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Casa Civil da Presidência da República, se o ex-
-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Presidente 
Dilma Rousseff, então Ministra da Casa Civil, foram 
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de Educação e Cultura e da Seguridade Social 
e Família. Valorização dos docentes brasileiros. 
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ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Júlio Delgado
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 3

Ata da 280ª Sessão da Câmara dos Deputados, 
Solene, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, em 11 de outubro de 2011. Às 9h06, 
o Sr. Mauro Benevides, nos termos do § 2º do artigo 
18 do Regimento Interno, no exercício da Presidência, 
declarou aberta a sessão e deu por dispensada a leitura 
da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente informou que 
esta sessão destinou-se à homenagem ao aniversário 
da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio-
nistas – COBAP; saudou convidados presentes; pres-
tou as devidas homenagens, e convidou para compor a 
Mesa os Srs. Deputados Marçal Filho, Arnaldo Faria de 
Sá, Paulo Pereira da Silva; o Sr. Senador Paulo Paim; 
e os Srs. Garibaldi Alves Filho, Ministro da Previdência 
Social; Warley Martins Gonçalles, Presidente da Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
– COBAP; e Gilberto Torres Laurindo, Presidente da 
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
e Idosos – ASBAPI. Após convidar todos a ouvirem o 
Hino Nacional, o Sr. Presidente proferiu parcialmente 
o discurso do Sr. Marco Maia, Presidente da Câmara 
dos Deputados, e concedeu a palavra ao Sr. Marçal 
Filho, autor do requerimento. Nos termos do § 2º do 
artigo 18 do Regimento Interno, assumiu a Presidên-

cia o Sr. Marçal Filho e concedeu a palavra aos Srs. 
Arnaldo Faria de Sá, também autor do requerimento; 
Amauri Teixeira, pelo PT; Mauro Benevides, pelo PMDB; 
Laércio Oliveira, pelo PR; Paulo Pereira da Silva, pelo 
PDT; Otavio Leite, pelo PSDB; Onyx Lorenzoni, pelo 
DEM; Jonas Donizette, pelo PSB; Cleber Verde, pelo 
PRB; Luis Carlos Heinze, pelo PP; André Moura, pelo 
PSC; Chico Lopes, pelo PCdoB; Ronaldo Nogueira, 
pelo PTB; Rubens Bueno, pelo PPS; Chico Alencar, 
pelo PSOL; e Roberto de Lucena, pelo PV. Usaram 
ainda da palavra os Srs. componentes da Mesa, Minis-
tro Garibaldi Alves Filho, Warley Martins Gonçalles e 
Senador Paulo Paim; e os Srs. Deputados Assis Melo, 
Pepe Vargas, Zoinho, Fernando Ferro e Policarpo. O Sr. 
Presidente convidou todos a ouvirem o Hino da Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – 
COBAP; registrou a presença de convidados, reiterou 
as homenagens prestadas, agradeceu a presença de 
todos e, às 11h22, encerrou a sessão. – Marçal Filho, 
Presidente. – Amauri Teixeira, Secretário.

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

SEÇÃO I

Ata da 280ª Sessão, Solene, Matutina,  
11 de outubro de 2011

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Marçal Filho,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

Ata da 281ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
11 de outubro de 2011

Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente. Marçal Filho, Amauri Teixeira, 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob

João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
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 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
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Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Carvalho PT 
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 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Felix Mendonça Júnior PDT 
José Carlos Araújo PDT 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 

Mário de Oliveira PSC 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 26

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
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 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
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Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
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 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 4

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

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Angelo Vanhoni PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
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Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 15

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 266 
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, o ilustre Deputado Amauri Tei-

xeira, procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. AMAURI TEIXEIRA, servindo como 2° 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se 
à leitura do expediente.

O SR. AMAURI TEIXEIRA, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Of.1707/2011/SGM/P

Brasília, 11 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Reinaldo Azambuja
Anexo III – Gabinete nº 572
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 2.360, de 2011, 

de sua autoria, que “Acrescenta à Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”, 
os dispositivos que menciona”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa 
dos Tribunais, consoante o disposto no art. 96, inciso 
II, alínea “b” da Constituição Federal.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
Projeto de Lei nº 2.360, de 2011, nos termos dos arts. 
96, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal, c/c o 

art. 137, § 1º, inciso II, alínea “b”, do RICD. – Marco 
Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº,2.360 DE 2011 
(Do Sr. Reinaldo Azambuja)

Acrescenta à Lei nº  8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras pro-
vidências.”, os dispositivos que menciona

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências.” passa a viger acres-
cida do Art. 151-A, Parágrafo único e Art. 151-B, com 
a seguinte redação:

Art. 151-A. Os Tribunais de Justiça poderão criar 
em seus quadros de servidores, no âmbito dos res-
pectivos Códigos de Divisão e Organização Judiciária 
os cargos efetivos de agente de proteção da infância 
e da juventude, nos limites de suas respectivas com-
petências.

Parágrafo único. As normas que criarem os men-
cionados cargos regulamentarão as qualidades técnicas 
do profissional e seu âmbito de atuação, subordinados 
aos Juízos da Infância e da Juventude das Comarcas. 

Art. 152-B. Os municípios criarão, na esfera de 
autuação dos seus Conselhos Tutelares, o serviço de 
atendimento telefônico denominado “SOS CRIAN-
ÇA”, para recebimento de solicitações de serviços e 
denúncias.

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

Justificação

Os Conselhos Tutelares Municipais têm reclamado 
com freqüência a necessidade da criação dos cargos 
efetivos de “agentes de proteção à infância e juventude”.

Como substrato da justificativa, transcrevemos 
excertos de um artigo do Murillo José Digiácomo, 
Promotor de Justiça, PR – Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do 
Adolescente: 

Agentes de Proteção da Infância e Juventude: ne-
cessidade de sua coexistência com o Conselho Tutelar. 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e, mais especificamente com a criação dos 
conselhos tutelares nele previstos, passaram a surgir 
questionamentos acerca da necessidade e da própria 
legalidade da existência da figura do “comissário de 
menores”, cuja atuação era expressamente disciplinada 
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no art. 7º e par. único da Lei nº 6.697/79, o revogado 
“Código de Menores”. 

Muito embora a Lei nº 8.069/90 de fato não con-
temple disposição semelhante, a presença do “co-
missário”, agora chamado de “agente de proteção” da 
infância e juventude”, foi expressamente prevista pelo 
legislador estatutário, como fica patente da leitura do 
art.194, caput do referido Diploma Legal, que estabe-
lece a possibilidade de o procedimento para imposição 
de penalidade administrativa por infração às normas 
de proteção à criança e ao adolescente tenha início 
por “...auto de infração elaborado por SERVIDOR 
EFETIVO ou VOLUNTÁRIO CREDENCIADO...” (ver-
bis – grifamos), que vem a ser justamente o “agente 
de proteção” acima referido. 

Diante da disposição estatutária acima transcrita, 
é deveras evidente que a figura do “agente de proteção” 
não foi banida pela nova legislação, que dentro de seu 
espírito democrático e descentralizador apenas preferiu 
deixar a regulamentação da matéria para os demais 
entes federados, que poderão prever sua existência e 
disciplinar melhor suas atribuições, de acordo com as 
particularidades locais. 

A subsistência da figura do “agente de proteção” 
é praticamente um consenso junto à doutrina, sendo 
que a respeito do tema PAULO LÚCIO NOGUEIRA 
com muita propriedade afirma que “o Juizado deve 
contar com um corpo efetivo de comissários (...) para 
o exercício constante da fiscalização, pois, se esta 
não for feita com freqüência, não haverá cumprimento 
das disposições estatutárias, bem como das portarias 
baixadas, o que tornará o serviço desacreditado” (In 
O Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 
Saraiva. São Paulo, 1991, pág.221). 

Já WILSON DONIZETI LIBERATI ressalta que “o 
‘comissário’ ou ‘agente de proteção’, servidor efetivo 
ou voluntário credenciado é, por deliberação exclusiva 
do juiz da infância e juventude, credenciado para de-
sempenhar tarefas que lhe são atribuídas através da 
portaria judicial. Nela serão estabelecidos os requisitos 
para o exercício do cargo, como a gratuidade, idonei-
dade, atribuição para exercer o serviço de fiscalização, 
além, é claro, da confiança do juiz.

Claro está, portanto, que os “agentes de proteção 
da infância e juventude”, ao contrário do que pensam 
alguns, não apenas ainda têm sua atuação contem-
plada pelo ordenamento jurídico pátrio, como esta é 
agora, mais do que nunca, fundamental para a plena 
eficácia do sistema de garantias idealizado pelo legis-

lador estatutário, pois através dele o Juízo da Infância 
e Juventude se farão onipresente para impedir e/ou 
reprimir ameaças ou violações de direitos de crianças 
e adolescentes, no mais puro espírito da PROTEÇÃO 
INTEGRAL preconizada pelo art.227, caput da Cons-
tituição Federal. 

Também é importante registrar que a criação e 
implantação do Conselho Tutelar no município, apesar 
do disposto no art.262 da Lei nº 8.069/90 (a contrariu 
sensu), não deve conduzir à “dispensa”, pela autoridade 
judiciária, dos “agentes de proteção” já credenciados 
e em atividade, pois seus serviços continuarão sendo 
necessários para o adequado funcionamento do Juízo 
da Infância e Juventude. 

Com efeito, embora pareça despicienda diante da 
argumentação anteriormente efetuada, a observação 
supra tem sua razão de ser na constatação de que, 
em várias comarcas, após a criação e implantação 
do Conselho Tutelar: a) houve a “extinção” do corpo 
de “agentes de proteção” nomeados pelo Juizado da 
Infância e Juventude e b) os Juízes da Infância e Ju-
ventude passaram a utilizar o Conselho Tutelar para o 
desempenho de funções típicas dos “agentes de pro-
teção”, e o que é pior, em muitos casos considerando 
aqueles como seus subordinado.

Ora, “agentes de proteção” e conselheiros tutela-
res exercem atribuições distintas (embora em alguns 
casos assemelhadas e com o objetivo comum de pro-
teção a crianças e adolescentes), devendo ambas as 
figuras coexistir e atuar de forma harmônica e abso-
lutamente independente.

Assim sendo, temos que o “agente de proteção” 
exerce suas atribuições de forma VINCULADA e DI-
RETAMENTE SUBORDINADA à autoridade judiciária 
que o nomeia ou, no caso do servidor efetivo, perante 
a qual oficia, tendo, no entanto atribuições e poderes 
bastante limitados.

Já o Conselho Tutelar, por expressa definição 
legal, é órgão AUTÔNOMO, não sendo, portanto de 
qualquer modo subordinado ao Juiz da Infância e Ju-
ventude ou a qualquer outra autoridade no âmbito do 
município, tendo dentro de sua esfera de atribuições 
amplos poderes.

Os conselheiros tutelares exercem atribuições 
definidas em Lei Federal, gozando assim de parce-
la da soberania estatal e, portanto não necessitando 
de ordem judicial para fazer valer suas deliberações, 
cujo descumprimento, além de caracterizar a infração 
administrativa prevista no art.249 da Lei nº 8.069/90, 
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importa na prática, em tese, do crime de desobediên-
cia tipificado no art.330 do Código Penal. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em vá-
rias de suas passagens, equiparou o Conselho Tutelar 
à autoridade judiciária, que sob nenhum pretexto ou 
circunstância pode valer-se dos serviços daquele ór-
gão como se seu subordinado fosse, sendo que caso 
queira a COLABORAÇÃO do órgão para a realização 
de determinada atividade, terá de SOLICITAR a inter-
venção respectiva, em requerimento que passará pelo 
crivo de sua plenária antes de ser ou não acatado.

Vale observar que tanto o Conselho Tutelar quan-
to o Juiz da Infância e Juventude são AUTORIDADES 
PÚBLICAS, com poderes e atribuições assemelhados 
(e em alguns casos idênticos). Como não há hierarquia 
entre qualquer delas, eventual tentativa da autoridade 
judiciária em colocar o Conselho Tutelar em posição 
de inferioridade será indevida, ilegítima e, dependen-
do da situação, poderá importar em abuso de poder 
passível de sanção administrativa (via Corregedoria 
da Justiça) e mesmo penal. 

As solicitações da autoridade judiciária, embo-
ra devam ser objeto de consideração e, sempre que 
possível, de acatamento por parte do Conselho Tutelar 
(pois todos lutam pela mesma causa: o bem estar de 
crianças e adolescentes, que para ser alcançado de-
verá contar com a participação e empenho de todos), 
devem ser devidamente analisadas em conjunto com 
os demais casos atendidos pelo órgão, a quem com-
pete estabelecer os critérios de conveniência, oportu-
nidade e prioridade para atendimento. 

A prática tem demonstrado que, em muitos ca-
sos, o Juízo da Infância e Juventude utiliza o Conselho 
Tutelar para realização de “estudos sociais” e outras 
diligências tendentes a instruir feitos em andamento.

Solicitações dessa natureza não se justificam, 
pois em primeiro lugar o Conselho Tutelar, via de regra, 
não é composto por pessoas tecnicamente habilitadas 
a realizar estudos dessa natureza, tendo assim pouca 
ou nenhuma valia o “parecer” apresentado, e em se-
gundo porque o cumprimento dessas atividades abso-
lutamente ATÍPICAS e totalmente FORA DO ÂMBITO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES, faz com que o Conselho Tu-
telar não possa desempenhar a contento seu relevante 
mister, causando assim prejuízos a toda população.

Importante não perder de vista que, longe de re-
alizar diretamente estudos sociais e/ou outras diligên-
cias que demandem conhecimento técnico, o Conselho 
Tutelar deve contar com uma equipe interprofissional 

permanentemente à sua disposição, ou então poderá 
REQUISITAR ao município a intervenção de servido-
res habilitados a fazê-lo, ex vi do disposto no art.136, 
inciso III, alínea “a” da Lei nº 8.069/90. 

Claro está, portanto, que para os objetivos acima 
mencionados, não deve a autoridade judiciária socor-
rer-se do Conselho Tutelar (salvo para utilizar equipe 
multidisciplinar que este tenha à sua disposição), mas 
sim buscar a intervenção de pessoas habilitadas a 
elaborar pareceres técnicos idôneos, que realmente 
atendam aos fins a que se destinam, pois apenas a 
título de exemplo, de nada valerá um “estudo social” 
realizado por um leigo.

Nos demais casos, salta também aos olhos a 
inconveniência (para dizer o menos) da utilização do 
Conselho Tutelar pela autoridade judiciária, ainda que 
em regime de estrita colaboração, para realização de 
diligências rotineiras tão necessárias para instruir fei-
tos que se encontram em tramitação junto à Vara da 
Infância e Juventude13 , pois se estas não demandam 
conhecimento técnico, poderão perfeitamente ser rea-
lizadas por outras pessoas (inclusive e especialmente 
pelos “agentes de proteção” nomeados), sem a neces-
sidade de comprometer as demais atividades do órgão 
tutelar, que se agir como desejado pela legislação, de 
forma PREVENTIVA e ITINERANTE, por certo terá 
considerável demanda a atender no seu cotidiano. 

Apenas assim se estará garantindo a correta apli-
cação da lei, com a utilização de todas as estruturas 
idealizadas para o adequado funcionamento do sistema 
de garantias preconizado pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, com o que todos, em especial a po-
pulação infanto-juvenil, serão beneficiados.

Devemos sempre lembrar que, com a criação e 
implantação do Conselho Tutelar, o município passa 
a contar com um órgão especializado na defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes, que em boa par-
te dos casos irá substituir por completo a atuação da 
autoridade judiciária, à qual caberá, em tomando co-
nhecimento da ocorrência de alguma das situações 
previstas no art. 98 da Lei nº 8.069/90 que demandem 
a aplicação de medidas de proteção a crianças, adoles-
centes e pais ou responsável, limitar-se encaminhar o 
caso para atendimento pelo referido Conselho14, que 
por sua vez deverá tomar as providências necessárias 
para contornar o problema. 

Ao arremate, resta apenas dizer que a atuação 
dos órgãos acima relacionados (notadamente Conse-
lho Tutelar, Juiz da Infância e Juventude, e “agentes de 
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proteção”), pode ser complementada por outros órgãos 
e entidades existentes no município (SOS CRIAN-
ÇA), sendo que para evitar lacunas, antagonismos e 
paralelismos, todos devem se reunir periodicamente 
a fim de avaliar a sistemática de atendimento adota-
da, aprimorando-a cada vez mais, sendo certo que o 
foro adequado para tais reuniões não é outro senão o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente, ao qual poderão ser formuladas diretamente 
reivindicações visando à melhora na política de atendi-
mento para a área infanto-juvenil, que como sabemos 
este órgão tem a missão constitucional de elaborar.

Reafirmando o que já dissemos em manifestações 
anteriores, devemos sempre lutar para uma melhor es-
truturação dos municípios, de modo que estes possam 
cumprir a contento a diretriz contida no art.88, inciso 
I da Lei nº 8.069/90 com a PRIORIDADE ABSOLUTA 
exigida pelo art.227, caput da Constituição Federal.

Pela alta relevância da matéria, encarecemos o 
irrestrito apoio dos nobres pares

Sala das Sessões,      de setembro de 2011. – 
Reinaldo Azambuja, Deputado Federal, PSDB/MS.

Devolva-se a proposição, nos termos do 
art. 96, inciso II, alínea “b” da Constituição Fe-
deral c/c o art. 137, §1º, inciso II, alínea “b” do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.

Of.1708/2011/SGM/P

Brasília, 11 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Lourival Mendes
Anexo IV – Gabinete n.º 624
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição.

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 2.370, de 2011, 

de sua autoria, que “Institui o dia 3 de dezembro como 
Dia do Delegado de Polícia”. 

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, vez que não 
se encontra devidamente formalizada e em termos, 
conforme art. 4º da Lei n.º 12.345/10.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inciso 
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. – 
Marco Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.370, DE 2011 
(Do Deputado Federal Lourival Mendes)

Institui o dia 3 de dezembro como Dia 
do Delegado de Polícia.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. Fica instituído o dia 3 de dezembro como 

Dia do Delegado de Polícia.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.

Justicação

Esta proposta tem como objetivo valorizar o Dele-
gado de Polícia, profissional que, como agente político 
atua na gestão e no exercício das atividades de Polícia 
Judiciária e na condução da investigação criminal, co-
locando a sua vida em risco, diuturnamente, em prol 
da segurança pública.

A proposição do dia 03 de dezembro deve-se ao 
fato de que o cargo de Delegado de Polícia foi criado 
pela Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, pelo Impe-
rador Dom Pedro II, e regulamentada pelo Decreto nº 
120, de 31 de janeiro de 1842, que alterou dos dispo-
sitivos do Código de Processo Criminal de 1832, insti-
tuindo a figura do chefe de polícia para o Município da 
Corte e para cada uma das províncias do Império, bem 
como criando os cargos de Delegado e Subdelegado.

Dispunham os artigos 1º e 2º da referida lei, in verbis:
Art. 1º Haverá no Município da Corte, e em cada 

Província um Chefe de Policia, com os Delegados e Sub-
delegados necessários, os quais, sobre proposta, serão 
nomeados pelo Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as 
Autoridades Policiais são subordinadas ao Chefe da Policia.

Art. 2º Os Chefes de Policia serão escolhidos 
d’entre os Desembargadores, e Juízes de Direito: os 
Delegados e Subdelegados d’entre quaisquer Juízes e 
Cidadãos: serão todos amovíveis, e obrigados a aceitar.

Sendo assim, diante do fato de que esses va-
lorosos profissionais, que dedicam as suas vidas na 
defesa intransigente dos direitos do cidadão e figuram 
como verdadeiros garantidores do cumprimento da lei 
e da defesa da ordem, nada mais justo do que come-
morarmos o seu dia na mesma data da criação desse 
importante cargo destinado à realização da justiça.

Sala das sessões, 21 de setembro de 2011. – 
Lourival Mendes, Deputado Federal, PTdoB-MA.

Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Oficie-se ao Autor e, 
após, publique-se.

Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 291- PP/2011 – CCJC 

Brasília, 22 de setembro 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 Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: 3.047/10, 31/11, 69/11, 
82/11, 88/11, 89/11, 94/11, 101/11, 125/11 e 128/11.

Atenciosamente, – Deputado Cesar Colnago, 
Presidente em exercício.

Publique-se
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 386 /2011 – P 

Brasília, 28 de setembro de 2011

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

Assunto: Publicação do PL nº 1.511/2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 1.511/2011, da Sra. Erica 
Kokay, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade, para o 
fornecedor, de informar aos adquirentes, nas condições 
que específica, os preços total e unitário dos produ-
tos, quando ofertados em embalagens econômicas.”.

2. Solicito portanto autorizar a publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Roberto Santia-
go, Presidente.

Publique-se
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres. nº 506/2011-CDEIC

Brasília, 28 de setembro de 2011

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

Assunto: Publicação do Projeto de Lei nº 1.396/2011

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi-
mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação 
do Projeto de Lei nº 1.396/2011, por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi-
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, – Deputado João Maia, 
Presidente.

Publique-se
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres. nº 507/2011-CDEIC

Brasília, 28 de setembro de 2011

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

Assunto: Publicação do Projeto de Lei nº 1.400/2011

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação 
do Projeto de Lei nº 1.400/2011, por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi-
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, – Deputado João Maia, 
Presidente.

Publique-se
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres. nº 508/2011-CDEIC

Brasília, 28 de setembro de 2011

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

Assunto: Publicação do Projeto de Lei nº 1.482/2011

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação 
do Projeto de Lei nº 1.482/2011, por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi-
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, – Deputado João Maia, 
Presidente.

Publique-se
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AP 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.  

(CRIA EMPREGOS  
PÚBLICOS NA FUNASA). 

Ofício nº 104/2011-CE/Pres 

Brasília, 4 de outubro de 2011

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

Ref.: Comunica a aprovação do Parecer e solicita a 
publicação.

Senhor Presidente,

Tenho a satisfação de informar a Vossa Exce-
lência que a Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer ao Projeto de Lei nº 7.495/06, do Senado Fe-
deral, que “regulamenta os §§ 4º e 5º da Constituição, 
dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado 
pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitu-
cional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências”, em reunião realizada hoje, aprovou, por 
unanimidade, o Parecer, oferecido pelo relator, Depu-
tado DOMINGOS DUTRA, pela aprovação do Projeto 
de Lei 7.495, de 2006 e dos Pls nº 298, de 2007; 6033, 
de 2009; 6035, de 2009; 6111, de 2009; 6129, de 2009; 
6681, de 2009; 6754, de 2010; 7056, de 2010; 7095, 
de 2010; 7363, 2010; 7401, de 2010; 486, de 2011; 
658, de 2011;1355, de 2011; 1399, de 2011; e 1692, 
de 2011, com Substitutivo.

Isto posto, encaminho a Vossa Excelência o Pa-
recer e solicito a publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados, para os fins regimentais.

Atenciosamente, – Deputado Benjamin Mara-
nhão, Presidente.

Publique-se.
Em 11-10-11. – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rogério Ma-
rinho pelo tempo de 1 minuto. 

O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
que considere como lido discurso que profiro na data 
de hoje a respeito da necessidade de fazermos uma 
reforma no ensino médio do País. Dados do IDEB que 
foram publicados nos últimos 2 meses mostram que 
um quarto de nossos estudantes são reprovados em 
quase 9 milhões de estudantes. 

