Delegado Protógenes, solicitando prefe-
rência para o item 6 da pauta, Proposta de Fiscali-
zação e Controle nº 9, de autoria da Deputada Per-
pétua Almeida. Defendido pelo autor e submetido a 
votação, o requerimento foi aprovado. Antes de iniciar 
a leitura do Relatório Prévio, o Deputado Delegado 
Protógenes retificou a redação do item IV do Plano de 
Execução, substituindo a expressão “um funcionário” 
por “funcionários”. PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE Nº 9/11 - da Sra. Perpétua Almeida - 
que “proposta de Fiscalização e Controle das políticas 
públicas sobre o crack”. RELATOR: Deputado DELE-
GADO PROTÓGENES. RELATÓRIO PRÉVIO: pela 
implementação. Lido o Relatório Prévio, o Deputado 
Alberto Filho pediu vista, que lhe foi concedida. Ato 
contínuo, o Deputado William Dib solicitou preferência 
para o item 8 da pauta, Projeto de Lei nº 364/11, de 
sua autoria. O Presidente esclareceu que os requeri-
mentos de preferência devem ser apresentados por 
escrito, antes do início da Ordem do Dia; contudo, por 
deferência ao Parlamentar e havendo concordância 
do Plenário, acatou o requerimento, que, submetido a 
votação, foi aprovado. 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 Mi-
litares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Esta-
dos, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JAIR BOLSONA-
RO. PARECER: pela aprovação. Lido pelo Deputado 
João Campos e submetido a discussão e votação, o 
parecer foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 1.341/07 
- do Senado Federal - Demóstenes Torres - (PLS 
139/07) - 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 pe-
nal 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. Ausente o relator, o projeto foi retirado de 
pauta. 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. Após a leitura do parecer pelo relator, o 
Deputado João Campos pediu vista, que lhe foi con-
cedida. 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 
tipificar como crime o atentado contra repartição pú-
blica, 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 he-
diondos”. RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO. PA-
RECER: pela rejeição. Após a leitura do parecer pelo 
relator, o Deputado João Campos pediu vista, que lhe 
foi concedida. Na sequência, o Deputado Stepan Ner-
cessian pediu a palavra para externar seu desconten-
tamento com a demora da votação em segundo turno 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300/08. 
Solicitou que a Presidência da Comissão inste ao Pre-
sidente da Câmara que a inclua na Ordem do Dia. Na 
sequência, manifestaram-se os Deputados Marllos 
Sampaio, registrando que a PEC afronta interesses de 
fortes grupos de pressão; João Campos, salientando 
que acredita na aprovação da PEC e defendendo uma 
mobilização contínua e intensa das categorias policiais; 
e Lourival Mendes expressando-se no mesmo sentido. 
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 
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FIGUEIREDO. PARECER: pela rejeição. Vista conjun-
ta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e Delegado 
Waldir, em 8/6/11. Ausente a relatora, o projeto foi re-
tirado de pauta. PROJETO DE LEI Nº 3.901/08 - da 
Sra. Sueli Vidigal - que “dispõe sobre os horários de 
funcionamento das delegacias de Polícia especializa-
das em atendimento à mulher”. RELATOR: Deputado 
JOÃO CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Lido pelo 
relator e submetido a discussão e votação, o parecer 
foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 891/11 - do Sr. An-
tônio Bulhões - que “dispõe sobre a utilização de redes 
de serviços de telefonia móvel para a localização de 
pessoas desaparecidas”. RELATOR: Deputado LOU-
RIVAL MENDES. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. Após a leitura do parecer pelo relator, o De-
putado Alessandro Mollon pediu vista, que lhe foi con-
cedida. PROJETO DE LEI Nº 1.548/11 - do Sr. Alexan-
dre Leite - que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento”. RELA-
TOR: Deputado JAIR BOLSONARO. PARECER: pela 
aprovação deste e da Emenda 1/11, apresentada na 
CSPCCO, com substitutivo. Tendo em vista a ausência 
do relator, o projeto foi retirado de pauta. REQUERI-
MENTO Nº 99/11 - do Sr. Alexandre Leite (PEC 300/08) 
- que “solicita realização de Seminário, na cidade de 
Salvador/BA, com as autoridades que menciona, para 
se debater a PEC nº 300, de 2008, e a nomeação de 
agentes e escrivães de Polícia naquele Estado”. Subs-
crito e encaminhado pelo Deputado João Campos e 
submetido a votação, o requerimento foi aprovado. 
Encerrada a apreciação dos itens da pauta, o Presi-
dente discorreu sobre a tramitação da PEC nº 300/08 
na Câmara dos Deputados e teceu considerações so-
bre seu teor. Acrescentou que apresentará requeri-
mento para realizar seminário para estudar o tema. 
Solicitando a palavra, o Deputado Dr. Carlos Alberto 
externou seu descontentamento com a maneira como 
os Líderes encaminham aos trabalhos na Casa, ma-
nifestação corroborada pelos Deputados Lourival Men-
des e João Campos. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e três minutos. Antes, porém, con-
vocou reunião ordinária de audiência pública para o 
dia 8 de novembro, terça-feira, às 10 horas, no Plená-
rio 6, para debater sobre a violência de que são vítimas 
os jovens negros, bem como reunião extraordinária de 
audiência pública para as 14 horas, para debater o PL 
nº 3.624/08, que altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento, 
para conceder porte de arma aos integrantes dos qua-
dros de pessoal de fiscalização dos departamentos de 
trânsito. E, para constar, eu, Ana Maria Ramos Caval-
canti _____________________, Secretária em exer-