É preciso urgentemente flexibilizar o currículo, 
um currículo enciclopédico, com 14 disciplinas obri-
gatórias, mais cinco transversais – e faltam mais de 
200 mil professores! Há uma zona cinzenta após o 
ensino fundamental, que antecede a entrada do aluno 
na universidade ou no mercado de trabalho. É preciso 
também diversificar, ou seja, permitir ao estudante, ao 
sair do ensino fundamental, buscar um curso profissio-
nalizante, um curso técnico, que o habilite a ingressar 
no mercado de trabalho em condições de competitivi-
dade, melhorando a situação do País.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que considere como 
lido o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – V.Exa. será 
atendido, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o IDEB de 
2009, após correções e checagem, foi divulgado pelo 
Ministério da Educação em setembro de 2011. Como 
se sabe, o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica é composto por dados de aprovação e de de-
sempenhos auferidos na Prova Brasil, nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática. 

É o principal indicador de qualidade da educa-
ção brasileira e mede o desempenho escolar nos anos 
iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, nos 
anos finais, do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, sendo 
que neste último caso são aplicadas provas na série 
final dessa etapa por meio de amostra representativa 
do País, suas regiões e Estados. No caso do ensino 
fundamental, os testes são aplicados em todas as es-
colas urbanas com mais de 30 alunos.

O desempenho nacional no ensino médio é me-
dido pelos componentes do IDEB. Uma leitura atenta 
dos dados nos indica uma situação de baixa qualidade 
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no aprendizado nacional e alta, além de persistente, 
taxa de repetência no ensino médio. Uma situação de 
penúria educacional, que nos impele a tomar provi-
dências para que haja melhorias consistentes nessa 
importante etapa educacional. É preciso esforço con-
centrado do Parlamento e do Poder Executivo para 
reformar o ensino médio no País.

Vamos aos dados: em 2009, no Brasil, na rede 
pública de ensino médio, responsabilidade constitu-
cional dos Estados, a taxa de aprovação divulgada no 
IDEB foi de 74%, ou seja, em média, nas três séries 
do ensino médio foram reprovados ou abandonaram 
o ano letivo 26% dos estudantes, indicando distorções 
nessa etapa de ensino e retratando que há grandes 
prejuízos financeiros e desperdício de recursos huma-
nos. Na rede privada, no mesmo ano, foram reprova-
dos ou abandonaram o ano letivo 7% dos estudantes, 
um percentual que ainda pode ser considerado alto, 
porém, quase quatro vezes menor do que o que se 
verifica na rede pública de ensino. 

O indicador de repetência na rede pública é per-
sistentemente alto: em 2005 foram reprovados ou aban-
donaram o ano letivo 30% dos estudantes de ensino 
médio; em 2007 foram 28% dos estudantes dessa 
etapa. Na rede privada houve 7% de repetentes em 
2005 e 6% em 2007. 

Os números de reprovados são alarmantes. Em 
média, estão sendo excluídos bem mais de um quarto 
dos estudantes do ensino médio das redes públicas 
no Brasil. Os números demonstram a falência educa-
cional do ensino médio. 

Infelizmente, a situação é pior ainda quando se 
consideram as médias de desempenho do ensino mé-
dio em Língua Portuguesa e Matemática, segundo o 
que foi apurado pela Prova Brasil. 

Em 2009, por exemplo, a média de desempenho 
em Língua Portuguesa no País, considerando-se os 
resultados de escolas públicas e privadas, foi de ape-
nas 268,8 pontos. Ao considerarmos a média mínima 
satisfatória – 300 pontos – calculada pelo Movimento 
Todos pela Educação, o resultado do desempenho do 
ensino médio está aquém do mínimo satisfatório em 
mais de 31 pontos.

Ainda considerando-se que a escala de desem-
penho da Prova Brasil é única por disciplina, pode-se 
comparar os rendimentos por série. Chega-se à triste 
conclusão de que o desempenho médio em Língua 
Portuguesa no final do ensino médio não é suficien-
te sequer para alcançar o mínimo no final do ensino 
fundamental, que é de 275 pontos. Pela Prova Brasil, 
instrumento de aferição de desempenho escolar do 
MEC, o ensino de Língua Portuguesa na educação 
média regular está reprovado.

Ainda, o desempenho aferido no final do ensino 
médio em Matemática, de escolas públicas e privadas, 
em 2009, foi de apenas 274,7 pontos, ou seja, mais 
de 75 pontos a menos do que seria o mínimo satisfa-
tório – 350 pontos – segundo o Movimento Todos pela 
Educação. Mais grave é constatar que o desempenho 
médio em Matemática no final do ensino médio não é 
suficiente para alcançar o mínimo prescrito para o final 
do ensino fundamental, que é de 300 pontos. Também 
em matemática o ensino médio regular brasileiro está 
reprovado.

Um elemento importante é a melhoria do ensino 
fundamental, pois é difícil imaginar um ensino médio 
de qualidade, na medida em que temos um ensino 
fundamental carregado de deficiências pedagógicas 
elementares. Para haver sustentação de altos desem-
penhos, deve-se ter uma base sólida. 

É inevitável, portanto, a conclusão de que é ur-
gente uma ampla e profunda reforma do ensino mé-
dio no Brasil. O ensino médio regular reprova muito e 
não dá aos estudantes as condições necessárias para 
desenvolverem habilidades e competências mínimas 
em disciplinas chaves do aprendizado – Matemática 
e Língua Portuguesa.

Existem dois mecanismos aplicados em países 
de alto desempenho escolar e altas taxas de acesso 
ao ensino superior que devem ser adaptados à rea-
lidade brasileira: flexibilização e diversificação. Caso 
sejam aplicados no Brasil, pressupondo-se uma am-
pla reforma do ensino médio, podem ajudar a corrigir 
os problemas de fluxo educacional e desempenho 
escolar, além de dar sentido prático ao ensino médio, 
levando-se em conta as necessidades dos jovens para 
a futura profissionalização.

A flexibilização ajudaria a combater e a combater 
o que há de excessivo, enciclopédico e inútil no currí-
culo do ensino médio hoje em voga; daria chances ao 
estudante de escolher caminhos diferentes a trilhar, con-
siderando suas habilidades e preferências. Garantindo 
um conteúdo básico de línguas e Matemática para todos 
os estudantes, estes poderiam, após a flexibilização, 
escolher entre grandes áreas do conhecimento, com 
currículos específicos, tais como ciências da natureza, 
ciências sociais, engenharias, ciências médicas, letras, 
entre outras, para se especializarem e ingressarem no 
ensino superior em cursos da área escolhida.

A diversificação iria garantir a qualificação para 
o trabalho, o ensino técnico, o ensino profissionalizan-
te e o pós-médio, ou seja, abriria um amplo leque de 
oportunidades aos jovens para se prepararem ade-
quadamente, mesmo os que não desejam ingressar 
no ensino superior, para adquirirem uma profissão e 
habilidades profissionais, o que, obviamente, melhora-
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ria a formação da mão-de-obra e garantiria melhores 
empregos aos jovens concluintes de ensino médio no 
mercado de trabalho.

É urgente e fundamental que façamos uma ampla 
reforma do ensino médio no Brasil, que, pelos dados 
do próprio MEC, está em estado falimentar. Essa re-
forma deve introduzir a flexibilização e a diversificação 
como eixos de mudança e aprimoramento dessa etapa 
de ensino no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em solenidade prevista para as 20 horas de 
hoje, o comunicador Roberto Farias anunciará, após 
consulta a um júri qualificado, os melhores Prefeitos 
cearenses, cuja atuação há merecido o reconhecimento 
de todos os segmentos das respectivas comunidades.

Ontem, a Prefeita do Município de Redenção, 
Cimar Torres, uma das agraciadas, transmitiu-me con-
vite para o evento por entender que, na qualidade de 
Parlamentar, contribuí para que sua proficiente admi-
nistração pudesse concretizar obras relevantes.

Mencione-se, por oportuno, que Redenção é sede 
da UNILAB, cujo projeto de criação, ainda ao tempo da 
gestão do Presidente Lula, teve-me como Relator no 
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e como 
defensor neste plenário, por entender a inquestionável 
magnitude da notável iniciativa.

A Prefeita Cimar Torres, hoje laureada mais uma 
vez, garantiu o decidido apoio da edilidade ao Governo 
Federal, inserindo-se, assim, historicamente na efeti-
vação de algo que vai transformar a fácies educacional 
de nossa unidade federada.

Agradecendo pelo convite aos promotores do 
evento, cumprimento todos os laureados, sem dis-
crepância.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em soleni-
dade prevista para as 20 horas de hoje, o comunicador 
Roberto Farias anunciará, após consulta a júri qualifi-
cado, os melhores Prefeitos cearenses, cuja atuação 
há merecido o reconhecimento de todos os segmentos 
das respectivas comunidades.

Aliás, a cada ano aquele prestigiado promotor 
de eventos incumbe-se dessa tarefa, como forma de 
testemunhar reconhecimento àqueles que, à frente da 
respectiva edilidade, empreendem gestão profícua, as-
sinalada por expressivas realizações, voltadas para o 
progresso e bem-estar social de cada urbe.

Ontem, a Prefeita do Município de Redenção, Ci-
mar Torres, uma das agraciadas, transmitiu-me convite 

para o evento, por entender que, na qualidade de Par-
lamentar, contribuí para que a sua proficiente adminis-
tração pudesse concretizar obras relevantes, as quais 
obtiveram o aplauso indiscrepante dos habitantes da-
quela cidade, distante 70 quilômetros de nossa capital.

Mencione-se, por oportuno, que Redenção é 
sede da UNILAB – Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Brasileira –, cujo projeto 
de criação, ainda ao tempo da gestão do Presiden-
te Lula da Silva, teve-me como Relator no âmbito da 
Comissão de Constituição e Justiça e defensor neste 
plenário, por entender a inquestionável magnitude da 
notável iniciativa, já em plena fase de implantação, à 
frente o Reitor Paulo Speller, cuja capacidade e expe-
riência credenciam-no para levar a cabo a importante 
tarefa, congregando estudantes de nove nações que 
falam o nosso idioma.

A Prefeita Cimar Torres, hoje laureada, mais uma 
vez garantiu o decidido apoio da edilidade ao Governo 
Federal, inserindo-se, assim, historicamente, na efeti-
vação de algo que vai transformar a fácies educacional 
de nossa unidade federada.

Agradecendo pelo convite aos promotores do 
evento, cumprimento todos os laureados, sem discre-
pância, de forma particular aquela que se acha à frente 
do Rosal da Liberdade, como assim qualificava Reden-
ção o saudoso Prof. Perboyre e Silva, uma das glórias 
de nossa intelectualidade, de quem tive a honra de ser 
discípulo em nossa tradicional Faculdade de Direito.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, amanhã, dia 12, comemoramos o Dia da Criança. 
Quero aproveitar este momento para parabenizar todas 
as nossas crianças, desejar que este dia seja de cele-
bração e de superação; seja um dia de paz e alegria; 
seja um dia de agradecimento a Deus pelo dom da 
vida. E que sirva de modelo para todos os outros dias.

Entretanto, o Dia da Criança deve nos mover a 
uma profunda reflexão, pois a aura festiva que o ca-
racteriza ofusca aspectos da ampla realidade que en-
volve as crianças.

Um amplo e incansável esforço deve ser empre-
endido pelo Governo e pela iniciativa privada, institui-
ções religiosas e ONGs, para mudarmos a realidade 
inadequada a que milhões de crianças ainda são sub-
metidas no Brasil.

Primeiro, passa pela estruturação da família. Fa-
mílias construídas sem planejamento são facilmente 
vitimadas pela falta de recursos financeiros, o que, por 
sua vez, pode ter vários desdobramentos adversos, 
como vícios e crimes. A causa mais comum, porém, é 
a carência na preparação dos filhos para a vida. Uma 
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política pública de planejamento familiar será um gran-
de passo para alcançarmos essa qualidade.

Acredito que os planos de aumento de renda do 
Governo Federal sejam um passo largo no sentido de 
melhorar as condições gerais das famílias ao prover sua 
subsistência digna. Mas muito mais precisa ser feito.

Outro pilar são as escolas de qualidade. Sem 
elas, não há o preparo educacional e profissional exi-
gido pelos desafios da vida moderna. E, certamente, 
a ausência dessa formação torna-se um convite aos 
desvios sociais.

O combate às drogas integra esse rol com des-
taque e exige urgência. Convivemos com ampla pro-
paganda e oferta de drogas lícitas, como bebidas al-
coólicas e cigarros. As pesquisas as apontam como 
porta de entrada de drogas mais pesadas, dentre as 
quais o crack.

É preciso dar um basta a isso! Retirar de nossas 
TVs e rádios essas propagandas que associam tudo 
de bom ao consumo dessas drogas. As crianças acre-
ditam nisso e embarcam na viagem da degradação. 
Necessário também que as autoridades acabem com 
os pontos de vendas de drogas ilícitas, que hoje são 
quase que onipresentes em todas as cidades do País.

Sem que tal contexto mude, continuaremos a ver 
tantas crianças sendo vitimas de violências, como es-
pancamento, aliciamento, pedofilia, abandono.

Evoco aqui a Declaração Universal dos Direitos 
das Crianças, aprovada na ONU em 20 de novembro 
de 1959, e que serviu de modelo para outros estatutos 
e códigos em países signatários. No Brasil, expressa-
-se através do ECA, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. 

Reza a declaração: 

“Toda criança tem direitos
Princípio I – À igualdade, sem distinção 

de raça, religião ou nacionalidade.
A criança desfrutará de todos os direitos 

enunciados nesta Declaração. Estes direitos 
serão outorgados a todas as crianças, sem 
qualquer exceção, distinção ou discriminação 
por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de outra natureza, nacio-
nalidade ou origem social, posição econômica, 
nascimento ou outra condição, seja inerente à 
própria criança ou à sua família.

Princípio II – Direito a especial proteção 
para o seu desenvolvimento físico, mental e 
social.

A criança gozará de proteção especial e 
disporá de oportunidade e serviços a serem 
estabelecidos em lei e por outros meios, de 
modo que possa desenvolver-se física, mental, 

moral, espiritual e socialmente de forma sau-
dável e normal, assim como em condições de 
liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com 
este fim, a consideração fundamental a que se 
atenderá será o interesse superior da criança.

Princípio III – Direito a um nome e a uma 
nacionalidade.

A criança tem direito, desde o seu nas-
cimento, a um nome e a uma nacionalidade.

Princípio IV – Direito à alimentação, mo-
radia e assistência médica adequadas para a 
criança e a mãe.

A criança deve gozar dos benefícios da 
previdência social. Terá direito a crescer e 
desenvolver-se em boa saúde; para essa fi-
nalidade deverão ser proporcionados, tanto 
a ela quanto à sua mãe, cuidados especiais, 
incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A 
criança terá direito a desfrutar de alimentação, 
moradia, lazer e serviços médicos adequados.

Princípio V – Direito à educação e a cui-
dados especiais para a criança física ou men-
talmente deficiente.

A criança física ou mentalmente deficien-
te ou aquela que sofre de algum impedimento 
social deve receber o tratamento, a educação 
e os cuidados especiais que requeira o seu 
caso particular.

Princípio VI – Direito ao amor e à com-
preensão por parte dos pais e da sociedade.

A criança necessita de amor e compre-
ensão, para o desenvolvimento pleno e har-
monioso de sua personalidade; sempre que 
possível, deverá crescer com o amparo e sob 
a responsabilidade de seus pais, mas, em 
qualquer caso, em um ambiente de afeto e se-
gurança moral e material; salvo circunstâncias 
excepcionais, não se deverá separar a criança 
de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as 
autoridades públicas terão a obrigação de cui-
dar especialmente do menor abandonado ou 
daqueles que careçam de meios adequados 
de subsistência. Convém que se concedam 
subsídios governamentais, ou de outra espé-
cie, para a manutenção dos filhos de famílias 
numerosas.

Princípio VII – Direito á educação gratuita 
e ao lazer infantil.

O interesse superior da criança deverá 
ser o interesse diretor daqueles que têm a res-
ponsabilidade por sua educação e orientação; 
tal responsabilidade incumbe, em primeira ins-
tância, a seus pais. A criança deve desfrutar 
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plenamente de jogos e brincadeiras, os quais 
deverão estar dirigidos para educação; a socie-
dade e as autoridades públicas se esforçarão 
para promover o exercício deste direito.

A criança tem direito a receber educação 
escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao 
menos nas etapas elementares. Dar-se-á à 
criança uma educação que favoreça sua cultura 
geral e lhe permita – em condições de igual-
dade de oportunidades – desenvolver suas 
aptidões e sua individualidade, seu senso de 
responsabilidade social e moral, chegando a 
ser um membro útil à sociedade.

Princípio VIII – Direito a ser socorrido em 
primeiro lugar, em caso de catástrofes.

A criança deve, em todas as circuns-
tâncias, figurar entre os primeiros a receber 
proteção e auxílio.

Princípio IX – Direito a ser protegido con-
tra o abandono e a exploração no trabalho.

A criança deve ser protegida contra toda 
forma de abandono, crueldade e exploração. 
Não será objeto de nenhum tipo de tráfico.

Não se deverá permitir que a criança tra-
balhe antes de uma idade mínima adequada; 
em caso algum será permitido que a criança 
dedique-se, ou a ela se imponha, qualquer 
ocupação ou emprego que possa prejudicar 
sua saúde ou sua educação, ou impedir seu 
desenvolvimento físico, mental ou moral.

Princípio X – Direito a crescer dentro de 
um espírito de solidariedade, compreensão, 
amizade e justiça entre os povos.

A criança deve ser protegida contra as 
práticas que possam fomentar a discriminação 
racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. 
Deve ser educada dentro de um espírito de 
compreensão, tolerância, amizade entre os 
povos, paz e fraternidade universais e com 
plena consciência de que deve consagrar suas 
energias e aptidões ao serviço de seus se-
melhantes.”

Feliz Dia das Crianças! Viva as crianças brasi-
leiras! 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Eu vou in-

tercalar, entre as breves comunicações, os registros 
de pronunciamentos, para dar oportunidade a todos.

Com a palavra o Deputado Jutahy Junior pelo 
tempo de 3 minutos.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Marçal Filho, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna para prestar solidariedade 

aos milhões de brasileiros que sofrem constrangimen-
tos e imensas dificuldades em função das greves dos 
Correios e dos bancos. 

Os Correios estão em greve desde o dia 14 de 
setembro, há praticamente 1 mês, e até agora não se 
chegou a uma solução. Milhões de pessoas deixam de 
receber ou enviar correspondências por causa de uma 
greve que juridicamente não tem o menor cabimento, 
porque não houve uma correta negociação para se 
chegar a termo. 

O Tribunal Superior do Trabalho deve ter uma 
reunião hoje, e esperamos que se concretize aquele 
acordo.

Nós também não podemos aceitar a continuação 
da junção da greve dos Correios e dos bancos, que 
traz a milhões de pessoas o risco de pagarem suas 
contas com atraso, com juros, acarretando enormes 
prejuízos à população brasileira. Todos precisam pagar 
suas contas de água, luz, gás, seus planos de saúde. 
E estou falando aqui principalmente das pessoas mais 
idosas, que não têm acesso a computadores, à Inter-
net, e que estão enfrentando grandes dificuldades para 
cumprir seus compromissos. Muitos vão fazê-lo com 
atraso, e vão pagar juros, porque quem não pagar a 
conta até a data do vencimento pagará juros. Imaginem 
uma pessoa de 70, 75, 80 anos tendo que ir para a fila 
do banco para pagar o boleto do seu plano de saúde.

Deputado Marçal Filho, V.Exa. sabe que as casas 
lotéricas só recebem contas até mil reais. Para pagar 
contas acima desse valor, as pessoas têm de ir várias 
vezes aos caixas eletrônicos e às casas lotéricas. E lá 
enfrentam longas filas.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que milhões 
de brasileiros estão sendo prejudicados por essas gre-
ves abusivas. Os Correios, instituição extremamente 
respeitada no passado ao lado dos Bombeiros, que 
tinham total aceitação da sociedade, hoje dão um pés-
simo exemplo para o País. O episódio a partir do qual 
se tomou conhecimento do mensalão marcou a ima-
gem dos Correios – a CPI da Corrupção começou com 
a denúncia de irregularidades no Correio –, e agora o 
cidadão não confia mais na instituição, não tem mais 
certeza de que os serviços prestados por ela são efi-
cientes como o eram no passado.

E a greve dos bancos começou no dia 27 de se-
tembro. Essa junção de greves tem prejudicado imen-
samente a população.

Para encerrar, quero registrar – já falei sobre 
isso com o Deputado Amauri Teixeira – que está ha-
vendo uma greve no Instituto Federal de Santa Inês, 
na Bahia, há mais de 70 dias. Não é possível que vão 
ser prejudicados também os alunos da rede federal 
do nosso Estado. 
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O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Deputado Marçal Filho, em 
fevereiro foi lançado pela Presidenta Dilma um progra-
ma chamado Saúde Não Tem Preço. Quero registrar 
seus impressionantes números.

O Saúde Não Tem Preço oferta gratuitamente 
à população 11 medicamentos para hipertensão e 
diabetes e ampliou em 239% o acesso ao tratamento 
dessas doenças nas mais de 20 mil drogarias creden-
ciadas no programa. O número de pacientes atendidos 
pulou de 853 mil, em janeiro, para 2 milhões 888 mil, 
em setembro. Foram realizados 306 mil atendimentos 
de pessoas diabéticas em janeiro e 892 mil em setem-
bro, o que representou um crescimento de 191%. Já o 
número de hipertensos beneficiados foi ampliado em 
271%, passando de 658 mil para 2 milhões 443 mil. 
É impressionante o aumento do número de pacientes 
atendidos, de 5.756 no início do ano para 51.629. Au-
mento de 797%.

Isso demonstra que a Presidenta Dilma e o Mi-
nistro Alexandre Padilha estão no caminho certo para 
garantir o atendimento de saúde àqueles que mais 
necessitam nos dois perfis epidemiológicos que mais 
afetam a população: hipertensão e diabetes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
quero divulgar informação importantíssima sobre o pro-
grama Saúde Não Tem Preço, do Governo Federal. O 
número de diabéticos e hipertensos beneficiados pelo 
programa passou de 853 mil, em janeiro deste ano, para 
2,9 milhões, em setembro. No Estado da Bahia houve 
um salto impressionante no número de atendidos: de 
5.756 pacientes atendidos no início do ano para mais 
de 51.629, um aumento de 797% em 9 meses.

O Saúde Não Tem Preço continua a beneficiar 
cada vez mais brasileiros. A iniciativa do Ministério da 
Saúde, que começou em fevereiro deste ano e ofere-
ce gratuitamente à população 11 medicamentos para 
hipertensão e diabetes, ampliou em 239% o acesso ao 
tratamento dessas doenças nas mais de 20 mil droga-
rias credenciadas no programa. O número de pacientes 
atendidos pulou de 853 mil, em janeiro, para cerca de 
2,9 milhões, em setembro. Foram realizados 306 mil 
826 atendimentos de pessoas diabéticas em janeiro 
e 892 mil 820 em setembro, representando um cres-
cimento de 191%. Já o número de hipertensos bene-
ficiados foi ampliado em 271%, passando de 658 mil 
648 para 2 milhões 443 mil e 44 no mesmo período. 

Antes da criação do Saúde Não Tem Preço, os 
produtos eram oferecidos com até 90% de desconto 

nas farmácias e drogarias credenciadas no programa 
Aqui Tem Farmácia Popular. Atualmente, os medica-
mentos são retirados gratuitamente – para isso, exige-
-se apenas a apresentação de receita médica válida, 
CPF e documento com foto.

A hipertensão arterial acomete 23,3% da popula-
ção adulta brasileira maior de 18 anos, segundo dados 
do estudo Vigilância de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL de 2010. 
De acordo com a mesma pesquisa, o diabetes atinge 
6,3% da população adulta, sendo mais prevalente em 
mulheres – 7% – do quem em homens – 5,4%.

O Saúde Não Tem Preço tem estimulado o cresci-
mento geral do programa Aqui Tem Farmácia Popular, 
cujo número de beneficiados teve aumento de 183% de 
janeiro a setembro – passou de 1,2 milhões para 3,5 
milhões. Além dos medicamentos gratuitos para hiper-
tensão e diabetes, o programa oferece medicamentos 
para asma, rinite, osteoporose, colesterol, doença de 
Parkinson e glaucoma. Também são disponibilizados 
anticoncepcionais e fraldas geriátricas, estas indicadas 
para pessoas com mais de 60 anos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Estão pre-

sentes na Casa 274 Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos. No entanto, apenas 231 registraram presença no 
painel. Convoco os Srs. e as Sras. Deputadas que se 
encontram em outras dependências da Câmara a vi-
rem ao plenário registrar a presença para podermos 
iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 
palavra, por 3 minutos, ao Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, quero fazer um registro sobre a importante cena 
que se verifica no meu Estado: política, econômica e 
de desenvolvimento.

Nas imediações do Porto de Suape estão sendo 
instalados vários empreendimentos que dinamizam a 
nossa encomia, em particular estaleiros, que retomam 
a indústria naval no Brasil e colocam Pernambuco como 
um dos principais Estados na implantação dessa indús-
tria. Por conta da refinaria de petróleo da PETROBRAS 
e dos contratos feitos por ela para navios e plataformas, 
estamos num processo impressionante de geração de 
empregos e de desenvolvimento na região.

Sou cidadão daquela Região Metropolitana. Mi-
nha vida é ligada à cidade de Recife, em particular à 
cidade do Cabo, e estamos presenciando alguns fatos 
que nos causam apreensão. 

Ao mesmo tempo em que valorizamos e exalta-
mos a geração de emprego e as oportunidades desse 
crescimento, vemos a ampliação de fatores preocupan-
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tes, como a falta de segurança e a explosão urbana na 
Região Metropolitana, com valorização de imóveis e a 
chegada de problemas sociais. Refiro-me ao tráfico de 
drogas, à prostituição infantil, aos problemas sociais 
decorrentes desse desenvolvimento.

É preciso que haja políticas para promover o de-
senvolvimento com incorporação e inclusão social e 
econômica. A indústria do nosso Estado deve se be-
neficiar desses grandes empreendimentos. 

Nós não temos visto uma conexão adequada da 
indústria local com esses grandes empreendimentos. 
Os fornecedores continuam sendo os do Sudeste, em 
grande parte. Isso precisa mudar. Para tanto, precisa 
mudar também a mentalidade da indústria local e uma 
ação política das lideranças locais de modo a se pro-
mover o reconhecimento e o apoio a esses segmentos. 
Mas precisamos, principalmente, de uma infraestrutura 
de conhecimento, de educação para prover recursos 
humanos que sustentem esse crescimento.

Nesse sentido, é importante o convênio que a 
PETROBRAS faz com os nossos centros de ensino e 
com a nossa Universidade Federal para o desenvol-
vimento da Engenharia Naval na região, a fim de que 
sejam oferecidas oportunidades para a formação de 
soldadores, de todo o pessoal necessário para atender 
às demandas do crescimento econômico.

A Universidade Federal oferece o curso de En-
genharia Naval e escolas técnicas estão se instalando 
na região. A médio prazo, isso significa mudança de 
valores e aumento de oportunidades para a juventu-
de do Estado.

Estamos participando desse debate para que 
o crescimento econômico da região de Suape seja 
acompanhado dos recursos humanos e da inclusão 
social necessários ao fortalecimento da população, 
que precisa se desenvolver junto com as oportunida-
des ali ofertadas. 

Obrigado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar que ontem, em Feira de Santana, Bahia, 
segunda maior cidade do nosso Estado, foi inaugurada 
uma nova Comunidade de Atendimento Socioeducativo 
para atender a adolescentes que vivem em conflito com 
a lei e que cumprem medidas socioeducativas. Essa 
unidade tem capacidade para atender 56 adolescentes. 

Esse foi um dos grandes trabalhos que eu fiz 
quando era Secretário de Desenvolvimento Social e 
de Combate à Pobreza, junto com diversos segmen-
tos da sociedade, como o Conselho da Criança e do 
Adolescente, o Dr. Walter, Juiz de Feira de Santana, 
e o Dr. Nelson, de Salvador. Todos eles, juntos, nos 
ajudaram a construir essa unidade para socializar os 

nossos jovens e criar oportunidades para que eles se 
reintegrem à sociedade depois de cumprirem medidas 
socioeducativas.

Quero parabenizar o Governo do Estado, o Gover-
nador Jaques Wagner, todos os servidores da FUNDAC, 
que ajudaram a conceber e a construir esse projeto, 
e, sobretudo, o Governo Federal, na pessoa de Paulo 
Vannuchi, ex-Ministro, que na época liberou os recur-
sos, em torno de 10 milhões de reais, para investirmos 
naquela unidade de Feira de Santana.

Tenho convicção de que em breve vamos inau-
gurar a unidade de Camaçari.

Era isso, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem pela 
manhã, em Feira de Santana, segunda maior cidade 
da Bahia, junto com o Governador Jaques Wagner e o 
atual Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza – SEDES, Carlos Brasileiro, inau-
guramos uma unidade de atendimento socioeducativo 
destinada ao acolhimento de jovens adolescentes en-
tre 12 e 21 anos incompletos que estejam cumprindo 
medidas socioeducativas. 

A nova Comunidade de Atendimento Socioedu-
cativo – CASE, cujo nome é Zilda Arns, fundadora da 
Pastoral da Criança, é o resultado de um longo traba-
lho que desenvolvemos quando eu era Secretário da 
SEDES. Essas unidades atendem aos adolescentes 
que estão cumprindo medidas socioeducativas em 
regime de internação e em regime de internação pro-
visória, dentro de um amplo programa desenvolvido 
pela Fundação da Criança e Adolescente – FUNDAC, 
autarquia vinculada à própria SEDES.

Foi um investimento de aproximadamente 10 
milhões de reais, feito por meio de um convênio da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República com o Governo do Estado. 

A CASE Zilda Arns é uma das primeiras unida-
des no Brasil com espaço para acolher familiares em 
situação de pernoite e espaço para visita íntima para 
adolescentes que comprovem união estável, um direito 
garantido por lei.

Foi projetada para atender a 56 adolescentes e 
é uma das principais obras que realizamos no período 
em que estive à frente da Secretaria, por 3 anos e 3 
meses no primeiro Governo de Jaques Wagner. 

Ao deixar o Governo para disputar as eleições 
que me trouxeram a esta Casa, toda a infraestrutura 
estava pronta, faltando apenas os móveis, o que so-
mente agora foi possível – daí ter sido o equipamento 
inaugurado nesta segunda-feira. 
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O novo equipamento conta com ginásio polies-
portivo, quadras de areia e campo gramado, pista de 
atletismo, escola, oficinas de arte-educação, centro de 
inclusão digital, espaço ecumênico, academia, salão 
de jogos, horta agrícola, posto de saúde e outros espa-
ços, possibilitando a garantia dos direitos humanos aos 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. 

Por isso mesmo é que não poderia deixar de me 
referir ao trabalho realizado pelo companheiro Valmir 
Mota, que dirigiu a FUNDAC por 4 anos e teve a sen-
sibilidade necessária para realizar esse trabalho, que 
se esforçou no âmbito da captação de recursos, do 
fortalecimento do Conselho da Criança e do Adoles-
cente, com os garantidores dos direitos da criança e 
do adolescente, no fortalecimento da FUNDAC. Essa 
obra também tem que ser creditada a Valmir Mota, 
tem sua marca e seu trabalho. Não reconhecer é não 
valorizar os servidores da FUNDAC. 

Parabenizo, desde já, todos os servidores e servi-
doras que ajudaram nessa criação. Esse trabalho terá 
continuidade com a inauguração de mais uma CASE, 
dessa vez em Camaçari.

É importante ressaltar que todo o trabalho de-
senvolvido seguiu as diretrizes do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Essas di-
retrizes possibilitam a execução plena das medidas 
socioeducativas. Isso porque os atendimentos são 
feitos por professores, pedagogos, assistentes sociais, 
médicos, enfermeiros, odontólogos, psiquiatras, psicó-
logos, terapeutas ocupacionais, entre outros, criando, 
assim, um novo conceito de atendimento.

Em decorrência disso foi justa a homenagem à 
fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, militan-
te dos direitos humanos das crianças e adolescentes, 
que morreu em 2010 durante missão humanitária no 
Haiti, que ao longo de sua vida de trabalho dedicou-se 
às causas dos direitos humanos e recebeu diversos 
prêmios e honrarias internacionais.

Um dado importante é que, com essa unidade 
FUNDAC inaugurada hoje, Feira de Santana, que já 
tem uma CASE, a unidade Juiz Melo Matos, terá uma 
unidade feminina e um Centro Integrado de Atendimen-
to, reunindo Vara da Infância e Juventude, Ministério 
Público e Defensoria Pública. A mudança garante ou-
tra norma do SINASE que prevê unidade diferenciada 
para adolescentes do sexo feminino.

Como podem observar, Sras. e Srs. Deputados, 
muito mais que uma inauguração, a implantação de 
comunidades de atendimento socioeducativos têm 
importante papel na formação dos adolescentes em 
conflito com a lei. Graças a trabalhos dessa natureza, 
o poder público cria mecanismos para que os adoles-
centes construam um projeto de vida independente e 

responsável, com dignidade e oportunidades, fortale-
cendo os vínculos familiares e comunitários e ressocia-
lizando e reinserindo o adolescente ao convívio social.

Parabéns, portanto, ao então Ministro da Secreta-
ria dos Direitos Humanos da Presidência da República, 
Paulo Vannuchi; ao Governador Jaques Wagner, pelo 
importante trabalho social que vem desenvolvendo na 
Bahia, e à equipe de profissionais da FUNDAC. Também 
temos que destacar o empenho do Dr. Walter Ribeiro, 
Juiz da Vara da Infância em Feira de Santana, e do Dr. 
Nelson Amaral, Juiz da Vara da Infância de Salvador. 
Igualmente, parabenizo os companheiros Edmundo 
Kroger e Eliana Carneiro, bem assim todo o Conselho 
da Criança e do Adolescente da Bahia. Os jovens que 
estão cumprindo medidas socioeducativas agora pas-
sam a contar com mais oportunidades de se reintegrar 
ao convívio social com plenos direitos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos 
meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. ZOINHO (Bloco/PR-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vol-
to a esta tribuna mais uma vez para repudiar atitude 
da Presidenta Dilma. Eu acho que ela deveria pedir a 
seus Ministros que chamassem os trabalhadores dos 
bancos, os trabalhadores dos Correios para fazerem 
um acordo trabalhista, e não descontar os dias desses 
trabalhadores; fazer com que eles paguem esses dias. 

O correto seria abonar os dias desses trabalha-
dores, chamar esses trabalhadores para um acordo 
para que eles possam pagar esses dias aumentan-
do a jornada de trabalho, trabalhando nos feriados, e 
não cometer a injustiça de descontar os dias desses 
trabalhadores, que já ganham uma mixaria, Sr. Presi-
dente. O salário desses trabalhadores é vergonhoso 
para o Brasil. 

A Presidenta Dilma tem que entender que ela é 
a mãe do PAC 1 e do PAC 2, mas que o ex-Presidente 
Lula é o pai dos sindicatos do País, é o pai das cen-
trais sindicais do País. O Presidente Lula incentivava 
os trabalhadores a fazerem greve; o ex-Presidente Lula 
incentivava o povo brasileiro a fazer greve geral. E ago-
ra, quando eles estão no poder, eles querem reprimir 
o direito constitucional do trabalhador. 

Ora, Sr. Presidente, é uma covardia o que que-
rem fazer com o trabalhador brasileiro. Eu não aceito 
esse tipo de atitude de um partido que dizia que era 
dos trabalhadores, que quando estava fora do poder, 
na Oposição, neste plenário, defendia os trabalhadores 
com voz alta, com garra, com definição. Agora, que está 
no poder, que tem o poder da caneta e pode realmente 
fazer muita coisa boa, quer reprimir o trabalhador; quer 
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amedrontar o trabalhador, descontar os dias parados, 
fazer terrorismo em cima do trabalhador. 

Muitos Deputados e Senadores fazem discurso 
bonito aqui, mas na hora de votar a favor do salário 
mínimo...! Disseram neste plenário que iam votar favo-
ravelmente a um salário mínimo de 580 reais, de 600 
reais, mas quando a Presidente Dilma os chamou e lhes 
deu um puxão de orelha, votaram contra o trabalhador. 
Esse tipo de atitude tem de acabar neste Congresso. 
Com a Casa cheia, todo mundo faz discurso bonito em 
prol do trabalhador, do aposentado e do pensionista, 
mas, na prática, muito pouca coisa se faz. 

Então, Sr. Presidente, este Governo tem que 
acordar. A Presidenta Dilma tem que acordar, porque 
ela está tomando atitudes contra o trabalhador e con-
tra o aposentado inaceitáveis para esse aposentado 
que está aqui.

Eu quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que 
o povo brasileiro tem que acordar. Foi votado um sa-
lário mínimo de 545 reais neste ano, mas no ano que 
vem, que é um ano de eleição, vão elevar o valor para 
621 reais para agradar o trabalhador, para dizer que 
são bonzinhos, para conquistar o voto do trabalhador.

Eu peço ao povo trabalhador que acorde, que des-
perte. No ano que vem, procure votar para derrubar o 
maior número possível de Vereadores e representantes 
dos Municípios e dos Estados. Só assim poderemos 
mudar a história deste País. 

Chega de prometer, prometer e, na prática, não 
cumprir.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, 
fizemos ontem, na cidade de São Borja, um seminário 
regional tratando do etanol, de um trabalho que vimos 
fazendo para o zoneamento do Rio Grande do Sul.

Hoje, no Rio Grande do Sul, há 232 Municípios 
aptos ao plantio de cana-de-açúcar para a produção de 
açúcar e álcool; e mais 32 Municípios aptos para a pro-
dução de cachaça, açúcar mascavo e outros derivados.

Ontem, o Nilton Gabe, da Fundação Estadual 
de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), de São Borja, 
num trabalho em conjunto com o Prof. João Guilherme, 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões (URI), de São Luís Gonzaga, fez uma 
apresentação com o Pavanello, da NOROBIOS, tam-
bém de São Luís Gonzaga. 

É um trabalho que a EMBRAPA, a FEPAGRO e 
a iniciativa privada estão fazendo com mais de 200 
variedades, sendo que a EMBRAPA vai lançar, nos 
próximos dias, algumas variedades aptas ao plantio 
no Rio Grande do Sul. Trata-se de um trabalho que, 
há 7 anos, vimos fazendo juntos.

Também falamos sobre microdestilarias. Uma em-
presa de Jaguari, a Limana, apresentou um projeto para 
a construção de microdestilarias – e já há algumas em 
funcionamento no Estado, num trabalho experimental. 
Nós queremos implantar esse projeto em São Borja, 
para plantio de em torno de 100 hectares de cana por 
pequenos produtores da localidade de Samburá – uma 
emenda parlamentar de 300 mil reais que eu coloquei 
para a Prefeitura Municipal. 

Os produtores lá estavam, ouvindo os técnicos da 
FEPAGRO e da Universidade falando sobre o plantio 
no Rio Grande do Sul.

Então, o que nós queremos é disseminar essa 
iniciativa. Nós temos, no Rio Grande do Sul, em Por-
to Xavier, apenas uma usina funcionando, há vários 
anos. Entre Roque Gonzales, que tem a maior área 
de plantio, e Porto Xavier, há hoje 3 mil hectares de 
cana plantados, produzindo em torno de 1,5 milhão 
de litros de álcool.

O Estado consome, só com os automóveis, em 
torno de 900 milhões de litros de álcool. E a BRASKEM, 
hoje com o plástico verde, também está demandando 
álcool e vai chegar a consumir 500 milhões de litros. 
Nós estamos produzindo apenas 1,5 milhão.

Então, essa nossa iniciativa é começar com pe-
quenos empreendimentos, para que possamos dis-
seminar isso na região produtora. Ali, a fronteira oes-
te do Rio Grande do Sul, o Vale do Jaguari, a região 
das Missões e a região noroeste são locais próprios 
para a cana-de-açúcar. Também temos, no litoral, na 
depressão central, próximo a Rio Pardo, na região de 
Venâncio Aires, Cachoeira e Candelária, minha terra 
natal, uma outra região própria para o plantio, entre 
esses 232 Municípios.

Portanto, o trabalho que fizemos destina-se a 
iniciar o desenvolvimento com pequenas e microdes-
tilarias, para, um dia, termos grandes projetos, como 
os que existem hoje em Goiás, no Mato Grosso, nos 
Estados centrais do País, principalmente no Estado 
de São Paulo.

Durante o discurso do Sr. Luis Carlos 
Heinze, o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o próximo inscrito, Deputado Marçal Filho, pelo 
tempo de 3 minutos.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado Amauri 
Teixeira, Sras. e Srs. Parlamentares, hoje transcorre o 
34º aniversário do meu Estado do Mato Grosso do Sul. 
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E ocupo a tribuna, nesta data, num misto de orgulho e 
gratidão que a cada dia que passa dão mais sentido 
ao rumo que escolhi para minha vida.

Um rumo que me permite defender o meu Mato 
Grosso do Sul com a consciência de que estou lutan-
do pela minha gente, pelo meu sangue. Pessoas pelas 
quais ergo a cabeça nesta Casa e me imponho. Mas 
deixo claro que o faço com a humildade de um homem 
de origem pobre, escolhido pelos seus para aqui estar 
e se fazer ouvir.

Ao homenagear meu Mato Grosso do Sul, Sr. 
Presidente, demais colegas Parlamentares, não posso 
deixar de abraçar cada um dos 2 milhões 449 mil 341 
habitantes espalhados por mais de 358 mil quilôme-
tros quadrados, pessoas que, como eu, ali nasceram 
ou que escolheram o Estado de Mato Grosso do Sul 
para viver.

Lá temos brancos, pardos, negros, índios e uma 
miscigenação ímpar, que deu origem a ícones como o 
poeta Manoel de Barros, o cantor Almir Sater, e a no-
mes da política, como o saudoso amigo e ex-Ministro 
Ramez Tebet. Ícones que contribuíram para dissemi-
nar a nossa cultura e o nosso jeito; nosso tereré, a 
bebida gelada típica da região; nossa biodiversidade 
com o Pantanal Sul-Mato-Grossense; a Serra da Bo-
doquena; e a nossa mais que linda Bonito. Enfim, fi-
guras que traduzem um pedacinho de cada uma das 
nossas 78 cidades.

Também não posso deixar de lembrar os marcos 
que compõem a história de Mato Grosso do Sul, como 
a Guerra do Paraguai; a implantação da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil; a expansão agrícola ao 
oeste; a chegada da Companhia Mate Larangeira 
e, mais recentemente, a mineração no Maciço do 
Urucum, no Pantanal; a industrialização do centro-
-leste, com destaque para os biocombustíveis, e o 
ecoturismo.

Minha região, a Grande Dourados – nasci na-
quela cidade –, destaca-se pela produção agrope-
cuária e pelo polo sucroenergético.

Mato Grosso do Sul é um Estado jovem, promis-
sor, progressista e de um povo forte, com vontade de 
ser mais, de fazer mais, de crescer e de fazer evoluir 
a nossa gente.

Para encerrar, tomo por empréstimo de Manoel 
de Barros um poema que, acredito, fala um pouco da-
quele ou deste nosso mundo em comum: 

“O mundo meu é pequeno, Senhor.
Tem um rio e um pouco de árvores.
Nossa casa foi feita de costas para o rio.
Formigas recortam roseiras da avó.
Nos fundos do quintal há um menino e 

suas latas maravilhosas.

Todas as coisas deste lugar já estão com-
prometidas com aves.

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, 
os besouros pensam que estão no incêndio.

Quando o rio está começando um peixe,
Ele me coisa
Ele me rã
Ele me árvore.
De tarde um velho tocará sua flauta para 

inverter os ocasos.” 

É com esse poema do nosso poeta maior de Mato 
Grosso do Sul, Manoel de Barros, que quero homena-
gear o meu Estado do Mato Grosso do Sul pelo seu 
aniversário hoje. 

Não poderia deixar de ocupar esta tribuna, sul-
-mato-grossense que sou, nascido naquele Estado, 
com muito orgulho, orgulho de defender, na Câma-
ra dos Deputados, os interesses desse Estado que 
precisa de muita coisa. Muitas lutas ainda estamos 
empreendendo aqui porque precisamos, mais do que 
nunca, do apoio do Governo Federal para as nossas 
demandas, para as nossas reivindicações, para fazer 
com que o nosso Mato Grosso do Sul se desenvolva 
cada vez mais. 

É um Estado jovem, um Estado novo, que na sua 
juventude precisa que seja segurada a sua mão para 
que cada sul-mato-grossense possa dizer com muito 
orgulho: “Eu sou sul-mato-grossense”.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no último dia 22 o Município de Livramento de Nossa 
Senhora, localizado na região sudoeste da Bahia, co-
memorou 90 anos de emancipação política. Trata-se 
de um dos mais importantes Municípios do interior do 
Estado da Bahia, que comemorou essa data com uma 
extensa programação cultural, religiosa e esportiva.

Portanto, quero parabenizar a população de Livra-
mento, cumprimentar o Prefeito e os Srs. Vereadores 
e saudar de forma muito especial os companheiros do 
Partido dos Trabalhadores, daquele Município, Hugo-
lino Lima, que é assessor do nosso mandato, grande 
liderança comunitária, Francisco, entre outros compa-
nheiros que compõem o nosso partido no Município 
de Livramento.

Parabéns à população de Livramento pelos 90 
anos de emancipação política! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Municí-
pio de Livramento de Nossa Senhora completa ama-
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nhã 90 anos de emancipação política administrativa. 
Ele foi criado pela Lei Estadual n° 1496, de 26 de ju-
lho de 1921, emancipando-se politicamente de Rio de 
Contas em 6 de outubro do mesmo ano. Localizado na 
região de identidade do Sertão Produtivo, o Município 
atualmente possui uma população de cerca de 43 mil 
habitantes, segundo o Censo de 2010.

A história do Município se inicia com o desbrava-
mento da Serra Geral da Bahia em meados do século 
XVII. O primeiro núcleo populacional teve início em 1715 
com a chegada de bandeirantes paulistas na região 
à procura de ouro e pedras preciosas. Em virtude da 
mineração do ouro, o povoado cresceu rapidamente, 
sendo elevado à vila em 1724. Mais tarde, por ordem 
do Conde de Galveias, em virtude de enchentes que 
provocaram diversas doenças, a sede da vila foi trans-
ferida para o povoado de Arraial dos Crioulos, atual Rio 
de Contas, em 1743.