cício, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Mendonça Prado, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 45ª Reunião, realizada em 8 de novem-
bro de 2011.

Às quatorze horas e trinta e nove minutos do 
dia oito de novembro de dois mil e onze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 4, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência su-
cessiva dos Deputados Mendonça Prado e Romero 
Rodrigues. A lista de presença registrou o compareci-
mento dos Deputados Mendonça Prado – Presidente; 
Fernando Francischini e Enio Bacci – Vice-Presidentes; 
Alberto Filho, Dr. Carlos Alberto, Keiko Ota, Lourival 
Mendes, Perpétua Almeida, Romero Rodrigues e Ste-
pan Nercessian – Titulares; Alexandre Leite, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, Pastor Eurico e Ronaldo Fonseca 
– Suplentes. Deixaram de registrar presença os Depu-
tados Alessandro Molon, Arthur Lira, Domingos Dutra, 
Jair Bolsonaro, João Campos, José Augusto Maia, 
Marllos Sampaio e Nelson Pellegrino. ABERTURA: O 
Deputado Mendonça Prado declarou abertos os traba-
lhos e anunciou a ORDEM DO DIA: Audiência Pública 
para debater o PL nº 3.624/08, que “altera o art. 6º da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto 
do Desarmamento, para conceder porte de armas aos 
integrantes dos quadros de pessoal de fiscalização 
dos departamentos de trânsito”, em atendimento aos 
Requerimentos nos 36 e 73 de 2011, dos Deputados 
Romero Rodrigues (PSDB/PB) e Alessandro Molon 
(PT/RJ), respectivamente. Antes de iniciar os traba-
lhos, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário 
a inclusão dos seguintes nomes como convidados da 
audiência: Antonio Coelho Meireles Neto, Presidente 
da ALTRANS - Associação de Lutas Trabalhistas dos 
Agentes de Trânsito de Patos – PB; Artur Brandão de 
Farias, Fiscal de Transporte da STTRANS do Municí-
pio de João Pessoa – PB; Eider Marcos Antunes de 
Almeida, Presidente do SINDETRAN-DF; e Bené Bar-
bosa, Presidente do Movimento Viva Brasil. Havendo 
anuência sobre a alteração proposta, convidou para 
compor a mesa o Deputado Romero Rodrigues, bem 
como os senhores Douglas Morgan Fullin Saldanha, 
Chefe do SINARM - Sistema Nacional de Armas; Luiz 
Antônio Brenner Guimarães, representante da Rede 
Desarma Brasil; e os demais participantes citados. In-
formou ainda que havia sido convidado o ex-Deputado 
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Federal Laerte Bessa, seu antecessor na Presidência 
desta Comissão, que não pode comparecer. Na sequ-
ência, passou a condução dos trabalhos ao Deputado 
Romero Rodrigues, que teceu considerações sobre o 
tema e concedeu a palavra, sucessivamente, aos Se-
nhores Douglas Morgan Fullin Saldanha, Luiz Antônio 
Brenner Guimarães e Antonio Coelho Meireles Neto. 
Logo após, o Presidente em exercício registrou escu-
sa do Deputado João Campos, autor do PL 4.408/08, 
apensado ao projeto em discussão, que não pode 
comparecer à audiência, em virtude de outro com-
promisso. Dando continuidade, passou a palavra aos 
Senhores Artur Brandão de Farias, Bené Barbosa e 
Eider Marcos Antunes de Almeida, tendo este regis-
trado a presença de agentes de trânsito dos Estados 
de Goiás, Piauí, Paraíba, Sergipe, Roraima, Pará, Per-
nambuco, Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e do Distrito Federal. Findas as explanações, 
manifestaram-se os Deputados Alexandre Leite, Dr. 
Carlos Alberto e Fernando Francischini, pela ordem 
de inscrição. Ato contínuo, o Deputado Romero Rodri-
gues afirmou que, na condição de relator da matéria 
em debate, pretendia aprimorar o texto original, aca-
tando também as sugestões propostas naquela reu-
nião. Por fim, passou a palavra aos expositores, que 
responderam às questões levantadas e teceram suas 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Deputado Romero Rodrigues encer-
rou os trabalhos às dezesseis horas e quarenta e nove 
minutos. Antes, porém, convocou reunião deliberativa 
para o dia seguinte, às quatorze horas, no Plenário 6, 
para deliberação de proposições constantes da pauta 
anteriormente divulgada. E, para constar, eu, Ricardo 
Menezes Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelos Deputados 
Mendonça Prado e Romero Rodrigues, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 46ª Reunião, realizada em 9 de novem-
bro de 2011.

Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do 
dia nove de novembro de dois mil e onze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Fernando Francischini. A lista de presença 
registrou o comparecimento dos Deputados Fernando 
Francischini, Enio Bacci e José Augusto Maia - Vice-

-Presidentes; Alberto Filho, Alessandro Molon, Dr. 
Carlos Alberto, João Campos, Keiko Ota, Lourival 
Mendes, Perpétua Almeida e Romero Rodrigues - Ti-
tulares; Alexandre Leite, Arnaldo Faria de Sá, Gonza-
ga Patriota, Hugo Leal, Nilson Leitão, Otoniel Lima, 
Pastor Eurico, Ronaldo Fonseca e William Dib - Su-
plentes. Deixaram de registrar presença os Deputados 
Arthur Lira, Domingos Dutra, Jair Bolsonaro, Mendon-
ça Prado, Nelson Pellegrino e Stepan Nercessian. O 
Deputado Marllos Sampaio apresentou justificativa de 
ausência. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente declarou abertos os trabalhos e subme-
teu à apreciação as atas da 44ª e 45ª Reuniões, cujas 
leituras foram dispensadas por solicitação do Deputa-
do Alexandre Leite. Em votação, as Atas foram apro-
vadas. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ao 
Plenário o recebimento de correspondência do Depu-
tado Jair Bolsonaro, justificando ausência nas reuniões 
dos dias 25, 26 e 27 de outubro, e do Deputado Marllos 
Sampaio, justificando ausência nas reuniões de 8 e 9 
de novembro. ORDEM DO DIA. SUGESTÕES DE 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 29/11-CN (PLA-
NO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2012 A 
2015). O Presidente comunicou que haviam sido apre-
sentadas duas sugestões de emendas, que passou a 
ler. SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 1/11 – da 
Sra. Perpétua Almeida – que “Altera indicador do pro-
grama 2020 (Cidadania e Justiça) para identificar sexo 
e cor/etnia no acesso ao serviço jurídico gratuito”. SU-
GESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 2/11 – da Sra. 
Perpétua Almeida – que “Inclui indicadores no progra-
ma 2016 (Políticas para as Mulheres: Enfrentamento 
à Violência e Autonomia). A Deputada Perpétua Almei-
da encaminhou favoravelmente a ambas as propostas, 
ressaltando que se tratava de uma reivindicação da 
bancada feminina da Câmara dos Deputados. Em vo-
tação, a Sugestão de Emenda nº 1/11 foi aprovada. 
Em votação, a Sugestão de Emenda nº 2/11 foi apro-
vada. REQUERIMENTO Nº 102/11 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “requer a criação de seminários exter-
nos da CSPCCO para debater as aplicações da Lei 
Maria da Penha”. A autora comunicou que gostaria de 
alterar o requerimento, contemplando a realização de 
diligências, seminários, encontros ou mesas-redondas, 
de acordo com as peculiaridades de cada Estado da 
Federação, e que para tanto houvesse participação de 
servidores na preparação e organização dos eventos, 
bem como da Procuradoria da Mulher e da Bancada 
Feminina da Câmara dos Deputados. A intenção, se-
gundo ela, seria a de fiscalizar o cumprimento da Lei 
Maria da Penha nos Estados, pois em sua própria ex-
periência, no Estado do Acre, havia falhas no cumpri-
mento da lei, o que poderia indicar que o mesmo es-
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taria ocorrendo em outras unidades da federação. O 
Deputado Alexandre Leite louvou a iniciativa, mas in-
dagou se seria regimentalmente possível a realização 
das reuniões sem a criação de uma subcomissão. O 
Deputado Fernando Francischini informou que o nú-
mero de subcomissões criadas já havia atingido o li-
mite máximo, e que não havia óbice à regimental rea-
lização de tais reuniões externas. Em votação, o re-
querimento foi aprovado, com as alterações propostas 
pela autora. A Deputada Perpétua Almeida assumiu a 
Presidência. REQUERIMENTO Nº 103/11 – do Sr. Fer-
nando Francischini – que “solicita a realização de Au-
diência Pública para debater o controle sobre a utili-
zação de embalagens plásticas (polímeros) e a desti-
nação do lixo derivados destas embalagens plásticas 
(polímeros) que não possuem tecnologia de Biodegra-
dação, e podem caracterizar crime ambiental de acor-
do com a Lei nº 9.605, conhecida como a Lei de crimes 