Devido às características do relevo riqueza e da 
hidrografia, Livramento desenvolve atividades agrí-
colas relevantes, desde o século XIX, a exemplo do 
plantio de feijão, milho, mandioca, cana-de-açúcar e 
arroz. Em período mais recente, com a inauguração 
do perímetro irrigado, cujas águas descem por gravi-
dade, vindas da Barragem Luiz Vieira, pela Cachoeira 
do Brumado e canais de irrigação, a partir de 1989, 
Livramento de Nossa Senhora revela, definitivamente, 
seu perfil agrícola.

Nesse novo contexto, a agricultura torna-se in-
tensiva e a principal atividade econômica, baseada na 
fruticultura irrigada, produzindo grande quantidade de 
frutos, especialmente a manga e o maracujá, destinada 
essa produção ao mercado de outros Estados e à ex-
portação. Também tem destaque a agricultura familiar, 
em especial a bovinocultura do leite e criações miúdas, 
como aves suínos, ovinos e caprinos; a produção de 
rapadura, cachaça, queijo e requeijão, além de outros 
produtos. Convém ainda ressaltar o papel importante 
que têm as atividades econômicas ligadas ao comér-
cio, aos serviços de saúde e educação.

É notável a presença de programas e projetos 
patrocinados ou apoiados pelos Governos Federal e 
Estadual por meio de órgãos como DNOCS, ADAB, 
EBDA, SEBRAE, EMBRAPA, INCA, sobrelevando-se os 
Programas Luz para Todos, PRONAF, Água para Todos.

Nessa data memorável do 6 de outubro, parabe-
nizamos aquela população, em especial as lideranças 
políticas, religiosas e intelectuais e os companheiros 
do Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Sr. Hu-
golino Lima (Diretor da ONG Centro de Formação e 
Organização Comunitária), desejando-lhes um futuro 
cada vez mais promissor com progresso e justiça social.

Como Deputado Federal, quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa nossas homenagens e a estima 
ao povo de Livramento de Nossa Senhora.

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

tado Edinho Araújo, V.Exa. dispõe de 3 minutos, em 
razão de permuta feita comigo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Governo Federal pretende investir, no âmbito do PAC, 
cerca de 44 bilhões de reais, entre 2011 e 2014, na 
recuperação e expansão da malha ferroviária brasilei-
ra. A meta é construir 4.500 quilômetros de ferrovias.

Algumas dessas obras já estão em andamento, 
como a FERRONORTE, que passará pelo Noroeste 
de São Paulo, na altura da cidade de Estrela D’Oeste, 
facilitando o escoamento da safra do Centro-Oeste 
brasileiro.

O Brasil tem hoje, segundo a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, 28 mil quilômetros 
de estradas de ferro em funcionamento. Desse total, 
infelizmente, dois terços não estão em condições ideais 
de tráfego. Alguns trechos que estão concedidos à ini-
ciativa privada também enfrentam problemas. No inte-
rior de São Paulo são constantes os descarrilamentos 
na malha ferroviária da América Latina Logística, além 
de as passagens de nível não oferecerem segurança. 
Faz-se necessária toda a atenção da ANTT, que deve 
cobrar a manutenção dos trechos concedidos e novos 
investimentos em segurança e melhorias.

Quero registrar, portanto, a importância dos in-
vestimentos previstos pelo Governo da Presidente 
Dilma no setor.

Sou um defensor entusiasta do transporte fer-
roviário de cargas e de passageiros, por ser de custo 
mais baixo e menos poluente e pela própria caracte-
rística histórica das ferrovias de facilitar o transporte 
e a integração neste País de dimensões continentais.

Gostaria também, Sr. Presidente, de registrar 
que no próximo sábado, dia 15, comemoraremos o 
Dia do Professor.

Sou de uma época em que a figura do professor 
se comparava à de um juiz de direito. Mas a categoria 
foi sendo, governo após governo, relegada a segundo 
plano. Hoje, Sr. Presidente, lamentavelmente, o Estado 
não cuida de quem tem a grande responsabilidade de 
cuidar da educação dos nossos filhos.

Registro aqui minha solidariedade a todos os 
professores do Brasil. Entendo que o Brasil só será 
de fato um País de Primeiro Mundo quando priorizar 
radicalmente a educação e valorizar a formação e as 
condições de trabalho dos nossos professores, come-
çando por pagar-lhes um salário digno.



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56251 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Governo 
Federal pretende investir, no âmbito do PAC, cerca de 
44 bilhões de reais, entre 2011 e 2014, na recuperação 
e expansão da malha ferroviária brasileira. A meta é 
construir 4.500 quilômetros de ferrovias.

Algumas dessas obras já estão em andamento, 
como a da FERRONORTE, que passará pelo Noroeste 
de São Paulo, na altura da cidade de Estrela D’Oeste, 
facilitando o escoamento da safra do Centro-Oeste 
brasileiro. 

Temos ainda investimentos na Ferrovia Norte-Sul, 
na TRANSNORDESTINA, no Ferroanel, entre outros.

Além da construção de novos trechos, existe o 
desafio da recuperação das velhas estradas de ferro 
construídas nos séculos 19 e 20. 

O Brasil tem hoje, segundo a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, 28 mil quilômetros 
de estradas de ferro em funcionamento. 

Desse total, infelizmente, dois terços não estão 
em condições ideais de tráfego. 

Alguns trechos que estão concedidos à iniciati-
va privada também enfrentam problemas. No interior 
de São Paulo são constantes os descarrilamentos na 
malha ferroviária da América Latina Logística, além 
das passagens de nível não oferecerem segurança.

Faz-se necessária toda a atenção da ANTT, que 
deve cobrar a manutenção dos trechos concedidos e 
novos investimentos em segurança e melhorias.

Quero registrar a importância dos investimentos 
previstos pelo Governo da Presidente Dilma no setor.

Sou um defensor entusiasta do transporte fer-
roviário de cargas e de passageiros, por seu custo 
mais baixo, menor emissão de poluentes, e pela pró-
pria característica histórica das ferrovias de facilitar o 
transporte e a integração neste País de dimensões 
continentais.

Quero também registrar, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, que no próximo sábado, dia 15 de 
outubro, comemoramos o Dia do Professor.

Sou de uma época em que a figura do profes-
sor era comparada à de um juiz de direito. Mas a ca-
tegoria foi sendo, governo após governo, relegada a 
segundo plano.

Hoje, Sr. Presidente, lamentavelmente, o Estado 
não cuida de quem tem a grande responsabilidade de 
cuidar da educação dos nossos filhos.

Registro aqui minha solidariedade a todos os 
professores do Brasil.

O Brasil só será de fato um País de Primeiro 
Mundo quando priorizar radicalmente a educação, 
valorizar a formação e as condições de trabalho dos 
nossos professores, a começar por um salário digno.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupamos esta tribuna para falar da resistência, nos 
Estados Unidos da América, no centro do capital finan-
ceiro, do seu próprio povo, que contesta a hegemonia 
do capital financeiro e a não taxação dos ricos e de-
nuncia a pobreza naquele país. Há um movimento de 
rua, de ocupação de praças, de indignação, em que se 
diz: “Basta! As pessoas devem vir antes dos lucros!”

Esse é o centro, esse é o objetivo dessas mani-
festações em que milhares de pessoas, em centenas 
de cidades nos Estados Unidos da América, se iden-
tificam com os 99% que sofrem as consequências da 
cobiça do 1% mais rico dos Estados Unidos e criticam 
a superconcentração de poder e a enorme influência 
do capital financeiro sobre a vida das pessoas naquele 
país e em todo o mundo, inclusive aqui, no chamado 
Terceiro Mundo.

Por isso nós queremos saudar essas manifesta-
ções que começaram em Nova Iorque, mais especifi-
camente em Wall Street, e dizer que a mídia tradicio-
nal tentou abafá-las, mas elas cresceram depois da 
repressão policial que houve na Ponte do Brooklyn 
e, posteriormente, se alastraram pelo país. Os repu-
blicanos, em particular, hoje, criticam duramente, nos 
meios de comunicação, as manifestações populares 
e sociais do seu próprio país. Isso quer dizer que nós 
chegamos a um limite em que o capital financeiro de-
tém o mercado e determina o futuro das nossas vidas.

No Brasil, 50% do Orçamento continua sendo 
usado para pagar juros e amortizações da dívida pú-
blica brasileira. Aqui também existe a hegemonia do 
capital financeiro. Nos países da Europa, hoje, os que 
sofrem com a crise, os indignados de Madri, as mas-
sas populares da Grécia, que sofrem cortes lineares, 
se levantam também contra a salvação dos bancos e 
contra o fato de os pobres pagarem pela crise econô-
mica internacional, liderada pelo capital financeiro e 
pelos bancos, que não querem perder.

Há a Declaração da Ocupação de Nova Iorque, 
que consiste em dizer que não querem mais que se 
autorize a extrair riqueza do povo e da terra em favor 
do capital financeiro.

Sr. Presidente, eu quero dar como lido este pro-
nunciamento, que trata da resistência no centro do 
capital financeiro mundial.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cerca 
de 3 semanas, algo de muito diferente e simbólico sur-
giu na luta dos povos contra o capitalismo e por justiça 
social. Questionando a lógica da economia voltada para 
atender aos interesses do capital financeiro e dos ban-
cos e chamando a atenção do mundo para as mazelas 
geradas por este sistema excludente, estudantes, sin-
dicalistas, imigrantes, professores, servidores públicos, 
coletivos, movimentos populares e ativistas das mais 
diferentes causas resolveram literalmente ocupar Wall 
Street e dizer: “Basta! As pessoas antes dos lucros”.

Identificando-se como os 99% que sofrem as 
consequências da cobiça do 1% mais rico dos Estados 
Unidos, eles criticam a superconcentração dos recur-
sos e do poder em torno de Wall Street e a descomu-
nal influência que o capital financeiro tem na política. 
O movimento, que surgiu de um coletivo de ativistas 
que já vinha protestando contra os cortes no orça-
mento feitos pelo Presidente Obama, está crescendo, 
politizando-se e ganhando o importante apoio de se-
tores organizados da sociedade civil estadunidense, 
que juntos decidiram protestar contra a especulação 
praticamente incontrolável do mercado, responsável 
pela crise financeira mundial.

Desde o dia 17 de setembro, pelo menos 500 
pessoas estão acampadas de forma permanente na 
Liberty Plaza, a Praça da Liberdade, numa manifesta-
ção muito semelhante aos protestos que aconteceram 
na Espanha e por ocasião da Primavera Árabe. Milha-
res circulam pelo local diariamente. Os debates e as 
assembleias do movimento podem ser acompanhados 
pela Internet, 24 horas por dia. Enquanto isso, a mídia 
tradicional sonega as reivindicações da população e 
apenas deu maior visibilidade aos protestos quando 
a repressão da polícia aumentou.

A luta por justiça econômica e social e a espe-
rança de construir um mundo melhor contaminaram 
outras cidades, e já há assembleias e acampamentos 
permanentes em municípios como Boston, Seattle, 
Los Angeles, Indianápolis, entre outras dezenas. Em 
todo o país, a ação direta tem sido a resposta de uma 
parcela significativa da população dos Estados Unidos 
que deixou de acreditar em sua classe política e ago-
ra afirma: “Se o Governo não pode deter Wall Street, 
nós o faremos”.

De fato, os sinais que têm vindo da Casa Bran-
ca já se mostraram insuficientes. O Presidente Bara-
ck Obama propôs recentemente um plano de criação 
de emprego e maiores esforços para reduzir o déficit 
público. Propôs o chamado “imposto sobre os milioná-
rios”, que é correto, mas não basta – e já foi fortemente 
rechaçado pelos republicanos. A realidade é que, num 
cenário em que o FMI rebaixa o crescimento dos Es-

tados Unidos de 2,7% para 1,8%, o discurso da “aus-
teridade” é o que ganha fôlego, e mais uma vez tudo 
indica que o dinheiro sairá das áreas sociais. 

Na zona do euro, a prioridade de muitos gover-
nantes, inclusive os socialdemocratas, também tem 
sido cortar despesas fiscais para remunerar com juros 
mais altos os compradores de sua dívida. O Fundo Mo-
netário Internacional chegou a declarar que qualquer 
“repressão financeira” é temerária e, pasmem, afirmou 
que os países do Sul Global deveriam ajudar os mais 
necessitados, já que “estão em fase mais avançada 
do ciclo de crédito”.

Porém, os cidadãos que decidiram ocupar Wall 
Street entenderam que exigir “mais austeridade” – 
como propagam todos os meios de comunicação –, 
enquanto os bancos e o capital financeiro continuam 
sendo salvos pelos Estados, é inadmissível. Em 2008, 
viram que, enquanto as enormes dívidas dos bancos 
eram renegociadas, suas hipotecas eram executadas 
sem piedade. Ou seja, enquanto os ricos renegociam 
suas dívidas, para os pobres isso é algo impensável.

E, como lembrou a escritora canadense Naomi 
Klein, crítica da desregulação propagandeada pelo ne-
oliberalismo e que na última semana esteve no acam-
pamento de Wall Street, se há uma coisa que o 1% de 
Wall Street adora é uma crise. “Quando as pessoas 
estão desesperadas e em pânico e ninguém parece 
saber o que fazer, eis aí o momento ideal para nos em-
purrar goela abaixo a lista de políticas pró-corporações: 
privatizar a educação e a seguridade social, cortar os 
serviços públicos, livrar-se dos últimos controles sobre 
o poder corporativo. Com a crise econômica, isso está 
acontecendo no mundo todo”, afirmou Klein.

E o que os 99% estão dizendo às forças econômi-
cas e políticas mais poderosas do planeta é a palavra 
de ordem que já se tornou universal: “Nós não vamos 
pagar por esta crise”. É preciso, portanto, mudar este 
sistema injusto, cruel e que segue fora do controle dos 
Estados, e muito distante de responder às necessida-
des dos povos.

Na Praça da Liberdade, são essas demandas 
que começam a vir à tona, mostrando que os proble-
mas são mais profundos do que o desemprego que 
tanto afeta a juventude ou as mudanças no sistema 
de seguridade social. A Declaração da Ocupação de 
Nova Iorque convoca e se coloca como aliada de to-
dos os que se sentem injustiçados pelas corporações 
do mundo, que “não buscam autorização para extrair 
a riqueza do povo e da Terra”.

O texto, que circula em todo o mundo, lembra que 
“nenhuma democracia verdadeira é atingível quando 
o processo é determinado pelo poder econômico”. E 
lembra, entre vários pontos, da retirada de direitos dos 
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trabalhadores, das terceirizações, dos preços abusi-
vos da educação privada, do financiamento privado 
das campanhas, do bloqueio a formas alternativas de 
energia, para se manter a dependência do petróleo, da 
indústria da guerra, do imperialismo norte-americano. 
Questões que, certamente, estão conectadas e que 
agora provocam a busca de uma alternativa solidária 
e democrática aos fracassos do deus mercado.

Não à toa, o recado atravessou as fronteiras dos 
Estados Unidos e se somou aos diferentes processos 
em curso no mundo. Neste sábado, o 15 de outubro 
será marcado em dezenas de países por protestos por 
liberdade e igualdade. Convocados pelo Movimento 
Democracia Real Já, da Espanha, cidadãos irão às 
ruas na Grécia, no Chile, no Egito, nos Estados Uni-
dos e também aqui no Brasil para dizer não à aliança 
entre políticos e grandes corporações em detrimento 
dos direitos das populações.

O PSOL soma-se a esses protestos e reforça a 
centralidade que o combate ao capitalismo financeiro 
deve ganhar em nossa luta pela transformação social. 
Longe de qualquer coincidência, o Brasil enfrenta de-
safios semelhantes, e é fundamental que nós também 
nos indignemos, somemos nossas forças e nos faça-
mos ouvir. Antes que seja tarde demais.

Muito obrigado.
O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu 
venho hoje manifestar a minha alegria por ter protoco-
lado nesta Casa duas Propostas de Emenda à Consti-
tuição, a de nº 96, que institui pisos salariais nacional-
mente unificados para os funcionários das entidades 
públicas de pesquisa agropecuária, e a de nº 97, que 
institui pisos salariais nacionalmente unificados para 
os funcionários das entidades públicas que atuam na 
área de sanidade animal e vegetal.

Nós sabemos que o agronegócio é um dos gran-
des propulsores da economia, da geração de emprego, 
da geração de renda.

Eu rendo as minhas homenagens especialmente 
aos profissionais do Instituto Mineiro de Agropecuária, 
que trabalham na área de sanidade animal e vegetal, 
e aos pesquisadores da nossa gloriosa EPAMIG, a 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Eu conto com o apoio dos Srs. Parlamentares 
e também dos profissionais dessas duas áreas em 
todo o País.

Um abraço.
O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, quando enfrentamos a crise econômica, 
particularmente em 2008, tomamos uma série de ini-
ciativas que produziram um bom efeito: promovemos 

desoneração tributária e o aumento de investimentos 
públicos.

Isso foi fundamental para, tendo uma posição 
proativa, o Estado evitar um efeito ainda mais dramá-
tico da situação econômica. Mas não há uma pessoa 
com sanidade que acredite que isso possa persistir 
de forma indefinida.

Para manter o nosso nível de crescimento, en-
frentar o risco do desaquecimento internacional, pre-
cisamos multiplicar a nossa capacidade de investir, e 
não há recursos públicos suficientes para isso.

O índice de investimento que o nosso País tem 
é algo em torno de 17% do PIB, e todos aqueles que 
querem, e é o que eu digo que todos nós que quere-
mos, um crescimento sustentado, na casa, por exemplo, 
de 5%, para se ter uma referência, sabem que isso só 
se conseguirá com o aumento do investimento para o 
percentual de 20% ou 21% do Produto Interno Bruto.

Não há outra alternativa, no meu entender, e esta 
é a convicção também da Frente Parlamentar em De-
fesa da Infraestrutura Nacional, que eu presido nesta 
Casa, que reúne Deputados, Deputadas, Senadores e 
Senadoras, que não a de retomar as parcerias públi-
co-privadas e ampliar as concessões, como forma de 
ampliar o nível de investimento na economia.

Para fazer disso realidade, e não retórica, nós 
nos preparamos, Sr. Presidente. Eu quero aqui apre-
sentar, agregado ao meu pronunciamento, um resumo 
do que foi o seminário que fizemos, quarta-feira pas-
sada, na sede da Confederação Nacional da Indústria. 
O seminário, anteriormente preparado em diálogos 
que mantivemos com o BNDES, que lá esteve repre-
sentado, contou com o Ministério do Planejamento, 
com a Associação Brasileira do Desenvolvimento da 
Indústria de Base – ABDIB, com a ABCR, que reúne 
concessionários da área rodoviária, com os conces-
sionários da área de saneamento, com a Associação 
dos Terminais Portuários, Associação Nacional dos 
Transportadores Ferroviários, CBIC, e assim por diante. 
Enfim, um conjunto de entidades se debruçou sobre o 
assunto: dirigentes públicos de Governos estaduais e 
do Governo Federal. E nós elencamos, ao final, uma 
série de 10 propostas bem objetivas no sentido de fa-
zer com que a retomada das PPPs e das concessões 
possam exatamente significar essa possibilidade de 
ampliar o nível de investimento da economia.

Quero destacar uma iniciativa recente que se 
formou no âmbito do Estado de São Paulo, que é 
a manifestação de interesses que se faz a partir do 
momento em que as concessões de PPPs virão por 
manifestação do Poder Público, indicando obras ou 
serviços prioritários. E isso se fará na medida em que 
elementos, empreendedores, entidades da própria so-
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ciedade possam fazer uma manifestação de interesse, 
apresentar um projeto para que este seja analisado 
pelo setor público, e aí, após haver o reconhecimento 
de que se estabeleça realmente o interesse público, 
isso possa gerar uma parceria público-privada ou de-
flagrar uma concessão.

São 10 propostas no sentido de viabilizar isso e 
que estão consensuadas entre as entidades. E, por 
derradeiro, a Frente Parlamentar em Defesa da Infraes-
trutura fará dessa questão um norte para sua atividade.

Termino, convidando a todos para participarem 
de um seminário que faremos no próximo dia 19 sobre 
modicidade tarifária.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no en-
frentamento da crise de 2008, o Governo fez desone-
rações tributárias, propôs incentivos e ampliou o gasto 
público. Isso produziu resultados, e nós apoiamos. É 
claro, porém, que este não é um caminho, mas medidas 
pontuais que a emergência justifica, incapazes, porém, 
de assegurar o fundamental: ampliar de forma perma-
nente o nível de investimentos em nossa economia.

Tenho convicção de que este objetivo pode ser 
atingido, principalmente ao destravarmos as parcerias 
público-privadas (PPPs) e as concessões.

No Governo FHC, quando foi feita a Reforma do 
Estado, iniciaram-se as concessões, em mais larga 
escala, e também as PPPs. Um debate ideologizado 
se travou na época e uma simplificação conceitual ini-
biu e inibe até hoje muitos diante da afirmação de que 
esses instrumentos de fomento levam ao “Estado Mí-
nimo”. Pelo contrário! O Estado se enfraquece quando 
os interesses localizados e imediatistas prevalecem, 
perde a eficácia, se torna incapaz e compromete sua 
legitimidade.

Impossível acreditar que alguns ainda defendam 
o “Estado Provedor”. A reforma democrática do Estado 
significa fortalecer seu aspecto fiscalizador e regula-
dor, restabelecendo a prevalência do interesse público.

Investimentos.
O Governo Federal, aumentando o superávit 

primário e com o alto custo da máquina pública, não 
tem capacidade de atender à crescente demanda por 
mais recursos. Somando os investimentos públicos e 
privados em infraestrutura, a taxa brasileira não atinge 
2,5% do PIB, nível bastante inferior aos 5,6% da Índia, 
aos 6,3% no Chile e aos 7,3% investidos pela China.

O resultado dessa falta de investimentos está cla-
ro. Afinal, quanto tempo nós perdemos em aeroportos? 
Quantas vidas foram ceifadas pela precariedade das 

estradas? Por que convivemos com caminhões em 
vias onde só deveriam trafegar veículos de passeio? 
Por que existem tão poucas hidrovias? Qual o custo 
pela demora no embarque nos portos? Como superar 
o sucateamento da malha ferroviária? Qual o custo 
para a saúde pública da ausência de investimentos 
em saneamento básico?

Propostas para avançarmos.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraes-

trutura Nacional, presidida por mim, realizou o seminá-
rio: 10 Propostas para Destravar PPPs e Concessões, 
em parceria com a CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), o jornal Valor Econômico, a BM&FBovespa. 
O evento contou ainda com a participação do BNDES, 
ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias) e ABDIB (Associação Brasileira de Infraes-
trutura e Indústria de Base), entre outras entidades.

Há 17 PPPs contratadas nos Estados, com valor 
total de R$7,4 bilhões, e outras 21 em estudo. Enquan-
to, no âmbito federal, há apenas 7 projetos em estudo 
e nenhum ainda contratado. Foi o que revelou estudo 
feito pelo economista Gesner Oliveira, solicitado pela 
nossa Frente, que ainda traz propostas para que as 
PPPs avancem no País e promovam o desenvolvimento 
da infraestrutura nacional.

Acredito que já passamos do momento de apren-
dizado; agora o desafio é consolidar as PPPs e as con-
cessões. É preciso segurança jurídica para reduzir os 
riscos deste tipo de operação; melhoria nos marcos 
regulatórios; diminuição do custo de financiamento; 
estímulo a novos mecanismos para financiamento a 
longo prazo; elevação de recursos; e aumento da capa-
cidade de formulação e execução dos órgãos públicos.