ambientais, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
3.179, de 21 de setembro de 1999”. Encaminhou fa-
voravelmente o autor, esclarecendo que o requerimen-
to visava a aproveitar a presença no Brasil, nos dias 
seguintes, de alguns dos maiores especialistas mun-
diais em biodegradação, o que representava uma opor-
tunidade de a Comissão debater um tema pouco dis-
cutido nesse Órgão. Informou que já havia entrado em 
contado com os especialistas, que se comprometeram 
a comparecer à Comissão. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado. Reassumiu a Presidência o Deputado 
Fernando Francischini. PROJETO DE LEI Nº 1.341/07 
- do Senado Federal - Demóstenes Torres - (PLS 
139/07) - 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 pe-
nal 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. Ausente o relator, o projeto foi retirado de 
pauta. 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. O relator reafirmou sua posição favorável à 
aprovação do projeto, solicitando aos pares que o 
acompanhassem em seu entendimento. Em votação, 
o parecer foi aprovado, contra o voto do Deputado 
Alessandro Molon. PROJETO DE LEI Nº 6.041/09 - do 
Sr. Carlos Bezerra - que “acrescenta artigo ao Decre-
to-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal - para tipificar 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 ALBER-
TO FILHO. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputa-
do João Campos, em 26/10/11. Com a palavra, o De-
putado Alberto Filho explicou que seu voto contrário 
era devido à existência de lei semelhante no ordena-
mento jurídico. Em votação, o parecer foi aprovado. 
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 conjun-
ta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e Delegado 
Waldir, em 8/6/11. Ausente a relatora, a proposição foi 
retirada de pauta. 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 existência de causas excludentes 
de antijuridicidade, por ocasião da lavratura do auto 
de prisão em flagrante”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO 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. O Deputado Lourival 
Mendes assumiu a presidência. O Deputado Alessan-
dro Molon solicitou ao relator que o projeto fosse reti-
rado de pauta para que os deputados pudessem apro-
fundar o conhecimento da matéria. O Deputado Ale-
xandre Leite, no entando, ponderou que o parecer 
ainda não havia sido lido. Assim sendo, o relator pro-
feriu a leitura do parecer. Ao término da leitura, o De-
putado Lourival Mendes anunciou que, dado o início 
da Ordem do Dia no Plenário da Casa, o Projeto de 
Lei nº 1.843/11 e as demais proposições restantes na 
pauta não seriam deliberadas. Ato contínuo, o Depu-
tado Fernando Francischini reassumiu a presidência 
da reunião e comunicou que, para atender o disposto 
no art. 44, I, da Resolução nº 1/06-CN, suspenderia 
os trabalhos por cinco minutos para que fosse por mim, 
Ricardo Menezes Perpétuo, Secretário, redigida a pre-
sente Ata. A reunião foi reaberta às quinze horas e 
trinta e cinco minutos. A leitura da ata foi dispensada 
a pedido do Deputado Alexandre Leite. Submetida a 
votação, a Ata foi aprovada e será assinada pelo De-
putado Fernando Francischini e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deixaram de ser delibe-
rados os PROJETOS DE LEI Nos 1.843/11, 5.618/05, 
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1.557/07, 891/11 e 977/11. Antes do encerramento, o 
Deputado João Campos pediu a palavra para saudar 
a presença de membros da Polícia Legislativa da As-
sembleia Legislativa do Estado de Goiás. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Deputado 
Fernando Francischini encerrou os trabalhos às quin-
ze horas e trinta e seis minutos, tendo antes, porém, 
convocado reunião ordinária de audiência pública para 
o dia 10 de novembro, quinta-feira, às 10 horas, no 
Plenário 6, para debater sobre “A instituição da data 
comemorativa do dia do Delegado de Polícia”.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

54ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 53ª Reunião Ordinária, realizada em 26 
de outubro de 2011.

 Às dez horas e dez minutos do dia vinte e seis 
de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 
07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Saraiva Felipe – Presidente, Pa-
dre João, Dr. Paulo César e Amauri Teixeira - Vice-
-Presidentes; Aline Corrêa, André Zacharow, Antonio 
Brito, Benedita da Silva, Celia Rocha, Chico D’Angelo, 
Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Eduardo Barbosa, 
Elcione Barbalho, Eleuses Paiva, Henrique Afonso, 
Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, 
José Linhares, Lael Varella, Marcus Pestana, Nilda 
Gondim, Raimundo Gomes de Matos, Rogério Carva-
lho, Rosinha da Adefal e Sueli Vidigal - Titulares; Ar-
naldo Faria de Sá, Danilo Forte, Dr. Aluizio, Flávia Mo-
rais, Geraldo Resende, Jô Moraes, Mandetta, Pastor 
Eurico, Pastor Marco Feliciano, Raimundão, Ronaldo 
Caiado, Salvador Zimbaldi e Walter Tosta - Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Silas Câmara 
e William Dib, como não-membros. Deixaram de com-
parecer os Deputados Alexandre Roso, Dra. Elaine 
Abissamra, Osmar Terra e Teresa Surita. Justificou a 
ausência a Deputada Cida Borghetti. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Deputado Pa-
dre João, no exercício da Presidência, declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 
51ª e 52ª reuniões realizadas nos dias dezoito e de-
zenove de outubro de dois mil e onze respectivamen-
te. Em votação, as Atas foram aprovadas. Ato con-
tínuo, o Senhor Deputado Padre João, no exercício da 
Presidência, passou à apreciação dos Requerimentos 
sobre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO – do Sr. Walter 
Tosta – que “solicita a preferência para apreciação do 
Projeto de Lei Nº 1.755/07”. O REQUERIMENTO FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 2 - REQUERIMEN-
TO – da Sr.ª Jandira Feghali – que “solicita a preferên-