Para tanto é necessário mudarmos a qualidade 
da governança, principalmente no planejamento para 
as escolhas dos projetos, no estabelecimento do re-
gime de contratação dos mesmos e na garantia de 
pagamento. Em suma, precisamos de inteligência e 
planejamento. 

Reitero aqui as sugestões apresentadas:
1 – Permitir que o FGP (Fundo Garantidor de 

Parcerias Público-Privadas) preste garantias a Esta-
dos e Municípios;

2 – Permitir que Estados e Municípios possam 
contratar PPPs acima do limite de 3%, desde que res-
peitadas às regras da LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

3 – Fortalecer as unidades de PPPs mediante 
criação de regime próprio;

4 – Criar na unidade de PPP federal e nas uni-
dades de PPP estaduais departamentos de apoio a 
Estados e Municípios, respectivamente;
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5 – Geração de conhecimento (cartilhas e trei-
namento específico de gestores públicos na área de 
concessões e PPPs), minutas-padrão e assessoria 
técnica e capacitação para Estados e Municípios;

6 – Alteração no projeto de agências reguladoras 
de forma a prever capacitação e competência especí-
fica para atuar em PPPs;

7 – Editar em âmbito federal e incentivar a edição 
de decretos estaduais e municipais regulamentando 
procedimento de PMI (Procedimento de Manifestação 
de Interesse) para evitar o excesso de instâncias e de 
burocracia;

8 – Estabelecer melhores práticas de planeja-
mento, controle, orçamento e gestão;

9 – Sistema de prestação de contas e acompa-
nhamento de metas dos projetos desenvolvidos em 
parceria;

10 – Criar cadeira multidisciplinar sobre parceria 
privada na gestão de serviços públicos em universi-
dades e escolas. 

Agora, aperfeiçoando estas propostas e agregan-
do outras, nós da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Infraestrutura Nacional iniciaremos uma verdadeira 
cruzada para que os Governos Federal, Estaduais e 
Municipais acelerem estas iniciativas e, assim, aumen-
tem o grau de investimentos, para que possamos co-
laborar com o crescimento sustentável do nosso País.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, bom baiano, eu quero 
apenas denunciar a empresa Suzano, que se dedica a 
produzir celulose e está promovendo grilagem de terras 
e violência contra trabalhadores em várias regiões do 
Estado do Maranhão.

Ontem recebi denúncia do Município de Parnara-
ma, no Estado do Maranhão, já na divisa com o Piauí, 
Estado do meu querido Deputado Nazareno. Cerca de 
70 famílias antigas estão ameaçadas de despejo, em 
razão de liminares concedidas pelo Juiz da Comarca 
de Parnarama para beneficiar a empresa Suzano, que 
quer tirar seres humanos da área e plantar eucalipto, 
produzir celulose e aumentar seus lucros e os seus 
privilégios.

Portanto, desta tribuna, faço um apelo ao INCRA, 
ao próprio Juiz de Parnarama, para que reveja sua de-
cisão, a fim de garantir tranquilidade àquelas famílias.

O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu vou falar sobre o Minha 
Casa, Minha Vida, o atraso do programa, cujo projeto 
votamos nesta Casa. Aprimoramos as regras e fomos 
favoráveis às questões de governo. No entanto, esta-
mos muito aquém da meta estabelecida pelo Governo.

Deputado Roberto de Lucena, as pessoas se 
cadastraram, fizeram inscrições, foi criada uma expec-

tativa naquelas pessoas de baixa renda. As pessoas 
vão, Deputado Edinho, se cadastram, e a coisa não 
anda, não funciona.

Para os senhores terem uma ideia, está aqui o 
dado: a meta do Governo Federal é que, até 2014, 
sejam contratadas 2 milhões de casas. O ritmo de 
2011 representa uma desaceleração relativamente 
ao último ano, quando foram assinados 661 mil con-
tratos. Ou seja, o Programa Minha Casa, Minha Vida 
não está andando.

A Caixa voltou a assinar os contratos de moradia 
para famílias com renda de até 1.600 reais. Aquelas 
pessoas que estão embaixo, no primeiro módulo, são 
as que mais precisam. Depois de 7 meses de atraso, 
a Caixa voltou a assinar.

No meu Estado de Sergipe, por exemplo, ainda 
não foi contratada nenhuma unidade este ano. Não 
apenas Sergipe, mas aproximadamente dez Estados 
não tiveram o prazer de contratar casas do Programa 
Minha Casa, Minha Vida no primeiro módulo – aque-
las pessoas que ganham até 1.600 mil reais ao ano.

Infelizmente, Sr. Presidente, nós vemos que, 
quanto ao direito à habitação, direito digno e essen-
cial ao ser humano, estamos muito aquém. O Governo 
precisa acelerar. A Presidenta Dilma tem de cobrar do 
Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal 
a execução desse programa, porque, do contrário, será 
mais uma promessa que resulta em frustração para 
o povo brasileiro, sobretudo para aqueles que não ti-
veram oportunidade na vida e estão dentro do déficit 
habitacional, que, lamentavelmente, acompanha os 
mais pobres deste País.

Registro, portanto, que o Governo está muito 
aquém das suas metas. Espero que o Governo con-
siga avançar e que o Ministério das Cidades trabalhe 
no sentido de priorizar essas ações.

Repito: em Sergipe, meu Estado, nenhuma casa, 
nenhum projeto foi contratado no primeiro módulo, que 
é o de 1.600 reais ao ano.

Deixo registrada a minha reclamação e o meu 
apelo, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida voltou a assinar contratos 
de moradia por famílias com renda de até R$1,6 mil 
em agosto, após 7 meses de ajustes em função da 
revisão das regras para a segunda fase do programa 
e da mudança de governo.

Essa faixa de renda, que abrange as pessoas de 
menor poder aquisitivo e, consequentemente, as de 
maior carência e necessidade, foi contemplada com 
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apenas 18.782 unidades até o último mês, setembro, 
1,5% da meta de 1,2 milhão de unidades previstas até 
2014. Nosso Sergipe ainda não contratou nenhuma 
unidade este ano, fato que nos entristece e nos faz 
abrir os olhos para onde, de forma conjunta, União, 
Estados e Municípios devem dar prioridade nos pró-
ximos meses e anos. O direito à habitação digna é um 
direito essencial a todo ser humano.

Nas demais faixas de renda – de R$1,6 mil a 
R$3,1 mil e R$3,1 mil a R$5 mil – os resultados são 
melhores, com 31% e 27,5% das respectivas metas 
alcançadas até o dia 19 de setembro. Em Sergipe fo-
ram 1.954 contratos para renda de até R$3,1 mil e 498 
para renda de até R$5 mil. Segundo dados da Caixa 
Econômica Federal, 260.806 unidades habitacionais 
foram contratadas neste ano, totalizando, em contratos, 
R$19,5 bilhões. A meta do Governo Federal é que, até 
2014, estejam contratadas 2 milhões de casas. O ritmo 
de 2011 representa uma desaceleração em relação ao 
último ano, quando foram assinados 661 mil contratos.

Sr. Presidente, caros colegas, a habitação ade-
quada é condição fundamental para que o ser humano 
exerça plenamente sua cidadania. Os direitos humanos 
são interdependentes e indivisíveis. Temos certeza de 
que a Presidente Dilma cobrará avanços significativos 
no programa e acompanhará de perto a evolução da 
política habitacional no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Há lista 

de inscritos. Se for o caso, faça a questão de ordem.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Depende do 

que V.Exa. entenda quando eu falar.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Um mi-

nuto, se V.Exa. pedir. Brevíssimo. Nós estamos alter-
nando. Eu inscrevo o senhor.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – É uma brevís-
sima comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Então 
vou fazer a inscrição. Daqui a pouco V.Exa. fala.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto de Lucena.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Amauri Tei-
xeira, Sras. e Srs. Parlamentares, mais uma vez ocupo 
esta tribuna para fazer o registro da nossa preocupação.

Hoje é o dia 11 de outubro. O tempo está pas-
sando, estamos em contagem regressiva em relação 
a um acontecimento que, para nós, representa uma 
tragédia. No Irã, foi condenado e está no corredor da 
morte um senhor, um cidadão, um pai de família, um 

homem de bem que teve sobre si a acusação de cri-
me de apostasia.

A lei iraniana prevê que as pessoas de família 
islâmica, muçulmana, que se converterem a outro tipo 
de fé, que professarem outro tipo de fé serão conde-
nadas, pelo crime de apostasia. Especificamente esse 
senhor, de apenas 34 anos, cristão, pastor evangélico, 
está, depois de ter recorrido já em terceira instância, 
condenado à pena de enforcamento.

Fizemos, na última semana, encaminhamentos 
a esta Casa, ao Governo Federal no sentido de que 
o Brasil marque sua posição e procure sensibilizar o 
Governo do Irã, uma vez que aquele é um país que 
mantém com o Brasil relações diplomáticas e relações 
comerciais, a fim de que reveja essa condição.

Sr. Presidente, Deputado Domingos, não há so-
mente o caso do Pastor Youcef. No Irã, há outros em 
situação semelhante, ainda não condenados. Estão 
presos há anos, por exemplo, sete educadores liga-
dos ao bahaísmo, que foram condenados apenas por 
terem ajudado a Comunidade Bahá’í no Irã a ter maior 
acesso à educação, a ser mais bem preparada.

Registramos aqui a nossa preocupação. Mais 
uma vez, Sr. Presidente, apelamos para a Câmara 
dos Deputados, apelamos para a sensibilidade desta 
Casa, a fim de que nós...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Como 

já vai ser iniciada a Ordem do Dia, vamos reduzir o 
tempo dos oradores para 2 minutos. Então conclua, 
Deputado, por favor, para darmos chance aos que es-
tão inscritos de falar.

O SR. ROBERTO DE LUCENA – Certo, Sr. Pre-
sidente. Vou apenas concluir o raciocínio.

Apelo para a sensibilidade desta Casa a fim de 
que nos manifestemos aqui, Presidente da Frente Par-
lamentar Evangélica, Deputados João Campos, Marco 
Feliciano, Marcelo Aguiar e outros, que já têm abraçado 
essa causa e também têm proposto iniciativas nessa 
direção. Apelo para V.Exas. a fim de que esta Casa se 
manifeste. Apelo para o Governo brasileiro a fim de 
que ele se manifeste, para que o Governo iraniano se 
sensibilize e seja revista essa pena de morte que se 
pretende aplicar contra o Pastor Youcef Nadarkhani.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Próxi-

mos inscritos: Deputados Valmir Assunção, Perpétua 
Almeida, Vanderlei Macris e Wellington Fagundes.

Por 2 minutos, Valmir Assunção.
A Presidenta está chegando para começar a Or-

dem do Dia. Vamos garantir o máximo.
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O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho fazer 
dois registros. 

Primeiro, estive, no último dia 8, em um assenta-
mento de reforma agrária no Município de Camacan, 
na Bahia, o Assentamento Nova Ipiranga, que com-
pletou 15 anos de existência e tem em torno de 100 
famílias assentadas.

Quando essas famílias foram para essa área, 
elas não tinham praticamente nada do ponto de vista 
de estrutura; só boa vontade e capacidade de produ-
zir e trabalhar. E justamente essa boa vontade e essa 
capacidade permitiram aos assentados produzirem, 
organizarem-se e hoje serem referência em termos 
de assentamento de reforma agrária.

Eu quero fazer o registro de que, neste dia 8, a 
Prefeita da cidade, juntamente com diversas outras li-
deranças do Município de Camacan, esteve presente, 
participando da comemoração dos 15 anos do Assen-
tamento Nova Ipiranga.

O outro registro – neste outro minuto – é para 
falar da minha tristeza e indignação com mais um tra-
balhador rural sem terra assassinado no Pará. Eu trago 
isso porque é algo inaceitável, algo com que nós não 
podemos concordar. Como pode, em pleno século XXI, 
pessoas serem assassinadas porque querem ter o di-
reito ao trabalho, que está garantido na Constituição, o 
direito à reforma agrária, que também está garantido 
na Constituição, e o direito à vida?

Sr. Presidente, trago isso para que esta Casa tome 
algumas atitudes importantes, na votação de algumas 
medidas, de alguns projetos de lei que visam ao forta-
lecimento dos trabalhadores e das suas organizações.

Era isso.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma 
vitória dos movimentos sociais que lutam pela refor-
ma agrária no Brasil se consolidou, no último dia 8, 
com o aniversário de 15 anos do Assentamento Nova 
Ipiranga, no Município de Camacan, na região sul da 
Bahia. Faço este registro aqui pela imensa relação que 
tenho com os trabalhadores e as trabalhadoras rurais 
do local, onde fiz questão de estar presente no último 
final de semana.

O assentamento, que surgiu em 1995, com a 
ocupação da área por famílias de trabalhadores ru-
rais dos Municípios de Wenceslau Guimarães, Gan-
du, Buerarema, São José da Vitória, Itabuna, Arataca 
e da própria Camacan, além do Distrito de Panelinha, 
hoje abriga 70 famílias que plantam cacau, banana e 
mandioca, obtendo este ano o Certificado Orgânico, o 

primeiro da região, que garante o cultivo de produtos 
orgânicos livres dos agrotóxicos.

Nova Ipiranga obteve a imissão da posse, con-
cedida pelo INCRA em 4 de novembro de 1997, num 
reconhecimento à luta de trabalhadores rurais ante a 
crise do cacau provocada pela epidemia da Vassoura 
de Bruxa, que dizimava a principal produção agrícola 
da região e deixava centenas de propriedades abando-
nadas e sem serventia, e, consequentemente, milhares 
de famílias no meio rural desempregadas.

A ocupação de terras pelos trabalhadores ru-
rais, ao contrário do estigma que tentam pregar nas 
ações dos movimentos agrários, como o MST, tinha 
como objetivo primordial garantir trabalho e produção 
aos trabalhadores, com a ocupação de terras que se 
mostravam improdutivas, garantindo assim, como ora 
se faz, novos horizontes de desenvolvimento para a 
região, e oportunidades para quem até então se en-
contrava sem perspectivas econômicas e sociais.

E posso dizer, Sras. e Srs. Deputados, que o As-
sentamento de Nova Ipiranga é um exemplo de que, 
quando as políticas públicas são direcionadas para 
quem quer trabalhar e produzir, elas dão certo. Ali, 
quando eu assumia a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Pobreza da Bahia, até março de 
2010, tivemos o cuidado de conseguir recursos para a 
implantação de uma fecularia, com o objetivo de criar 
uma cadeia produtiva no cultivo da mandioca. Hoje 
esse projeto virou realidade e as famílias de assenta-
dos têm mais uma oportunidade de melhorar de vida, 
com uma fonte alternativa de geração de renda.

Outro fato é que, reconhecendo os esforços des-
sas famílias em tornar produtiva uma área antes im-
produtiva, tanto o Governo da Bahia como o Governo 
Federal realizam um trabalho conjunto de construção 
e recuperação de casas onde residem os assentados, 
dotando-as das mínimas estruturas necessárias a uma 
moradia com dignidade.

A nossa luta agora é para que ampliemos a ca-
deia produtiva não só com o benefício e, consequen-
temente, a comercialização dos subprodutos gerados 
pelo cultivo da mandioca, mas também com o cacau e 
a banana que existem no assentamento, e até mesmo 
com a produção leiteira, que cresce na região.

Afinal, isso consolida um projeto que o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
desenvolve em todas as suas atividades, que é o de 
tornar as terras improdutivas, os latifúndios, em áreas 
de desenvolvimento econômico e social, mediante a 
sua ocupação pelos trabalhadores.

Parabéns, portanto, aos trabalhadores e traba-
lhadoras do Assentamento Ipiranga, em Camacan, 
ao companheiro Isaías Nascimento, conhecido como 
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Xoxo, coordenador do MST na região sul da Bahia, e 
a todos e todas que fazem da luta pela reforma agrá-
ria uma bandeira de desenvolvimento econômico e 
social no campo!

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e de-
mais meios da Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 

deixar o registro e o meu repúdio ao assassinato de 
mais uma liderança dos trabalhadores rurais do Esta-
do do Pará. José Ribamar Teixeira dos Santos (49) foi 
assassinado a pauladas e com golpes de faca em sua 
casa. O agricultor foi encontrado morto anteontem, em 
Rondon do Pará, a 538 quilômetros de Belém.

Ribamar era pai de quatro filhos e foi um dos fun-
dadores do Acampamento Deus é Fiel, em 2006, que 
reivindica terras daquela região que foram griladas.

Mais uma morte, senhoras e senhores, com for-
tes indícios de ser um assassinato motivado por con-
flito agrário. Integrantes da FETAGRI (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura) disseram que a orelha 
direita de Ribamar teria sido decepada, uma forma co-
nhecida de os pistoleiros deixarem sua marca diante 
da execução de lideranças de trabalhadores rurais.

Não esqueçamos que, de forma parecida, foram 
assassinados o casal de extrativistas José Claudio Ri-
beiro da Silva e Maria do Espírito Santo, além de pelo 
menos mais quatro lideranças de trabalhadores rurais 
naquele Estado.

Até quando, senhoras e senhores, vamos ver 
ceifadas as vidas de tantos companheiros que querem 
terra para produzir? Quantas vidas serão ceifadas pe-
las denúncias de grilagem no Pará, em São Paulo e 
em tantos outros Estados do Brasil?

Sou solidário à família desse trabalhador. Mais 
uma vez, a violência é causada por um lado, o do la-
tifúndio, que não admite a presença do Estado, que 
não admite que os pobres tenham direitos e terra para 
produzir.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e de-
mais meios da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 

palavra o Deputado Vanderlei Macris. (Pausa.)
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Uma breve ques-
tão de ordem, Sr. Presidente.

Já temos quorum regimental. Eu peço a V.Exa. 
que, após a palavra do Deputado Vanderlei Macris, dê 
início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós só 
estamos garantindo a palavra dos que estão inscritos. 
A Presidenta já está vindo, e nós vamos começar.

O SR. MENDONÇA FILHO – Então, na sequên-
cia, a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Vanderlei Macris.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no próximo dia 19, o Governador Alckmin vai 
sancionar a lei que autoriza a Polícia Militar a fiscalizar 
a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos 
comerciais de São Paulo, coibindo o consumo por 
menores de idade.

Durante 1 mês, haverá campanhas de conscien-
tização nos estabelecimentos. As multas passam a ser 
aplicadas a partir de 19 de novembro, depois de 30 
dias de campanha de esclarecimento.

A atuação da Polícia será mais forte nos bares. 
Os policiais checarão nesses estabelecimentos se há 
menores consumindo álcool.

Em caso de dúvida, quando um jovem apresen-
tar RG que parecer falso, por exemplo, o policial veri-
ficará a idade dele pelos tablets instalados nos carros 
da Polícia.

Caso seja confirmado que há um menor consu-
mindo álcool no local, os policias também registrarão 
um boletim de ocorrência e enviarão a informação em 
tempo real, por meio do tablet, para a fiscalização do 
Governo.

A própria fiscalização deverá ter uma interface 
para receber informações da Polícia Militar. O tablet 
também permitirá que se tirem fotos em relação ao fato, 
para que componham um processo contra o dono do 
estabelecimento. Com base nas informações, os fiscais 
do Governo emitirão uma multa, que vai de 1.700 a 87 
mil reais. O comércio poderá ser fechado por 30 dias 
e até perder a licença se vender bebida alcoólica para 
menores ou lhes permitir que a consumam.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-
-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dada a 
exiguidade do tempo, peço sejam considerados como 
lidos dois pronunciamentos. No primeiro, homenageio 
a Casa Laura Vicunha, em Rondonópolis, que no iní-
cio desta semana comemorou 18 anos. A entidade foi 
criada em 1993 por um grupo de fiéis da Paróquia Bom 
Pastor que estava preocupado com o grande número 
de meninas que permaneciam nas ruas enquanto os 
pais iam para o trabalho.

Hoje a entidade beneficente atende aproximada-
mente 70 meninas de 7 a 16 anos e oferece reforço 
escolar, palestra de informação profissional, cursos 
artesanais e também de culinária. Para isso, a Casa 
conta com uma professora cedida pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, voluntários e também a dedicação 
da Coordenadora Raimunda Santos e da Tesoureira 
Laci Maria Araújo Alves. 

Gostaria de parabenizar toda a diretoria.
O segundo pronunciamento, Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, refere-se à Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas. Hoje realizamos nes-
ta Casa uma sessão em homenagem aos 26 anos de 
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lutas e conquistas em prol do segmento dos aposen-
tados, representados pela COBAP.

Gostaria de parabenizar o Presidente Warley 
Martins pelo grande trabalho que tem feito durante es-
ses anos à frente dessa confederação, lutando pelos 
direitos de milhares de aposentados e pensionistas 
de todo o País.

Parabenizo também os Presidentes de todas as 
federações, em especial a Presidenta da Federação 
de Mato Grosso, meu Estado, Adelfina Barbosa, bem 
como o Vice-Presidente, Miltão Rosa dos Santos, da 
minha cidade, Rondonópolis.

A COBAP conseguiu, no ano passado, participar 
de muitas lutas, inclusive do reajuste real para os apo-
sentados na ordem de 80%. É nessa luta que estamos 
aqui também combatendo o fator previdenciário, que 
tem sido angústia de todos os aposentados no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
hoje utilizo esta tribuna para parabenizar a instituição 
Casa Laura Vicunha, de Rondonópolis, que no início 
desta semana comemorou 18 anos de fundação. A 
entidade foi criada em 1993 por um grupo de fiéis da 
Paróquia Bom Pastor que estavam preocupados com 
o grande número de meninas que permaneciam nas 
ruas enquanto os pais iam para o trabalho.

Inicialmente, o projeto começou a funcionar no 
Centro de Confraternização da Paróquia Bom Pastor. 
Porém, anos mais tarde, devido ao excelente trabalho 
realizado pelos idealizadores da Casa, surgiu a ne-
cessidade de expandir os trabalhos. Dessa forma, a 
turma começou a ser atendida no Centro Comunitário 
da Vila Cardoso.

Hoje, a entidade beneficente atende aproxima-
damente 70 meninas de 7 a 16 anos e oferece refor-
ço escolar, palestras de formação profissional, cursos 
artesanais e de culinária. Para isso, a Casa conta com 
uma professora cedida pela Secretaria Municipal de 
Educação, voluntários e a dedicação da Coordenado-
ra Raimunda Santos Benevenoto e da Tesoureira Laci 
Maria Araújo Alves.

Caros colegas, o trabalho que esses profissio-
nais da Casa Laura Vicunha realizam no Município de 
Rondonópolis é extremamente importante. Eles dão 
oportunidade para essas crianças e adolescentes e 
fazem com que essas meninas não se envolvam com 
drogas, álcool, prostituição e até mesmo com pequenos 
crimes que são cometidos para sustentar esses vícios.

Nós sabemos que esses problemas são alguns 
dos que mais prejudicam o futuro do nosso País. A 
prostituição infantil no Brasil é um dos problemas so-
ciais mais vergonhosos, pois, como já diz o nome, afeta 
a classe mais ingênua da sociedade. 

Por isso, venho aqui ressaltar o trabalho que é 
realizado pelos profissionais da Casa Laura Vicunha, 

que caminham em busca da construção de um mundo 
mais justo, mais humano e mais fraterno.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje a 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionis-
tas completa 26 anos de lutas e conquistas em prol do 
segmento. Uma das principais bandeiras da COBAP 
continua sendo a defesa do reajuste do salário mínimo 
para as aposentadorias e pensões.