cia para apreciação do Projeto de Lei Nº 6.760/10”. O 
Senhor Deputado João Ananias subscreveu o Re-
querimento. O REQUERIMENTO FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 3 - REQUERIMENTO – do Sr. 
Rogério Carvalho – que “solicita a retirada de pauta 
do Projeto de Lei Nº 3.803/08”. O REQUERIMENTO 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 4 - REQUE-
RIMENTO – do Sr. Rogério Carvalho – que “solicita a 
retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 5.659/09”. O 
REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMI-
DADE. 5 - REQUERIMENTO – do Sr. Rogério Carva-
lho– que “solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei 
Nº 2.810/08”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 6 - REQUERIMENTO – do Sr. 
Walter Tosta– que “solicita a retirada de pauta do Pro-
jeto de Lei Nº 2.810/08”. O REQUERIMENTO FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 7 - REQUERIMEN-
TO – do Sr. Marcus Pestana – que “solicita a retirada 
de pauta do Projeto de Lei Nº 4.569/08”. O REQUE-
RIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 8 
- REQUERIMENTO – do Sr. Walter Tosta – que “soli-
cita a preferência para apreciação dos Projetos de Lei 
Nº 6.146/09 e Nº 7.732/10”. O REQUERIMENTO FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 9 - REQUERIMEN-
TO – do Sr. Rogério Carvalho– que “solicita a retirada 
de pauta do Projeto de Lei Nº 3.520/08”. O REQUE-
RIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 10 
- REQUERIMENTO – do Sr. Dr. Paulo César – que 
“solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 
2.144/07”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 11 - REQUERIMENTO – do Sr. Dr. 
Paulo César– que “solicita a retirada de pauta do Pro-
jeto de Lei Nº 861/11”. O REQUERIMENTO FOI APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. 12 - REQUERIMENTO 
– do Sr. Marcus Pestana – que “solicita a retirada de 
pauta do Projeto de Lei Nº 3.534/08”. O REQUERI-
MENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Ato 
cotínuo o Senhor Presidente, em exercício, Padre João 
passou à apresentação do Relatório da Subcomissão 
Especial de Destinada a Tratar do Financiamento, Re-
estruturação, Organização e Funcionamento do Sis-
tema Único de Saúde/SUS. Discutiram a matéria os 
Senhores Deputados Rogério Carvalho, João Ananias, 
Darcísio Perondi, Amauri Teixeira, José Linhares, Dr. 
Aluízio, Jandira Freghali, Walter Tosta, Eleuses Paiva 
e Mandetta. Vista concedida ao Deputado Mandetta. 
Dando prosseguimento aos trabalhos o Senhor Dep. 
Padre João, no exercício da Presidência, passou a 
apreciação da ORDEM DO DIA: 1 - REQUERIMENTO 
Nº 131/11 - do Sr. Dr. Aluizio - que “requer que sejam 
convidados o Inspetor-chefe da Alfandega em Suape, 
Carlos Eduardo Oliveira, representante da Agência de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério do Meio 
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Ambiente e do Misintério das Relações Exteriores, 
para, em audiência pública, debater a importação de 
lixo para o Brasil”. Manifestou-se o Senhor Deputado 
Amauri Teixeira. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 2 - REQUE-
RIMENTO Nº 132/11 - do Sr. Dr. Aluizio - que “requer 
a realização de audiência pública para discutir as con-
dições de saúde do trabalhador em saúde” O Se-
nhor Deputado Amauri Teixeira subscreveu o Re-
querimento. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Dando prossegui-
mento aos trabalhos o Senhor Deputado Amauri Tei-
xeira, no exercício da Presidência, passou a apreciação 
do item 3 - REQUERIMENTO Nº 133/11 - do Sr. Padre 
João - (PL 174/2011) - que “requer a realização de 
Audiência Pública para debater o PL 174/11, que Ins-
titui o Plano Nacional de Abastecimento de Hortigran-
jeiros - PLANHORT e fixa normas gerais para os en-
trepostos públicos de abastecimento alimentar”. Os 
Senhores Deputados Walter Tosta e José Linhares 
subscreveram o Requerimento. EM VOTAÇÃO, O 
REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMI-
DADE. 4 - PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 - do Senado 
Federal - Marcelo Crivella - (PLS 417/2007) - que “”Al-
tera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, para 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. PARE-
CER: pela aprovação deste, do PL 800/2011, e do PL 
6362/2009, apensados, na forma do substitutivo. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO MARCUS PESTANA. 5 - PROJETO DE LEI Nº 
5.659/09 - do Senado Federal - Romeu Tuma - (PLS 
450/2008) - que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, estabelecendo para o 
portador de hepatopatia grave o direito à aposentado-
ria integral por invalidez permanente”. RELATOR: De-
putado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO. 6 
- PROJETO DE LEI Nº 69/07 - do Sr. Felipe Bornier 
- que “concede vantagens a quem for doador de san-
gue para a rede pública de hemocentros, em todo o 
país”. (Apensados: PL 1006/2007, PL 1196/2007 (Apen-
sado: PL 4934/2009), PL 1566/2007, PL 3248/2008 
(Apensado: 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. A Deputada Cida Diogo 
apresentou voto em separado em 14/12/2010. RE-
TIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 7 - PROJETO 
DE LEI Nº 2.144/07 - do Sr. Homero Pereira - que “cria 
o Programa de Redistribuição de Alimentos Exceden-
tes e dá outras providências”. RELATORA: Deputada 
BENEDITA DA SILVA. PARECER: pela rejeição. RETI-
RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTA-
DO DR. PAULO CÉSAR. 8 - PROJETO DE LEI Nº 
2.810/08 - do Sr. Silas Câmara - que “cria a obrigação 
de instalação de gerador de energia em hospitais do 
SUS”. (Apensado: PL 6627/2009) RELATOR: Deputa-
do 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 separado em 19/10/2011. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DOS DE-
PUTADOS WALTER TOSTA E ROGÉRIO CARVALHO. 
9 - 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 Bol-
sa Família”. RELATOR: Deputado MANDETTA. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO RO-
GÉRIO CARVALHO. 10 - 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 Pro-
grama Bolsa Família, para destinar o pagamento dos 
benefícios à mulher responsável pela unidade familiar”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. PARE-
CER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUE-
RIMENTO DO DEPUTADO MARCUS PESTANA. 11 
- PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 - do Sr. Nelson Pel-
legrino - que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para criar a 
função de Agente de Proteção da Criança e do Ado-
lescente”. (Apensado: PL 4618/2009) RELATOR: De-
putado ANTONIO BULHÕES. PARECER: pela apro-
vação deste, e do PL 4618/2009, apensado, com subs-
titutivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DO DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO. 12 - PRO-
JETO 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 TE-
RESA SURITA. PARECER: pela rejeição deste, e do 
PL 2049/2011, apensado. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. PAULO CÉ-
SAR. ENCERRAMENTO: Às doze horas e cinco mi-
nutos, o Senhor Deputado Amauri Teixeira, no exercí-
cio da Presidência, encerrou os trabalhos da Comissão 
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antes convocando os membros da Comissão para 
Reunião Ordinária de Audiência Pública a realizar-se 
na próxima terça-feira, dia oito de novembro, às qua-
torze horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para 
“Debater o Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, e seus 
impactos fiscais”. O inteiro teor desta reunião foi gra-
vado passando o arquivo de áudio a integrar o respec-
tivo acervo documental, para degravação mediante 
solicitação. E, para constar, eu, Lin Israel Costa dos 
Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Saraiva Felipe, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Miguel Corrêa
PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 - do Senado Fe-

deral - 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”.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011. – 
Deputado João Maia, Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Audifax
PROJETO DE LEI Nº 964/11 - do Sr. Edinho 