Gostaria de parabenizar o Presidente da COBAP, 
Warley Martins, pelo trabalho que tem feito durante 
esses anos à frente da Confederação, lutando pelos 
direitos de milhares de aposentados e pensionistas de 
todo o País, juntamente com os Presidentes de todas 
as Federações, em especial a Presidenta da Federa-
ção de Mato Grosso, meu Estado, Adelfina Barbosa, 
bem como o Vice-Presidente, Milton Rosa dos Santos

Uma das principais vitórias da Confederação foi 
a criação do Estatuto do Idoso, em 2003, pelo então 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O 
Estatuto tem como objetivo promover a inclusão so-
cial e garantir os direitos desses cidadãos, uma vez 
que essa parcela da população brasileira se encontra 
desprotegida, apesar de as estatísticas indicarem a 
importância de políticas públicas, devido ao grande 
número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil

A COBAP conseguiu, no ano passado, o reajuste 
real de 80% para as aposentadorias e pensões. Hoje, 
o desejo da classe é que aconteça a recomposição 
das perdas salariais no período de 1994 a 2009, bem 
como paridade em relação ao reajuste e a recompo-
sição levando-se em conta a quantidade de salários 
mínimos na época da concessão das aposentadorias.

Outra bandeira da COBAP é o fim do fator pre-
videnciário.

Durante o discurso do Sr. Wellington Fa-
gundes, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Rose de 
Freitas, 1ª Vice-Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Vanderlei Macris.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, dese-
jo apenas solicitar a V.Exa. que autorize a transcrição 
nos Anais da Casa de matérias relacionadas ao tema 
do meu discurso anterior.

Muito obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, dois eventos realizados na última terça-feira 
na cidade goiana de Trindade entraram para a história 
das mulheres brasileiras. O Ministro da Previdência So-
cial, Garibaldi Alves Filho, participou de missa, que foi 
celebrada às 7 horas da manhã, na Basílica do Divino 
Pai Eterno de Trindade.

Logo em seguida, a partir das 8 horas, o Ministro 
fez a apresentação de uma ação do Governo Federal 
que vai mudar a vida de milhões de mulheres em todo o 
País. O Ministro esteve na Agência da Previdência So-
cial da cidade de Trindade, no Jardim Primavera. Ali ele 
deu início às contribuições previdenciárias para donas 
de casa de baixa renda. Elas contribuirão sobre ape-
nas 5% do salário mínimo, o que representa R$27,25.

Essa ação simbólica iniciada em solo goiano é o 
efeito prático da Lei nº 12.470, sancionada pela Pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff, no dia 1º de 
setembro. A nova alíquota vale para as contribuições 
referentes ao mês de setembro, que devem ser pagas 
até o dia 15 de outubro. Como a data cai em um sá-
bado, o pagamento pode ser feito até 17 de outubro.

Para contribuir com a alíquota reduzida, a família 
da dona de casa de baixa renda deve estar inscrita no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal, o chamado CADÚNICO. A renda da família 
não pode ultrapassar a quantia de dois salários míni-
mos, ou seja, em valores de hoje, 1.090 reais por mês.

São consideradas donas de casa aquelas que 
se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência. A segurada que se enquadra 
nesse perfil deve imprimir a Guia da Previdência Social 
– GPS diretamente no site da Previdência Social. As 
inscrições podem ser realizadas também pela Central 
de Atendimento, pelo telefone 135, ou nas Agências 
da Previdência Social. O sistema bancário está sendo 
adequado para aceitar os novos códigos de pagamento 
que serão utilizados na GPS.

As donas de casa de baixa renda têm até o dia 
15 de cada mês para efetuar o recolhimento para a 
Previdência Social. Em outubro, o recolhimento sem 
multa pode ser realizado de 1º a 17 de outubro – dia 
15 será sábado, portanto a data de vencimento será 
na segunda-feira, dia 17.

Com essa ação do Governo Federal, a dona de 
casa de baixa renda tem direito a vários benefícios da 
Previdência Social: aposentadoria por idade, aposen-
tadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-materni-
dade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Caso as 
donas de casa desejem contar as contribuições para 

efeito de aposentadoria por tempo de contribuição ou 
emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, será 
necessário complementar o recolhimento com a alí-
quota de 15% do salário mínimo.

A dona de casa que não é de baixa renda pode 
contribuir para a Previdência Social como facultativa. O 
valor da contribuição como segurada facultativa pode 
ser de 11% ou 20%. Se for de 11%, será sobre um sa-
lário mínimo, com direito à aposentadoria por idade. 
Se optar por recolher 20%, o salário de contribuição 
variará entre um salário mínimo e o limite máximo de 
recolhimento.

Ao disponibilizar a milhões de mulheres a pos-
sibilidade de ter o justo acesso à Previdência Social 
e a uma aposentadoria, a Presidente Dilma Rousseff 
inscreve seu nome na história deste País de forma de-
finitiva. Ao dar a essas mulheres trabalhadoras na dura 
lide doméstica os mesmos direitos de outras mulheres, 
repara um equívoco histórico e colabora para que es-
sas pessoas tenham uma vida mais digna.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho no dia de hoje a esta tribuna 
falar um pouco sobre o Rio São Francisco, o nosso 
Velho Chico, que no último dia 4 de outubro com-
pletou 510 anos. Um rio que ajuda no sustento para 
milhões de brasileiros e que, por onde passam suas 
águas, deixa um rastro de vida e de esperança para 
a população ribeirinha.

O rio percorre cerca de 2.700 quilômetros, pas-
sando pelos Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 
Pernambuco e Alagoas. Por passar em tantos Esta-
dos, ligando as Regiões Nordeste e Sudeste, é que 
ficou conhecido como o Rio da Integração Nacional. 
Esse nome fará ainda mais sentido assim que se der a 
conclusão das obras de transposição, que vêm sendo 
realizadas pelo Governo Federal. O desvio do curso 
normal do rio levará suas águas até o Semiárido nor-
destino, amenizando um problema histórico existente 
no Brasil, que é o da falta d’água.

Para que esse sonho, que se vem tornando reali-
dade, seja possível sem que o curso normal do rio seja 
prejudicado, o Governo Federal, junto aos Ministérios 
da Integração Nacional e do Meio Ambiente, vem fa-
zendo todo o esforço possível para reverter o quadro 
de assoreamento do São Francisco. O Programa de 
Revitalização da Bacia Hidrográfica tem realizado, com 
sucesso, atividades relacionadas à qualidade da água, 
ao reflorestamento das nascentes e ao cuidado com 
áreas degradadas e suas margens.
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Isso, Sra. Presidente, além das obras executadas 
através do Plano de Aceleração do Crescimento, con-
templa, entre outras ações, a recuperação das matas 
ciliares e obras de esgotamento sanitário nos Muni-
cípios banhados pelas águas do Velho Chico. Logo, 
meus nobres colegas, tem sido possível enxergar com 
clareza o compromisso e a destreza do Governo da 
Presidente Dilma em continuar o processo de evolu-
ção, iniciado no Governo Lula, que certamente termi-
nará com saúde e oportunidades ao povo sofrido que 
habita o Semiárido nordestino.

Nobres Deputados e Deputadas, o Ministério do 
Meio Ambiente, em parceria com os Ministérios da 
Integração e da Cultura, no dia do aniversário do rio, 
organizou atos de apoio à revitalização, convocando os 
mais de 18 milhões de cidadãos que habitam a Bacia 
do São Francisco a abraçar essa causa. Tenho convic-
ção de que, se cada um fizer sua parte, teremos um rio 
ainda mais forte e mais presente, resultando em uma 
melhor qualidade de vida para todos. Quanto a isso, 
eu me coloco plenamente à disposição.

Aproveito a oportunidade para chamar a atenção 
para o brilhante papel que vem sendo exercido pelo 
Governo Federal no que diz respeito à garantia dos 
direitos dos quilombolas. Por meio do Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, as comunidades quilombo-
las, também, situadas às margens do Rio São Fran-
cisco têm garantida a regularização de suas terras, o 
incremento de atividades produtivas, utilizando-se re-
gularmente a água do rio, e a melhoria de indicadores 
sociais e socioambientais nas comunidades. Mais uma 
vez o Governo procura resolver um problema histórico, 
ainda presente em nosso País.

Parabéns a todos os ribeirinhos pelo aniversário 
do Velho Chico.

Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, desejo agora, com muito orgulho, parabenizar o 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao lado 
do ex-Presidente de Gana, John Kufuor, foi um dos es-
colhidos para receber o World Food Prize, prêmio insti-
tuído pelo World Watch Institute, dos Estados Unidos, 
e reconhecido pela Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação.

Essa premiação, mais que merecida, é concedida 
uma vez por ano às pessoas que melhor conseguiram 
programar políticas públicas de combate à fome e à 
miséria em seus respectivos países. De acordo com 
o próprio Presidente da organização que estabeleceu 
o prêmio, Lula deve servir de exemplo para líderes de 
todo o mundo. Por isso, Sra. Presidente, Deputados 
e Deputadas, esse reconhecimento internacional só 
vem a coroar o trabalho iniciado no Governo do então 

Presidente Lula e que a nossa Presidente Dilma con-
duz de forma brilhante.

O trabalho começou após a ideia da criação de 
programas assistenciais que distribuíssem renda a fa-
mílias em situação precária, a pessoas que se encon-
trassem em extrema pobreza no Brasil. Foi o Governo 
Lula que muito soube fazer do Bolsa Família um verda-
deiro marco na história do nosso País. Algo jamais visto 
em mais de 500 anos de história. Mais de 28 milhões 
de brasileiros já saíram da miséria e passaram a ter 
um presente digno e um futuro repleto de esperanças.

A Presidente Dilma continua cumprindo a mis-
são de acabar, de uma vez por todas, com a miséria, 
herança histórica presente em nosso País. Inclusive, 
por meio do assistencialismo, busca a preservação das 
nossas riquezas naturais. Ela anunciou, no último dia 3 
de outubro, em seu programa Café com a Presidenta, 
a extensão do Programa Bolsa Vale Verde a mais 73 
mil famílias. O Programa incentiva os extrativistas da 
Região Amazônica a lutar pela preservação da floresta 
em troca de um auxílio de R$300,00 a cada 3 meses. 
Assim eles poderão desenvolver suas habilidades em 
áreas que não afetem a natureza. Por essas e outras 
foi que a pobreza no Brasil, nos últimos 9 anos, caiu 
em mais de 50%, conforme estudos da Fundação Ge-
tulio Vargas.

Diversos programas têm elevado esses números, 
como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é 
desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial. Por meio desse programa, agricultores familiares, 
há tempo deixados de lado por outros Governos, em 
favorecimento aos grandes latifundiários, têm a opor-
tunidade de negociar seus produtos sem a necessi-
dade de licitação.

A produção é comprada pelo Governo e distribu-
ída para pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial. Isso, meus nobres pares, é o que possibilita que 
milhares de pequenos agricultores familiares busquem 
seu sustento por intermédio do trabalho na sua terra. 
Por meio desse programa, eles não precisam se ar-
riscar a qualquer custo nas cidades grandes. Podem 
sobreviver dignamente nas terras onde foram criados.

Sra. Presidente, caros Deputados e Deputadas, 
acabar com as desigualdades sociais em nosso País já 
foi visto como um mito, certas vezes até como motivo 
de chacota. Graças ao trabalho iniciado pelo Governo 
Lula e à continuação desse processo pelas mãos da 
Presidente Dilma, hoje tenho a certeza de que um dia 
esse sonho, antes distante, vai se tornar realidade. 
Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos 
chegaremos lá.

Mais uma vez, parabéns ao ex-Presidente Lula.
Muito obrigado a todos.
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O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje venho a esta tribuna para exaltar uma 
categoria profissional imprescindível à saúde da popu-
lação. Trata-se do fisioterapeuta, que comemora neste 
13 de outubro o seu Dia. 

O profissional de fisioterapia é capacitado para 
atuar nos níveis de promoção, prevenção, preservação 
e recuperação da saúde do ser humano.

Nobres colegas Parlamentares, a fisioterapia 
reabilita o corpo humano e previne doenças ósseas e 
musculares. O desenvolvimento de técnicas próprias 
faz com que resultados impensáveis há alguns anos 
sejam alcançados com muito conforto pelos pacientes. 

Atletas que estariam condenados não fossem as 
intervenções desses abnegados profissionais voltam 
melhores e mais competitivos que antes. Cidadãos co-
muns que já não tinham esperança de uma vida nor-
mal passam por verdadeiros milagres de recuperação 
e voltam a conviver sem traumas com suas famílias.

Vale ressaltar também que as enormes exigências 
na formação universitária do fisioterapeuta, incluindo 
teoria e prática, o colocam cada vez mais em destaque 
e reconhecimento na sociedade. Não se pode medir a 
felicidade dos pacientes que se recuperam após so-
frerem um AVC (acidente vascular cerebral), ou um 
traumatismo de ossos e músculos. E o profissional da 
fisioterapia está ali, presente e atuante, recuperando 
vidas, dando alegrias. Crianças, jovens, adultos e ido-
sos com deficiências físicas sentem o desenvolvimento 
dos músculos, voltam a se movimentar. 

Por tudo o que representam para a sociedade, 
mais uma vez, parabéns pelo seu dia, fisioterapeutas! 
O Brasil precisa de vocês!

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, 11 de outubro, é o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. É o que me 
traz à tribuna nesta tarde. 

Começo por ligeira explicação sobre a deno-
minação da data, antes chamada Dia do Deficiente 
Físico. Baseio-me na História do Movimento Político 
das Pessoas com Deficiência no Brasil, publicada em 
2010, pela Secretaria Nacional de Promoção dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, como estratégia de 
contribuição para o fortalecimento da Organização do 
Movimento Social das Pessoas com Deficiência no 
Brasil e a divulgação de suas conquistas.

Trazer esta informação e este esclarecimento é 
uma forma de contribuir com o Movimento, e cá estou 
para fazê-lo.

Na verdade, as palavras usadas para nomear as 
pessoas com deficiência trouxeram e trazem consigo, 
ainda que de modo inconsciente, uma visão valorati-
va que traduz as percepções da época em que foram 
cunhadas. Assim, elas se fazem, também, importantes 
instrumentos de luta política.

Até meados do século passado, termos como “in-
válidos”, “incapazes”, “aleijados” e “defeituosos” foram 
amplamente usados, expressando, de certo modo, a 
concepção que se tinha sobre esses indivíduos: peso 
social, incapaz, inútil.

A partir da segunda metade do século XX, as 
pessoas com deficiência começaram a se organizar 
e a buscar novas denominações, com vistas à inclu-
são social.

Assim, no início da década de 1980, o movimento 
passou a usar a expressão “pessoa deficiente”, à luz do 
Ano Internacional das Pessoas Deficientes, instituído 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Esse foi um momento importante, Sr. Presiden-
te, porque, ao se colocar o substantivo “pessoa” na 
expressão, chamava-se atenção para o ser humano, 
antes que para sua deficiência.

Posteriormente, optou-se por “pessoa portadora 
de deficiência”, com o objetivo de identificar a defici-
ência como um detalhe da pessoa. Esta foi, inclusive, 
a definição adotada na Constituição Federal de 1988 
e nas constituições estaduais, assim como em leis e 
políticas pertinentes a esse segmento da sociedade.

Durante toda a década de 1990 e parte da década 
passada, as denominações oscilaram entre “pessoa 
com necessidades especiais” e “portador de neces-
sidades especiais”. Tais denominações, entretanto, 
mostraram-se inadequadas. Afinal, quem de nós, em 
algum momento, não é uma pessoa com uma neces-
sidade especial? As expressões mais descaracteriza-
vam que caracterizavam a pessoa com deficiência. Por 
outro lado, quando se substituiu pessoa por “portador”, 
cometeu-se outro equívoco, porque uma deficiência 
não é portada, carregada por alguém. Antes, ela é uma 
condição, uma característica inerente à pessoa, que, 
em face disso, precisa de tratamento diferenciado em 
algumas circunstâncias.

Mais recentemente, a expressão “pessoa com 
deficiência” começou a ser adotada, mormente após 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência, da ONU, em 2006. Esta é, inclusive, a forma 
empregada nas instâncias governamentais, em parti-
cular na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

Disseminar esse uso é, sem dúvida, uma forma 
de contribuir com o Movimento e, de certo modo, de 
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esclarecer a sociedade, que, muitas vezes, sente-se 
insegura ao se referir a essas pessoas.

Alerto, entretanto, que o ajuste de denominação 
só contribui para a inclusão efetiva das pessoas com 
deficiência se estiver associado a uma mudança cul-
tural que inclua o respeito à lei, em primeira instância.

Temos uma das melhores legislações do mundo, 
mas o descumprimento de seus dispositivos é corriquei-
ro e inclui desde estacionamento irregular em vagas 
especiais até xingamentos e atitudes de desrespeito 
de toda ordem.

Também está a nos desafiar a eliminação das inú-
meras barreiras físicas que cerceiam o sagrado direito 
de ir e vir; as inadequações e incipiências do sistema 
educacional e do sistema de saúde; a ampliação da 
oferta de oportunidades de trabalho; as condições de 
acesso à cultura, ao lazer e ao esporte; e, insisto, a 
mudança nas atitudes de todos e de cada um de nós.

Só dessa forma poderemos assegurar a cidadania 
de fato a cerca de 10 milhões de pessoas com defici-
ência física e, não custa lembrar, a outros cerca de 15 
milhões de brasileiros com outros tipos de deficiência.

Este o desafio, nobres colegas! Esta a tarefa, 
Sr. Presidente!

Parabéns a todas as pessoas com deficiência 
física pelo seu Dia!

Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de ressaltar aqui hoje uma impor-
tante conquista: a aprovação, na quarta-feira última, 
no plenário desta Casa, do Estatuto da Juventude. Foi, 
sem dúvida, um grande avanço para os jovens, em 
particular, e para toda a sociedade brasileira.

O Estatuto estabelece políticas públicas para os 
53 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. O regu-
lamento prevê direitos em áreas diversas, como edu-
cação, saúde, sexualidade, emprego, meio ambiente, 
transportes e cultura.

Um dos principais pontos do Estatuto é a criação 
do Sistema Nacional da Juventude, que trata da gestão 
de recursos para políticas específicas, voltadas para 
um segmento da população brasileira que vem sendo, 
infelizmente, esquecido pelo poder público.

Já estava mais do que na hora de olhar, com 
especial atenção, para nossos jovens, oferecendo a 
eles perspectivas concretas para que possam desen-
volver todas as suas potencialidades, ajudando, as-
sim, na construção de um País melhor, mais humano 
e mais justo.

O Estatuto da Juventude é fruto de intensa dis-
cussão dentro e fora do Congresso Nacional. A matéria 
tramitou na Câmara dos Deputados por 7 anos, o que 

mostra que o assunto foi exaustivamente debatido por 
nós, Parlamentares, e pela sociedade civil. Ou seja, 
chegamos a um texto maduro, completo, consistente e 
consensual, que, certamente, ajudará o Brasil a prio-
rizar os seus jovens, combatendo problemas graves 
como a questão da violência.

Sabemos que a juventude brasileira é o gru-
po populacional mais vulnerável às mortes violentas. 
Precisamos urgentemente reverter esse quadro, com 
políticas públicas capazes de garantir os direitos dos 
jovens, protegendo-os contra qualquer forma de vio-
lência e discriminação.

Não há dúvida de que o Estatuto da Juventude 
será um importante instrumento de proteção e amplia-
ção dos direitos dos jovens.

O texto avançou, por exemplo, em temas como 
o respeito à liberdade de orientação sexual e a luta 
contra a publicidade ostensiva de bebida alcoólica.

Trata-se de uma vitória histórica, pois o Estatuto 
coloca as políticas para a juventude como uma ques-
tão de Estado.

O texto também incluiu como prioridade do po-
der público a universalização da educação em tem-
po integral, uma medida de extrema relevância para 
a formação dos nossos jovens, que precisam estar 
preparados para enfrentar a complexidade do mundo 
contemporâneo.

Ainda na área da educação, o Estatuto estabe-
lece que, dentre os assuntos que deverão ser trata-
dos pelos professores, destacam-se os relativos ao 
consumo de álcool, drogas, às doenças sexualmente 
transmissíveis, ao planejamento familiar e ao impacto 
da gravidez, planejada ou não.

Quanto ao desporto, o texto determina que as es-
colas com mais de 200 alunos, ou o conjunto de escolas 
que agreguem esse número, deverão buscar um local 
apropriado para a prática de atividades poliesportivas.

Outro ponto se refere ao transporte de estudan-
tes. Em vez de prever o direito ao transporte gratuito, 
o texto aprovado diz que os programas suplementares 
de transporte escolar serão progressivamente esten-
didos aos jovens estudantes de todos os níveis edu-
cacionais, no campo e na cidade.

Já o desconto de 50% nas passagens intermuni-
cipais e interestaduais deverá obedecer às legislações 
federal, estaduais e municipais. Nos dois casos, os re-
cursos para o subsídio deverão ser suportados, prefe-
rencialmente, com dotações orçamentárias específicas.

O Estatuto prevê ainda a meia-entrada para os 
jovens em cinemas, jogos e espetáculos culturais – 
outra iniciativa de peso.

Quero, portanto, parabenizar esta Casa pelo em-
penho na elaboração, na discussão e na aprovação 
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de matéria que terá enorme impacto no dia a dia dos 
nossos jovens.

Tenho certeza de que o Estatuto será o ponto 
de partida para uma verdadeira mudança de olhar em 
relação à juventude, que precisa ser priorizada nas 
políticas públicas do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, generosidade, compaixão, amor ao pró-
ximo, dignidade, serventia, adoção, pureza, entrega! 
Com essas palavras, descrevo uma mulher que está 
no mundo para doar-se ao próximo.

Isaltina Tomazil Cruz completou, no dia 25 de se-
tembro último, 100 anos de idade, desses, mais de 80 
dedicados à Creche Menino Jesus, situada em Nova 
Lima, Minas Gerais, cidade onde nasceu e vive até hoje.

Trabalhadora da Mineração Morro Velho, tomou 
para si a responsabilidade de proteger as crianças 
abandonadas e, aos 17 anos de idade, iniciou sua 
maternidade pelas quase mil crianças que por ali pas-
saram.

Como voluntária, dirigiu a creche com muito em-
penho para encaminhar todos aqueles que não tinham 
um norte de vida, proporcionando-lhes o que de sim-
ples lhe faltavam à vida: carinho e atenção!

Diante de tanta dedicação, a Mineração cedeu o 
cargo para que ela, de perto, pudesse acompanhar seu 
maior projeto: criar com condições dignas quem não 
tinha nenhuma referência de como viver em sociedade.

Por ali passaram muitas crianças, que hoje são 
exemplos a serem seguidos, pois se encontram en-
caminhadas na vida. Homens e mulheres com uma 
história ímpar para contar. 

História essa que poderia ter ficado perdida no 
tempo, se Isaltina não tivesse escolhido dedicar o seu 
tempo a quem não sabia sequer o início de sua pró-
pria história.

Foi no meio de tantas crianças que a vida pre-
senteou Isaltina com Maria do Carmo, adotada no ber-
ço como sua filha legítima, educada dentro dos seus 
conceitos humanitários e de grandes valores. 