Araújo - que “destina ao Fundo Nacional Anti-Drogas 
(FUNAD) percentual da arrecadação das loterias e 
concursos de prognósticos administrados pela Caixa 
Econômica Federal”. (Apensado: PL 1576/2011)

Ao Deputado Cláudio Puty
PROJETO DE LEI Nº 60/11 - do Sr. Otavio Leite - 

que “altera o art. 4º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro 
de 2010, para incluir os recursos para prevenção de 
desastres como transferências obrigatórias da União”. 
(Apensado: PL 978/2011)

PROJETO DE LEI Nº 520/11 - do Sr. Laercio Oli-
veira - que “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”.

Ao Deputado Edmar Arruda

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
351/11 - do Senado Federal - Comissão de Assuntos 
Econômicos - (PDS 180/2011) - que “aprova a Progra-
mação Monetária para o 2º trimestre de 2011”

Ao Deputado Jean Wyllys
PROJETO DE LEI Nº 6.709/09 - do Senado Fe-

deral - Rosalba Ciarlini - (PLS 198/2009) - que “altera 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regula-
menta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, es-
tabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências”, para acrescer dispositivos de controle 
social da política urbana e de habitação”.

Ao Deputado João Dado
PROJETO DE LEI Nº 5.739/09 - do Senado Fe-

deral - Flávio Arns - (PLS 417/2008) - que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Paraná no Município de Loanda, no Estado do Paraná”.

PROJETO DE LEI Nº 2.496/11 - do Sr. Weliton 
Prado - que “altera o parágrafo único do art. 18 da Me-
dida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001”.

Ao Deputado José Humberto
PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 - do Sr. Manato - 

que “acrescenta o art. 259-A à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, dispondo sobre a prescrição das 
multas de trânsito”.

Ao Deputado Júnior Coimbra
PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 - do Senado Fede-

ral - Aloizio Mercadante - (PLS 120/2003) - que “veda 
a cobrança de qualquer valor em processos seletivos 
de ingresso em cursos de graduação de instituições 
públicas federais de educação superior para os can-
didatos que menciona”.

Ao Deputado Pedro Eugênio
PROJETO DE LEI Nº 6.752/10 - do Senado Fede-

ral - José Sarney - (PLS 133/2006) - que “concede às 
pessoas carentes ou de baixa renda anistia dos foros e 
taxas de ocupação devidos nos últimos 5 (cinco) anos, 
relativos a imóveis da União em terrenos de marinha”.

Ao Deputado Pedro Novais
PROJETO DE LEI Nº 7.619/10 - da Comissão de 

Legislação Participativa - (SUG 189/2009) - que “altera 
a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe 
sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício 
da cidadania”.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011. – 
Deputado Cláudio Puty, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Edivaldo Holanda Junior
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SUGESTÃO Nº 37/11 - da Frente Nacional dos 
Torcedores - que “sugere a realização de audiência 
pública para debater o seguinte tema: “Futebol e De-
mocracia””.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2011. – 
Vitor Paulo, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Edivaldo Holanda Junior
SUGESTÃO Nº 137/09 - do Sindicato Médico do 

Rio Grande do Sul - que “sugere Projeto de Lei para 
incluir parágrafo único no art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, e dá outras providências”.

SUGESTÃO Nº 244/10 - do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul - que “sugere a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
‘Critérios Diferenciadores por Sexo na Previdência Pri-
vada e nos Seguros são Constitucionais? E o Direito 
de Partilha em Caso de Divórcio? Pensão por Morte 
apenas para Filhas Solteiras é Constitucional?””.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2011. – 
Vitor Paulo, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Vitor Paulo
SUGESTÃO Nº 38/11 - da Federação Nacional 

dos Enfermeiros - que “sugere a realização de au-
diência pública para debater a matéria objeto do PL 
2.295/2000, que ‘dispõe sobre a regulamentação da 
jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Au-
xiliares de Enfermagem’”.

Sala da Comissão, 1 de novembro de 2011. – 
Vitor Paulo, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Pedro Uczai
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 perí-
odo 2012-2015’”.

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’”.

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 período 2012-2015’”.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011. – 
Vitor Paulo, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Otoniel Lima
PROJETO DE LEI Nº 2.291/11 - do Sr. Gean Lou-

reiro - que “regula a investigação criminal conduzida 
por Oficiais de Polícia Militar e dá outras providências”.

Sala da Comissão, em 9 de novembro de 2011 
− Deputado Mendonça Prado, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Darcísio Perondi
PROJETO DE LEI Nº 1.014/03 - do Sr. Ricardo 

Izar - que “dispõe sobre a identificação e os padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamento 
para comercialização”.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011. – 
Saraiva Felipe, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, 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, RO-
NALDO RIBEIRO DE ARAUJO, ponto n.º 120.594, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SAU-
LO DE CASTILHO, ponto n.º 120.596, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões.

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, ANA CAROLINE ALMEIDA 

COELHO para exercer, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-
12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ODILANA LOPES DE AGUIAR 
para exercer, na Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle, da Coordenação de Comissões Perma-
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 9 de novembro de 2011. 
– Marco Maia, Presidente.
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Sandra Rosado, Arnaldo Faria de Sá, Arnon Bezerra, Josué 

Bengtson, Antonio Brito, Alice Portugal, Jô Moraes, Evandro 

Milhomen e Laurez Moreira. 

PSDB 

Líder: DUARTE NOGUEIRA 

 

Vice-Líderes: 

Otavio Leite (1º Vice), Alfredo Kaefer, Antonio Imbassahy, Bruno 

Araújo, Cesar Colnago, Domingos Sávio, Luiz Fernando 

Machado, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Vanderlei 

Macris, Pinto Itamaraty, Reinaldo Azambuja, Bruna Furlan e 

Rogério Marinho. 

Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL 



Líder: LINCOLN PORTELA 

 

Vice-Líderes: 

José Rocha (1º Vice), Anthony Garotinho, João Carlos Bacelar, 

Laercio Oliveira, Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Izalci, 

Bernardo Santana de Vasconcellos, Maurício Quintella Lessa, 

Wellington Roberto, Lúcio Vale e Francisco Floriano. 

DEM 

Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

 

Vice-Líderes: 

Pauderney Avelino (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado, 

Efraim Filho, Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Ronaldo Caiado, 

Rodrigo Maia, Alexandre Leite, Vitor Penido e Professora Dorinha 

Seabra Rezende . 

PP 

Líder: AGUINALDO RIBEIRO 

 

Vice-Líderes: 

Jerônimo Goergen (1º Vice), Cida Borghetti, Luis Carlos Heinze, 

Sandes Júnior, Toninho Pinheiro, Renato Molling, Beto Mansur, 

Esperidião Amin, Paulo Maluf, Raul Lima e Simão Sessim. 

PDT 

Líder: GIOVANNI QUEIROZ 

 

Vice-Líderes: 

André Figueiredo (1º Vice), Wolney Queiroz, Paulo Pereira da 

Silva, Miro Teixeira, Ângelo Agnolin, Sueli Vidigal e Sebastião 

Bala Rocha. 

Bloco PV, PPS 

Líder: SARNEY FILHO 

 

Vice-Líderes: 

Rubens Bueno (1º Vice), Fábio Ramalho, Arnaldo Jardim, 

Roberto de Lucena, Antônio Roberto e Dr. Aluizio. 

PSC 

Líder: RATINHO JUNIOR 

 

Vice-Líderes: 

Zequinha Marinho (1º Vice), Edmar Arruda, Silas Câmara, Filipe 

Pereira e Carlos Eduardo Cadoca. 

PRB 

Líder: VITOR PAULO 

 

Vice-Líderes: 

George Hilton (1º Vice), Cleber Verde e Márcio Marinho. 

PMN 

Repr: Jackeline Roriz 

 

 
Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD 

PSOL 

Líder: CHICO ALENCAR 

 

Vice-Líderes: 

Ivan Valente. 

PRTB 

Repr.: AUREO 

 

Líderes de Partidos 
que participam de Bloco Parlamentar 

PR 

Líder: LINCOLN PORTELA 

 

PSB 

Líder: SANDRA ROSADO 

 

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 

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 Bethlem - PMDB 

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 - PSD 

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 Bernardo Santana de Vasconcellos 

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:) 

1º Vice-Presidente:  

2º Vice-Presidente:  

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  

1 vaga 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:  

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  

1 vaga 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 

 

Sérgio Brito vaga do Bloco PV, PPS (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 

 

Secretário(a): Regina Pereira Games 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 

Telefones: 3216-6671 A 6675 

FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: 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  

1 vaga 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 Moreira Mendes 

Teresa Surita 1 vaga 

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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