São exatamente 83 anos de profissão, que, mes-
mo depois de ela ter sofrido um acidente vascular cere-
bral, não a impediram de continuar o seu trabalho em 
função do próximo, com muita doação e amor junto às 
crianças desamparadas. Mesmo com dificuldades para 
andar e com pouca lucidez, ela vai frequentemente à 
creche verificar o andamento de tudo, para ter certeza 
de que seu projeto nunca se tornará inerte.

Hoje, a única coisa que Isaltina Cruz deseja são 
orações, para que as crianças desamparadas se encon-

trem no seu projeto de vida e que as pessoas que ali 
estão continuem esse trabalho, que dignifica todos nós.

São pessoas como Isaltina que deveriam ficar 
entre nós por mais 100 anos de caminhada, até que 
nos tornemos seres mais iluminados como ela!

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nos últimos dias temos assistido a 
uma sequência de manifestações dos estudantes chi-
lenos, juntamente com seus pais, que acabaram por 
colocar em xeque a propaganda que se fazia em torno 
de um modelo educacional considerado, nas últimas 
décadas, como exemplar e que, agora, se prova um 
autêntico fracasso. 

E contra o que se protesta nas ruas chilenas? 
Melhor dizendo, o que é que os estudantes daquele 
país estão reivindicando? Antes de mais nada, a ne-
cessidade de se fazer mais consistente a educação 
oferecida e, ainda, uma maior participação do Estado 
nesse sistema educacional. 

A pretendida remodelação da educação naque-
le país amigo se deu nos tempos ainda de Pinochet. 
Na época (naqueles trágicos dias, aliás), se entendeu 
que o Estado liberal não deveria ter as preocupações 
que, afinal, caberiam à iniciativa privada. E, para não 
me alongar em demasia, basta observar que a partici-
pação estatal no processo educacional chileno decaiu 
de 80% até os atuais 37%. 

O debate, é claro, não se restringe à melhor qua-
lidade de ensino fornecido por uma escola pública, ou 
particular, mas, sim, e essencialmente, à capacidade 
da população de ter acesso a essa necessária qualida-
de. E, no caso específico do Chile, a educação gratuita 
foi perdendo espaço para uma escola particular, que, 
praticamente sem enfrentar concorrência, abando-
nou a busca da qualidade e se deixou levar pelas leis 
do mercado: mais rendimentos com menores custos, 
desprezando-se o fato relevante de que o que está 
em jogo, afinal, é uma questão das mais relevantes 
para qualquer país que busque um melhor futuro, que 
é a educação. 

Contra isso protestam os estudantes. E não, como 
querem intrigar antes de explicar, contra a escola par-
ticular e em favor da escola pública. Ali, comprovada-
mente, a privatização do ensino agiu no sentido con-
trário aos interesses do país. De qualquer país, aliás. 

É quando nos lembramos do que ocorre no Bra-
sil. Não me vou estender sobre a qualidade de nosso 
ensino público. Ressaltadas, por óbvio, as exceções, 
estamos diante de uma catástrofe! O cidadão tem o 
pleno direito de buscar educar seus filhos, e, para isso, 
enfrenta as mensalidades cobradas pelo ensino priva-
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do. Mas, em contrapartida, pode descontar esses gas-
tos na declaração do Imposto de Renda. Daí que, em 
2009 (e este é o último dado de que disponho), essa 
isenção atingiu os 5 bilhões de reais, bilhões, que, apli-
cados na escola pública, melhorariam sua qualidade 
e reduziriam, assim, o abandono a que está sujeita. 

Poderia ir mais longe. Ninguém vai condenar o 
jovem que, querendo fazer um curso superior, não 
tem condições sequer de enfrentar os caros, caríssi-
mos cursinhos pré-vestibulares, que lhe permitiriam 
ingressar em universidades públicas, gratuitas. O Go-
verno, ao invés de investir nessas escolas superiores, 
ampliando suas instalações, contratando mais e mais 
professores, multiplicando sua área geográfica de atu-
ação, acha mais fácil despender alguns outros bilhões 
com bolsas de estudo, ou seja, com a transferência de 
recursos públicos para a área da iniciativa privada. E 
isto sem que, em contrapartida, se exija o oferecimento 
de um ensino de nível o mais elevado, que é do que 
necessita nossa sociedade. 

Mas aqui, nada obstante as visíveis incorreções 
de rumo, estamos diante de um grupamento numérico 
de pequena expressão no meio social. Vale despertar 
a atenção do Governo – e o Chile já deu seu brado 
de alerta – para a necessidade de a escola pública, a 
partir do ensino fundamental, ter condições de atender 
às reais necessidades de nossa gente. 

É quando, de fato, se pode condenar aquele as-
sistencialismo que acaba por se preocupar apenas com 
os votos a ganhar na próxima eleição, para então lutar, 
isso sim, por uma política que atenda aos interesses 
do Estado e da Nação. Assim agindo, se impedirá que, 
mais adiante, também encontremos nas ruas (decididas 
e justamente revoltadas) aquelas gerações esquecidas. 

É o que acontece, hoje, no Chile. 
Muito obrigado. 

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
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Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Felix Mendonça Júnior PDT 
José Carlos Araújo PDT 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT 
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Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 

Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
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 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nilson Leitão PSDB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 6
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GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Angelo Vanhoni PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 

Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 12

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 259 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 218-A, DE 2011 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 218-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana sobre 
Isenção Parcial de Vistos, assinado em 
Bonfim, em 14 de setembro de 2009; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação. (Relatora: 
Deputada Rebecca Garcia.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
há oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

sulto as bancadas se gostariam de fazer a orientação.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota con-
tra, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PT?

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PMDB?

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PMDB 
recomenda o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Bloco PSB/PTB/PCdoB? (Pausa.) 

Como vota o PSDB?
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O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim” o PSDB, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL?

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Contra, Sra. 
Presidente. Contra, Sra. Presidente. “Não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o DEM?

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O DEM vota sim, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PP? (Pausa.)

A SRA. CELIA ROCHA (Bloco/PTB-AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, o 
Bloco PSB/PTB/PCdoB vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PP? (Pausa.) 

Como vota o PDT? (Pausa.) 
Como vota o Bloco PV/PPS?
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PV/
PPS vota “sim”, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSC?

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PRB? (Pausa.) 

Como vota o PMN? (Pausa.) 
Como vota o PSOL? (Pausa.) 
Como vota o PRTB? (Pausa.) 
Como vota a Minoria? (Pausa.) 
Como vota o Governo? (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 218-A, de 
2011.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Guiana sobre Isenção Parcial de Vis-
tos, assinado em Bonfim, em 14 de setembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ) 
– Verificação, Sra. Presidente.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero fazer um 
apelo ao Deputado Garotinho. Trata-se de acordo in-
ternacional para que brasileiros e cidadãos da Guia-
na Francesa possam ser dispensados parcialmente 
do visto de entrada. Pedir verificação, impedir esses 
acordos internacionais só atrapalha a vida de brasi-
leiros. Não há razão.

Faço um apelo ao Deputado Garotinho para que 
não peça vista, a fim de que possamos votar. São 
acordos internacionais importantes, acordos que per-
mitem, como este, no caso de Brasil e Guiana Fran-
cesa, a isenção parcial dos vistos. Há outros dois que 
são importantíssimos para as famílias dos diplomatas 
brasileiros. Os familiares de diplomatas brasileiros são 
impedidos de trabalhar legalmente em países onde 
estão acreditados.

Estamos aqui celebrando acordos com países 
que permitirão que familiares de diplomatas brasileiros 
possam exercer legalmente suas atividades. São ques-
tões importantes, que beneficiam pessoas do nosso 
País, afora o fato de que também estabelecemos uma 
contrapartida ao país que faz acordo conosco.

Então, queria fazer um apelo ao Deputado An-
thony Garotinho para que retire esse pedido de vista, 
a fim de que possamos votar estas matérias, que são 
importantes para servidores públicos do Brasil que 
trabalham em outros países.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

tem a palavra.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
assim que a Mesa da Câmara responder ao meu ofí-
cio sobre as viagens do Governador Sérgio Cabral, eu 
então passarei a não pedir obstrução, porque V.Exa., 
com todo o respeito, carinho e enorme admiração que 
tenho por V.Exa., disse-me que a Mesa iria se reunir, 
que a Mesa não se tinha reunido, estava com proble-
mas, mas que a Mesa iria se reunir. Pelo visto, não se 
reuniu, ou, se se reuniu, não deliberou.

Então, não posso estar numa Casa que me so-
nega a condição de exercer o meu mandato de De-
putado Federal. A Casa me nega o direito de exercer 
o meu mandato. 
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Repito: a Presidente em exercício, Deputada 
Rose de Freitas, respondendo a um requerimento de 
informação de minha autoria, diz que não é atribuição 
de Deputado Federal fiscalizar Governador de Estado. 

Pois bem, a minha filha, que é Deputada Estadual, 
solicitou a mesma informação à Mesa da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro. A Mesa da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro disse: “Não, 
a informação tem que ser dada por um órgão federal, 
a Secretaria Nacional de Aviação Civil, porque a IN-
FRAERO é que tem as informações”.

Parece que se criou aqui uma blindagem em tor-
no das viagens do Governador Sérgio Cabral. Então, 
quero que diga claramente se vai dar ou não vai dar. 
Essa história de que a Mesa não se reúne, a Mesa 
não tem condições de dar essas informações... A 
Mesa tem que dizer: vai dar ou não vai dar. Se não 
der, vou buscar isso na Justiça. O que não pode é a 
Mesa não me dizer que não dá. V.Exa. deu seu pare-
cer. Eu, conforme prevê o Regimento, recorri à Mesa. 
A Mesa não se reúne.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Res-
pondo a V.Exa.

Foi uma questão de minutos, horas talvez, V.Exa. 
não saiba, mas a Mesa se reuniu e já respondeu a 
V.Exa.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Quando?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Hoje, 

na reunião das 10 horas, conforme dissemos a V.Exa. 
na semana passada, em que terça-feira estava prevista 
uma reunião da Mesa. Ainda que fosse o contrário, e 
não é, V.Exa. sabe que o requerimento de V.Exa. foi à 
Mesa e foi votado.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não sei.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Estou 

acabando de informar a V.Exa.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Está infor-

mando agora.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 

deveria ter um assessor para acompanhar a reunião 
da Mesa, porque não é de praxe...

O SR. ANTHONY GAROTINHO – A reunião foi 
às 10 horas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
é de praxe a Mesa ficar trazendo ao Plenário, durante 
a Ordem do Dia, resultado de votação, das delibera-
ções da Mesa. Não cabe a esta Presidência trazer, 
mas cabe à assessoria de V.Exa. acompanhar o an-
damento da Casa. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Minha asses-
soria não é obrigada a adivinhar o dia em que a Mesa 
vai se reunir. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso 
é público.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – A Mesa da 
Câmara deveria se reunir de 15 em 15 dias, e não se 
reúne, não cumpre o Regimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
vou debater com V.Exa. Quero responder a V.Exa. Eu 
já disse que a Mesa poderia se reunir mais, concordo 
com V.Exa. Há muito trabalho na Casa. Os momentos 
agora são bem agitados na República e na Casa. 

Quero dizer a V.Exa. que respondo as duas ques-
tões. V.Exa. fez um requerimento à 1ª Vice. Respondi. 
V.Exa. requereu à Mesa. A Mesa se reuniu e deliberou 
não só o requerimento de V.Exa. como todos os outros 
que estavam em questão. 

Portanto, já foi respondido. 
O Deputado Pepe Vargas fez uma pergunta a 

V.Exa., um apelo. E eu gostaria de dar prosseguimen-
to à sessão. V.Exa. disse que não o faria porque as 
duas coisas não tinham acontecido. As duas coisas 
aconteceram.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Uma coisa não 
havia acontecido: a reunião da Mesa. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mas 
aconteceu, e ela deliberou.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Estou saben-
do agora.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
estou comunicando a V.Exa. Não sei se V.Exa. fará isto, 
se responderá ao Deputado Pepe Vargas, para que eu 
possa prosseguir. V.Exa. pediu...

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Verificação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Veri-

ficação. E V.Exa. tem o direito de pedir. O Deputado 
Pepe Vargas fez um apelo, e agora V.Exa., se quiser, 
pode responder.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sra. Presidente, 
a obstrução era em função da não resposta. Se houve 
resposta, não há por que fazer obstrução.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mui-
to obrigada.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu estou exer-
cendo meu papel. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
V.Exa. sempre foi um Deputado muito combativo e 
presente em todas as sessões. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu estou exer-
cendo o meu papel de Parlamentar. Se a Mesa não me 
responde, eu vou obstruir. Se a Mesa me respondeu, 
está retirada a obstrução. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito 
obrigada, Deputado.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
continuamos a sessão.

Em votação o projeto de decreto legislativo...
O SR. REGUFFE – Sra. Presidente, peço a pa-

lavra para orientar a bancada do PDT.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu já 

chamei V.Exa., mas, com certeza, Deputado Reguffe, 
V.Exa. tem a palavra.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, o PDT recomenda 
o voto “sim”. Estou fazendo uma orientação aqui pelo 
partido. Quero dizer que se trata de isenção parcial de 
vistos e de reciprocidade. 

Portanto, o PDT recomenda o voto “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 

PDT vota “sim”.
Há outro partido que não orientou. O PP quer 

fazer a orientação ainda? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, V.Exa. já 
tinha dado por aprovada a matéria.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não. 
Não coloquei em votação ainda.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Tanto foi assim que 
o Deputado Garotinho pediu verificação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso 
não vai prejudicar em nada, Deputado Edinho, por favor.

O SR. CHICO ALENCAR – Sra. Presidente, peço 
a palavra. Falarei muito rapidamente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, trata-se de 
acordo entre o Brasil e a República da Guiana que tira 
a obrigatoriedade de vistos entre 90 e 180 dias para 
quem faz viagens de interesse público ou mesmo de 
negócios. Obviamente, não temos nada a opor, pois 
se avança na integração da América do Sul.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ago-
ra, sim, colocaremos em votação o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 218-A, de 2011.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo 

entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana 
sobre Isenção Parcial de Vistos, assinado em 
Bonfim, em 14 de setembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à con-
sideração do Congresso Nacional quaisquer 
atos que possam resultar em revisão do re-
ferido acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I 

do artigo 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 218-B, DE 2011

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guiana sobre 
Isenção Parcial de Vistos, assinado em Bon-
fim, em 14 de setembro de 2009. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Guiana sobre Isenção Parcial de Vis-
tos, assinado em Bonfim, em 14 de setembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – De-
putada Rebecca Garcia, Relatora.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-

do a palavra ao Deputado Antonio Carlos Magalhães, 
que a havia solicitado. (Pausa.)

Agora não? (Pausa.)
Então, passamos ao item 2 da pauta.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

uma questão de ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
tendo em vista que há consenso agora, com o Deputa-
do do PDT dizendo que não há nenhuma possibilidade 
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de obstrução aos próximos itens aqui apresentados, 
eu gostaria de sugerir a V.Exa. que considerássemos, 
levando-se em conta o acordo que existe, a indicação 
“sim” na orientação de todas as bancadas e déssemos 
mais dinâmica à votação no plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 220-A, DE 2011 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 220-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Libéria sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico, Consular, Militar, Administrativo e Téc-
nico, celebrado em Brasília, em 7 de abril 
de 2010; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (Relatora: Deputada Alice 
Portugal); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação (Relator: Depu-
tado Felipe Maia).

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
há oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Indago 

aos Srs. Líderes se querem encaminhar.
Como vota o PT?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, acabei 
de fazer uma sugestão...

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente. Conside-
re “sim”.

O SR. VANDERLEI MACRIS – ...no sentido de 
que V.Exa. considerasse “sim” para todos os partidos.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
quero fazer uma sugestão...

Como vota o PMDB?
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o Bloco PSB?

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – “Sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Bloco PR?

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
aqui, no sistema, não há nada atualizado. Eu espero 
que V.Exa. me encaminhe. Por enquanto, “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Essa 
é tarefa do Secretário da Mesa. Atenderei a V.Exa.

Como vota o DEM?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o PP?
O SR. ARTHUR LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o PDT?
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT encaminha o voto “sim”, 
Sra. Presidente.

Trata-se de acordo internacional com o Governo 
da República da Libéria sobre o exercício de atividades 
remuneradas por parte de dependentes do pessoal 
diplomático, consular, militar, administrativo e técnico.

Seguindo o princípio da reciprocidade, e isso en-
volve reciprocidade, o PDT encaminha o voto favorável.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Bloco PV/PPS?

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PV/
PPS vota “sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSC?

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PRB? (Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O voto do PSOL é “sim”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSDB?

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o pre-
sente projeto de decreto legislativo estabelece a apro-
vação desse texto do Governo da Libéria e do Governo 
brasileiro. Trata-se de acordo semelhante a dezenas 
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de outros que já foram realizados pela Casa. A orien-
tação do PSDB é favorável. Portanto, o voto é “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PRTB? (Pausa.)

Como vota a Minoria?
O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a Minoria 
encaminha o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Governo?

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PP? (Pausa.)

O PP já encaminhou o voto “sim”. A Mesa pede 
desculpas, porque não havia sido computado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 220-A, de 
2011.

“O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo 

entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Libéria 
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, 
celebrado em Brasília, em 7 de abril de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro-
vação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao pa-
trimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.”

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ) 

– Verificação, Sra. Presidente. Verificação, Sra. Presi-
dente. Estou esperando aqui o documento.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP) – Veri-
ficação conjunta.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
só gostaria de pedir um esclarecimento ao Deputado 
Garotinho. Ele disse que a Mesa tem obrigação de 
responder o requerimento de informação. Dada a res-

posta, ele retiraria a verificação. Aconteceu alguma 
coisa nesses 10 minutos?

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aconteceu. Eu 
fui ao sistema, e não há nada no sistema.

O SR. CHICO ALENCAR – Mas tem já as reso-
luções da reunião da Mesa?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Ela está dizen-
do que vai mandar me entregar. Eu só estou esperando 
chegar. Chegando, eu retiro.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
não disse a V.Exa. que ia mandar entregar. Eu disse 
que cabia ao Secretário da Mesa. Deputado, V.Exa. 
não vai confundir as minhas palavras. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não, está cer-
to. É a mesma coisa. Cabe ao Secretário. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
está certo. V.Exa. tem compreensão de que a reunião 
da Mesa acabou há 40 minutos. Existe uma ata. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não, V.Exa. 
disse que foi às 10 horas. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Às 
10 horas, iniciou-se a reunião. Acabou há 40 minutos. 
Uma ata está sendo confeccionada. V.Exa. sempre teve 
um grande bom senso. Foi Governador. V.Exa. sabe, 
está aqui na Câmara e sabe como funciona. Uma ta-
quígrafa não pode fazer milagre, e muito menos numa 
reunião da Mesa. Nós estamos falando de público o 
que aconteceu. Foi votado o requerimento de V.Exa. 
V.Exa. retirou o requerimento com base na resposta 
que eu dei. V.Exa. terá o requerimento nas suas mãos. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Está me dizen-
do o assessor do PR – está lá, até para tentar evitar 
esse constrangimento, foi até lá pedir uma cópia – que 
eles estão se recusando a dar uma cópia. Então...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 
acredito que o assessor de V.Exa... A não ser que ele... 
não possa dizer isso... dizer o nome da pessoa por 
escrito aqui na Mesa. Por favor, por escrito o nome da 
pessoa que recusou. V.Exa. peça a seu assessor para 
trazer aqui agora. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Por gentileza, 
vá até lá...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Se-
não isso vai virar uma brincadeira, e nós não estamos 
aqui brincando.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Ele mandou 
perguntar... 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pos-
so terminar esta votação? Há outras, e V.Exa. pode...

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não, não. Ve-
rificação.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Veri-
ficação concedida.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – É o seu chefe 
de gabinete – ele está dizendo aqui.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Chefe 
de gabinete de quem?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – De V.Exa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

não sou a Presidente da Mesa, Deputado! O seu as-
sessor está cometendo um equívoco! O seu assessor 
deveria pelo menos saber que quem tem de decidir é 
a Mesa Diretora da Casa. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Ele é uma 
pessoa bastante experiente e não é meu assessor, é 
assessor da Liderança do Partido da República.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
é, a Casa tem curso de treinamento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, deixe-me contribuir.

Sra. Presidenta, nós estamos aqui todos aguar-
dando. É evidente que o ideal é que a sessão possa 
prosseguir e as votações, consequentemente, sejam 
concluídas, até porque é um esforço de todos estar-
mos aqui hoje.

Agora, se há um pedido de verificação, que se 
execute a verificação. E acabou. Aí, se o Deputado 
Garotinho quiser retirar a verificação, ele retira. Então, 
se está pedida a verificação, vamos verificar, para não 
ficar essa coisa de... que parece pressão, porque não 
é justo que aconteça. Então, vamos verificar. E, se é 
para verificar, o Democratas está em obstrução.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR também 
muda para obstrução.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Partido dos Trabalhadores está 
em obstrução, Sra. Presidente.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB está em 
obstrução, Sra. Presidente.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP também está em 
obstrução, Sra. Presidente.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, o 
Bloco PSB/PTB/PCdoB entra em obstrução.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PV/
PPS entra em obstrução, Sra. Presidente.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC entra 
em obstrução, Sra. Presidente.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É lamentável, Sra. Presi-
dente, na véspera de um feriado, nós termos quorum, 
estarmos aqui trabalhando em uma questão consen-
sual, e trazermos para cá uma disputa paroquial, uma 
disputa do Estado, para impedir uma sessão. A Casa 
está se submetendo a esse desgaste por um interes-
se meramente paroquial. Eu lamento profundamente.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não é interes-
se paroquial, não. É o interesse de eu poder exercer 
o meu mandato. Requerimento de informação é atri-
buição de Deputado Federal.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
vamos passar à verificação, mas eu gostaria de escla-
recer que, após uma votação da Mesa, há uma ata a 
ser elaborada. Se o assessor de V.Exa. ou da Liderança 
não sabe, tem que haver um prazo para a confecção 
dessa ata. E lá estão todos os membros que votaram, 
não sei se estão todos no plenário, mas eu não tomaria 
a minha palavra para resolver um impasse que está 
colocado na cabeça de V.Exa. Então, é uma questão 
normativa de trabalho e vai ser resolvida ao tempo em 
que V.Exa. achar que o satisfaça. A mim, não parece 
que seja essa a questão e não cabe fazer avaliação.

Portanto, eu quero solicitar a todos os Deputados 
e Deputadas que tomem assento. Todos têm respon-
sabilidade sobre seus atos. 

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero registrar a opinião do 
PMDB, Sra. Presidente. 

O PMDB lamenta o ocorrido e está em obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – La-

menta tanto quanto nós.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu inclusive, 
conhecendo a dinâmica e sabendo que as matérias 
não eram polêmicas, tomei a liberdade de informar, 
por exemplo, ao Deputado Ivan Valente, que estava 
aqui há pouco, que ele podia se dirigir, em função do 
feriado de amanhã. 

Mas é muito ruim para a Câmara, porque o que 
se vai dizer é que a gente, na véspera do feriado, não 
trabalhou, o que não é verdade. 

Infelizmente, então, “obstrução”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Uma 

coisa quero deixar clara aqui. Não vou poder admitir 
que seja dito que o Deputado se negou, que o secre-
tário... O chefe do meu gabinete não confecciona ata, 
portanto ele não tem que dizer “sim” ou “não”. Quem 
confecciona a ata é o Secretário da Mesa, a Secretaria-
-Geral da Mesa, que a esta altura deve estar fazendo 
isso. Eu não vou admitir que o assessor diga que foi 
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negado pelo meu gabinete, porque está equivocada 
essa manifestação. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por-
tanto, a Presidência vai solicitar às Sras. e aos Srs. 
Deputados...

O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 
se me permite, pelo PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – ...que 
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de 
ordem, Sra. Presidente. Só para dizer que a bancada 
do PSDB lamenta muito o ocorrido. Estamos aqui para 
exercer o direito de voto neste momento no plenário da 
Câmara Federal. Lamentamos que, em função de um 
entendimento, de um acordo, tenhamos que colocar 
a postura de obstrução, em função da falta de enten-
dimento no plenário. 

Portanto, deixo aqui a disposição do partido de 
estar presente e votar as matérias no dia de hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Dr. 
Marcos, meu assessor lá na Vice-Presidência, está 
aqui do meu lado e respondeu que, como assessor da 
Vice-Presidência, ele não tem nada a ver com a ata 
da Secretaria-Geral da Mesa. Portanto...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, só para eu entender: V.Exa. está dizendo 
que na reunião da Mesa de hoje esse requerimento 
foi deliberado, é isso?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Exa-
tamente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– O Deputado Garotinho...

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estou querendo 
só a cópia, porque no sistema não tem nada.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– ...quer ver a cópia da deliberação.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Só isso.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito 

justo. Ele só tem que dar tempo para que seja confeccio-
nada a ata de uma reunião da Mesa, que não é feita...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Mas a ata, eu acho que nem no mesmo dia.

O SR. PEPE VARGAS – Sra. Presidente, eu só 
queria fazer uma pergunta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
poderia oferecer, sem sombra de dúvida, para cola-
borar com o Deputado, que trabalha assiduamente 
nas sessões, eu poderia oferecer uma prévia da ata, 
para que ele pudesse ter a resposta necessária. Mas 
jamais atribuir a outro, por equívoco de assessor, pre-
sente a esta sessão, a responsabilidade de atos que 
não competem nem a mim nem ao assessor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO – 
Sra. Presidente, da mesma forma que ele tem o direito 
de pedir a verificação, e ela está pedida, a Mesa não 
tem o dever ou a obrigação de entregar uma ata – eu 
fui membro da Mesa – minutos em seguida à reunião. 
Então vamos para a verificação. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 
isso nós estamos solicitando a todos que ocupem seus 
lugares para que possamos dar início à votação pelo 
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sra. Presidente, eu queria 3 minutos, se possível.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sra. Presidente, 
eu acho que a coisa é mais grave.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. V.Exa. 
está com a palavra, por 3 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu acho que 
a coisa é mais grave.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Se 
for mais grave, V.Exa. tem instrumentos para recorrer.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, só parar também 
lamentar. Na medida em que nós vimos que todas as 
matérias eram consensuais, nós liberamos vários Par-
lamentares da nossa bancada para outras atividades, 
reuniões que estão acontecendo neste momento. Não 
nos resta outra alternativa que não a obstrução. 

Queremos nos solidarizar com V.Exa pela ma-
neira equilibrada e sempre democrática como conduz 
os trabalhos e lamentar que este plenário acabe se 
transformando no plenário da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro. Este aqui é o Plenário da Câmara 
dos Deputados do Brasil.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Deputado, não 
fique fazendo provocação.
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, não vou usar o tempo da Liderança, porque 
vou ser mais breve. Eu queria, na verdade, trazer um 
assunto da Bahia, um assunto muito grave. 

Hoje, na cidade de Senhor do Bonfim, está ha-
vendo uma ampla mobilização de um grupo da socie-
dade local, um grupo suprapartidário, que dialoga com 
todas as correntes políticas do Município, que lançou 
um movimento. Está aqui o nome do movimento: Salve 
o Hospital Regional. 

Senhor do Bonfim é um polo regional na Bahia, 
que congrega diversos Municípios da sua micro e ma-
crorregião e que tem um problema sério na área de 
saúde. O Deputado Amauri Teixeira, que já foi membro 
da Secretaria de Saúde do Estado, sabe da precarie-
dade do serviço de saúde do Hospital Senhor do Bon-
fim. Esse movimento tem o propósito de apelar para o 
Governo do Estado. 

E, antes de ser duro na crítica ou na cobrança ao 
Governador, eu faço um apelo para que a Secretaria de 
Saúde do Estado, na pessoa do seu Secretário, Solla, 
e do próprio Governador, Jaques Wagner, busque uma 
solução definitiva para o problema da saúde em Se-
nhor do Bonfim, que está um caos. Está um caos! As 
pessoas estão sofrendo, penando e morrendo. Repito: 
sofrendo, penando e morrendo. E eu sei que, inclusive, 
muitos partidários do PT do Município concordam com 
o que eu estou dizendo, compartilham desta mesma 
preocupação que eu trago neste momento à Câmara 
Federal para dar mais eco, para amplificar ainda mais 
o movimento que está ocorrendo hoje em Senhor do 
Bonfim, intitulado Salve o Hospital Regional.

A proposta que se faz, e eu acho que este é o úni-
co caminho, é exatamente no sentido de se estadualizar 
o hospital. O Estado tem que assumir o hospital. Tem 
que assumir a reforma e a ampliação do hospital, tem 
que provê-lo de condições plenas de funcionamento 
e, a partir daí, evidentemente, também ser responsá-
vel por sua gestão. 

Senhor do Bonfim talvez seja a cidade regional 
da Bahia que mais sofre hoje na área de saúde.

E este, repito, é um apelo suprapartidário. Esta 
é uma palavra de fato sensibilizada dirigida ao Gover-
nador e ao Secretário de Saúde da Bahia, porque não 
dá mais para continuar como está.

E eu lembro, é importante lembrar, que no ano 
passado, em período de campanha, o Governador Ja-
ques Wagner esteve em Senhor do Bonfim e se com-
prometeu em praça pública a resolver o problema de 
saúde da cidade, a chamar para si a responsabilidade 
de colocar o hospital para funcionar direito. E até agora 
não o fez. Como ainda tem tempo, eu espero que o faça. 

Este, portanto, o nosso protesto ao Governo do 
Estado, porque são pessoas, são vidas de seres hu-
manos, não apenas de Senhor do Bonfim, mas de toda 
a região, que hoje dependem de uma intervenção ime-
diata, direta e decisiva do Governo do Estado da Bahia.

Fica, portanto, a minha voz, o meu apelo, em 
nome de todas essas pessoas que necessitam de um 
atendimento de saúde digno e que, lamentavelmente, 
estão sendo vítimas da precariedade da saúde em Se-
nhor do Bonfim, especialmente pela falta de condições 
de operação desse hospital, que precisa ser estadu-
alizado, que precisa funcionar com qualidade. Essa é 
uma obrigação do Estado e foi um compromisso de 
campanha do Governador Jaques Wagner. Eu espero 
que o problema seja resolvido o mais rápido possível, 
porque, lamentavelmente, vidas estão em jogo. E quan-
do vidas estão em jogo, o interesse da sociedade fala 
mais alto e o Governo tem o dever público de atuar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-
putado Reguffe tem a palavra.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero apenas 
mudar a orientação do PDT, de “sim” para obstrução. 

Mas eu quero aqui deixar registrado que faço 
minhas as palavras do Deputado Chico Alencar. Con-
sidero ruim isso para a Câmara, mas ressaltando 
que é um direito do Deputado Garotinho. Essa é uma 
prerrogativa do Parlamentar, que tem todo o direito de 
pedir verificação.

Mas considero ruim para a Câmara, até porque 
os Parlamentares deveriam estar aqui. Hoje é terça-
-feira, um dia em que todo trabalhador neste País tra-
balha normalmente, e os Deputados, na condição de 
representantes desses trabalhadores todos, deveriam 
estar no plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Dr. Aluizio com a palavra.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, trago, neste momento, o lamento do 
Estado do Rio de Janeiro por, mais uma vez, ver a li-
derança dos bombeiros presa. 
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Depois da anistia votada por todo este Congres-
so, apoiada pela sociedade brasileira, mais uma vez 
o Cabo Daciolo e dois outros líderes estão presos no 
Rio de Janeiro.

Aproveito este momento para solicitar ao Go-
vernador daquele Estado que repense a situação em 
relação aos bombeiros e que, de uma vez por todas, 
vire essa página.

O Rio de Janeiro, as famílias fluminenses, as fa-
mílias brasileiras, a cidadania brasileira não merecem 
mais essa arbitrariedade praticada pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Excelência.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, eu queria, antes de mais nada, dizer aqui que o 
assessor que foi ao gabinete de V.Exa. é um assessor 
competente, dedicado, não é irresponsável e merece 
respeito, como todos os demais assessores.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nin-
guém o chamou de irresponsável, Deputado. V.Exa...

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Mas disse 
que ele deveria fazer um cursinho. Chamou-o de des-
preparado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – No 
meu caso, se algum dos meus assessores também 
fizer, cometer uma incorreção, eu farei a mesma coi-
sa, Deputado. 

Eu acho que nós não podemos fazer bravatas 
dentro da Casa – eu não farei. E vou dizer a V.Exa. que 
está equivocado: nem o seu assessor é irresponsável, 
mas pode estar equivocado, nem o meu assessor é 
irresponsável, e pode estar equivocado.

Portanto, é bom V.Exa. saber que o seu requeri-
mento foi votado.

O SR. LUIZ COUTO – Sra. Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Então, V.Exa., 

por gentileza, retire as palavras indelicadas que profe-
riu em relação a ele.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
me respeite. Eu tenho respondido a V.Exa...

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Então V.Exa. 
respeite meus assessores na Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
respeito V.Exa. e digo que ele está equivocado. E vou 
repetir: o seu assessor está equivocado por ter se di-
rigido ao meu assessor para lhe oferecer...

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Equivocado é 
uma coisa, despreparado para fazer...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – ...para 
oferecer, pedindo ao meu assessor... Se o seu asses-
sor estivesse preparado, não se dirigiria ao meu as-
sessor para pedir a ata da sessão, que quem tem que 
lhe conferir é o Secretário-Geral da Mesa. 

É esta a informação. Apenas isso e mais nada. 
E V.Exa., todas as sessões vem tocar no mesmo 

assunto. E eu respondo com educação em todas as 
sessões. Mas V.Exa. tenha paciência, porque eu sou 
igual a V.Exa. Eu sou igual a V.Exa.: também a minha 
paciência tem limite.

O SR. LUIZ COUTO – Sra. Presidente.
O SR. PEPE VARGAS – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Pepe Vargas com a palavra.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, veja bem, o De-
putado Garotinho tinha uma dúvida: se realmente, na 
reunião da Mesa, teria sido votado o requerimento de 
iniciativa dele.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
recurso.

O SR. PEPE VARGAS – O recurso.
Inclusive, sustentava que o Deputado Mudalen 

teria dito que não teria sido votado. E o Deputado 
Mudalen está dizendo que foi votado o requerimento. 

Então, a dúvida do Deputado Garotinho já foi 
dirimida.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
respondo aqui rapidamente, Deputado.

O SR. LUIZ COUTO – Questão de ordem, Sra. 
Presidente.

O SR. PEPE VARGAS – Nós poderíamos retirar 
esse pedido de verificação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
aqui:

“Requerimento de Informação nº 693, 
de 2011. 

Parecer da Mesa Diretora. 
A Mesa Diretora, em reunião realizada 

hoje, rejeitou, por unanimidade, o Requeri-
mento de Informação nº 693, de 2011, de 
autoria do Deputado Anthony Garotinho, que 
solicita ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria 
de Aviação Civil dados relativos a voos reali-
zados e demais informações que especifica, 
nos termos do parecer da Relatora, Deputada 
Rose de Freitas.”
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Eu estou lendo porque estou sentada aqui. Não 
é casuísmo, não é oportunismo, apenas cumprindo 
meu dever.

“Participaram da votação os Srs. Depu-
tados Marco Maia, Presidente; Rose de Frei-
tas, 1ª Vice-Presidente; Eduardo da Fonte, 2º 
Vice-Presidente; Eduardo Gomes, 1º Secretá-
rio; Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário; Júlio 
Delgado, 4º Secretário; Manato, 2º Suplente 
de Secretário.

Sala de reuniões(...)”. 

Está aqui, na mesa, à disposição de V.Exa. 
O SR. LUIZ COUTO – Sra. Presidenta, questão 

de ordem. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Questão de ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Garotinho pediu verificação, e ele votou “não”. 

Então, no partido dele deve constar o voto “não” 
e não obstrução, porque para manter a verificação ele 
tem que votar “não”. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ele 
corrigirá, com certeza.

Nós estamos no processo de verificação ainda. 
O SR. RUI PALMEIRA – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Peço para alterar a orien-
tação da Minoria de “sim” para obstrução e também 
lamentar que esta Casa não vá votar nada hoje nem 
nesta semana.

Muito obrigado.
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só 
para, na mesma linha do que disse o Deputado Pepe 
Vargas, fazer um apelo e consultar o Deputado Garoti-
nho se há possibilidade de retirar o pedido de verifica-
ção para que nós possamos prosseguir nas votações 
que estão pautadas. 

Se não, que seja concluída a verificação. E, in-
felizmente, nós lamentamos também, junto com os 
demais colegas.

O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o PRB 
está em obstrução. Por favor, gostaria que se fizesse 
constar do painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PRB em obstrução.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de indagar ao Deputado Garotinho se man-
tém o pedido de verificação. (Pausa.)

Mantém o pedido de verificação.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar en-
tão, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos à orientação. 

Todos estão em obstrução? 
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Menos o PR, Sra. Presidente, cuja 
orientação é “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza. (Pausa.) 

Ele tem que votar. Ele sabe que tem que votar, 
não é Deputado Anthony Garotinho? V.Exa. sabe que 
tem que votar. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu voto “não” 
– é uma coisa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – A orientação 
do partido é obstrução. 

Não confunda as coisas porque eu conheço o 
Regimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
está correto. Está correto.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – O Deputado 
Luiz Couto tentou confundir as coisas aqui.

A orientação do partido é obstrução, e o meu 
voto é “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. Está correto.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não tem que 
mudar nada no painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – La-
mentavelmente, declaramos encerrada a presente ses-
são, não havendo quorum para podermos prosseguir.

(ADIADA A APRECIAÇÃO DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 220, DE 2011, EM FACE 
DA EVIDENTE FALTA DE QUORUM)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PDC Nº 220/2011 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 11-10-11 12:51

Encerramento da votação: 11-10-11 13:06

PresidiU a Votação:

Rose de Freitas 
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VI – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
encerrada a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 1

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Paulo Rubem Santiago PDT 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 1

MINAS GERAIS

Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 1

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Liliam Sá PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Arlindo Chinaglia PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Total de Distrito Federal: 1

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PPS PvPps
Total de Rondônia: 2

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
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Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Nice Lobão DEM 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
Manoel Salviano PSDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
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Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Magalhães PMDB 
Lael Varella DEM 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais: 24

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Aureo PRTB 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Eliane Rolim PT 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 

Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PV PvPps
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Freire PPS PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 

Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 

André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Gean Loureiro PMDB 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 

Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 18

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, lem-
brando que foi convocada para hoje, terça-feira, às 14 
horas, sessão ordinária com a seguinte

ORDEM DO DIA

DEBATES E 
TRABALHO DE COMISSÕES

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 6 
minutos.)

Ata da 282ª Sessão, 11 de outubro de 2011
Presidência dos Srs.: Amauri Teixeira, Luiz Couto, Izalci, Erika Kokay,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
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 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 16

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



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56291 

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Felix Mendonça Júnior PDT 
José Carlos Araújo PDT 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 

Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Liliam Sá PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
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Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
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 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso: 4

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

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Angelo Vanhoni PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina: 8
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RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 15

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

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 (Amauri Teixeira) – Passa-

-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Nos primeiros 30 minutos do Pequeno Expediente, 
nós teremos os pronunciamentos dados como lidos, 
com 1 minuto para cada orador.

O primeiro inscrito é o Deputado Luiz Couto, do 
PT da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nos Municípios de Itambé, 
em Pernambuco, e Pedras de Fogo, na Paraíba, o 
companheiro Abson Mattos está sendo ameaçado de 
morte por ter colaborado com a polícia para a prisão 
de pessoas que executaram o companheiro Manoel 
Mattos, advogado, militante do Partido dos Trabalha-
dores. Abson também recebeu telefonemas de Antô-
nio Gomes, que deveria estar preso, mas que sai com 
toda a facilidade da prisão, ameaçando não somente 

ele, mas também a minha pessoa e a Promotora de 
Justiça Rosemary Souto Maior.

Eu também gostaria de dizer, Sr. Presidente, que 
o Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Vieira 
Coutinho, encaminhou-nos ofício pedindo que votás-
semos contra o Projeto de Lei nº 1.842, de 2011, de 
autoria do Deputado Felipe Bornier, que revoga a Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que instituiu 
a CIDE. Segundo S.Exa., se esse projeto de lei for 
aprovado, haverá perdas para Estados e Municípios. 
Só para V.Exas. terem ideia, a Paraíba perderá 91 mi-
lhões, 433 mil, 481 reais.

Então, não podemos votar a favor desse projeto 
de lei que revoga a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro 
de 2001.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na semana passada, o Tribunal Superior do Traba-
lho promoveu audiência pública sobre terceirizações, 
quando foram ouvidos trabalhadores e setores pa-
tronais. Na ocasião, esteve presente o Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública da 
Bahia, o nosso companheiro Luiz Carlos Suíca, que 
veio com o intuito de contribuir para a criação de uma 
legislação que garanta aos trabalhadores de limpeza 
pública seus direitos.

Todos nós sabemos que as empresas terceiriza-
das que contratam esses trabalhadores não os respei-
tam, marginalizando-os, e não cumprem os contratos 
firmados com Prefeituras, Governos Estaduais e até 
Governo Federal.

Nós temos a responsabilidade de aprovar uma 
legislação que possa garantir de fato o direito desses 
trabalhadores tão importantes para todo o País. Por isso 
o Presidente do Sindicato esteve na audiência, com 
o intuito de garantir os direitos desses trabalhadores.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, semana 
passada, o Tribunal Superior do Trabalho – TST pro-
moveu uma audiência pública sobre terceirizações, 
na qual foram ouvidos os trabalhadores e os setores 
patronais. Quero registrar a presença do companheiro 
Luiz Carlos Suíca, do Sindicato dos Trabalhadores em 
Limpeza Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem 
e Controle de Pragas Intermunicipal – SINDILIMP, do 
Estado da Bahia, que esteve em Brasília para acom-
panhar esta agenda.

A audiência pública foi a primeira da história do 
tribunal. Teve o objetivo de fornecer informações técni-
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cas, econômicas e sociais relacionadas com a tercei-
rização para ajudar os magistrados nos julgamentos 
dos processos com esse tema.

No caso dos trabalhadores da limpeza, muitos são 
terceirizados e sofrem com ameaças de desemprego. 
Muitas vezes, essas empresas ganham dinheiro da 
administração municipal, estadual e até mesmo fede-
ral, mas os trabalhadores têm seus direitos trabalhis-
tas, duramente conquistados, sendo desrespeitados.

O que a diretoria do SINDILIMP exige, senho-
ras e senhores, é transparência nesses contratos que 
envolvem terceirização de serviços, regulações que 
protejam os trabalhadores e trabalhadoras, que hoje 
ficam expostos às mais frágeis relações de trabalho, 
e que haja fiscalização para que os trabalhadores não 
sofram prejuízos e toda sorte de dificuldades devido 
à irresponsabilidade de algumas empresas. Ou seja, 
que impeçamos que essas empresas deem calote nos 
trabalhadores e trabalhadoras.

Nossos companheiros e companheiras da limpe-
za, senhoras e senhores, ainda são vítimas de precon-
ceito por parte de muitas pessoas. Esse preconceito já 
atingiu proporções inaceitáveis, com casos, inclusive, 
de agressão.

Na Bahia, um gari da empresa Viva Ambiental foi 
algemado e agredido por policiais da Guarda Municipal 
de Salvador por ter mostrado uma revista a aos guardas. 
A diretoria do SINDILIMP protocolou ações jurídicas 
nas áreas cível e criminal e considerou a medida “ar-
bitrária e violenta”. Ofícios também foram enviados à 
Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção 
à Violência – SUSPREV e à Secretaria de Serviços 
Públicos e Prevenção à Violência – SESP, exigindo 
uma apuração profunda do fato e punição exemplar 
dos responsáveis. O fato pode ser considerado como 
um ato de exibicionismo e autoritarismo, aqui concor-
dando com o companheiro Luiz Carlos Suíca.

Quero fazer aqui esses registros e, ao mesmo 
tempo, parabenizar o SINDILIMP e o companheiro 
Suíca pela sua atuação aguerrida na defesa dos di-
reitos dos trabalhadores da limpeza de nosso Estado. 
Essa categoria merece todo o nosso respeito, além 
de ações legislativas na linha da regulamentação das 
relações de trabalho que, muitas vezes, envolvem em-
presas terceirizadas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e de-
mais meios da Casa.

Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero reafirmar 
meu apoio à greve dos bancários. Quando se diz que 
a sociedade está tendo dificuldade, é verdade. Mas 

por que é sempre em cima dos bancários e não em 
cima dos banqueiros? Por que a legislação não é mais 
forte em cima daqueles que ganham facilmente muito 
dinheiro no Brasil? Querem trazer a crise externa para 
dizer que eles estão em crise. Não estão!

Portanto, a greve dos Correios e a greve dos 
bancários têm todo o nosso apoio. Espero que tanto 
o Governo resolva a situação nos bancos públicos 
quanto os banqueiros a resolvam nos bancos privados.

A população está pagando um preço alto. Nós 
temos que ter lei para proteger, no caso de greve, 
as pessoas que querem pagar suas contas e não há 
como, para que não paguem juros, nem correção, nem 
coisa nenhuma. Eu não tenho culpa se banqueiros e 
bancários não chegaram a uma conclusão.

Portanto, nossa solidariedade aos bancários e 
aos trabalhadores dos Correios.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Amauri Teixeira, 
Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria aqui, mais uma 
vez, de cumprimentar todos os sul-mato-grossenses, 
como eu, pelo aniversário de criação do nosso Esta-
do. Já tive a oportunidade de fazer um discurso pela 
manhã. Hoje nós comemoramos 34 anos de criação 
de Mato Grosso do Sul, fruto da divisão do Estado de 
Mato Grosso.

Sr. Presidente, gostaria também de aproveitar 
esta oportunidade para fazer um registro e pedir sua 
divulgação nos órgãos de comunicação desta Casa. 
Trata-se de audiência pública que realizamos na última 
sexta-feira, em Dourados, Mato Grosso do Sul, sobre 
combate ao crack, e que contou com a presença do 
Juiz Federal Odilon de Oliveira, da Vara Especializada 
de Processamento de Crimes Financeiros e Lavagem 
de Dinheiro.

Dr. Odilon de Oliveira é juiz federal e se notabilizou 
pelas ações contra o tráfico de drogas, especialmen-
te. Hoje está ameaçado de morte e vive escoltado 24 
horas por dia por policiais federais. É um juiz corajoso 
e tem orgulhado todos nós sul-mato-grossenses. Ele 
esteve lá presente, em Dourados. Também esteve meu 
colega Deputado Federal Fabio Trad naquela impor-
tante audiência pública.

É o registro que faço. Gostaria de ver divulgado 
nos órgãos de comunicação da Casa nossa preocu-
pação como Parlamentar, a preocupação dos doura-
denses, do sul-mato-grossense.

O crack já invadiu a reserva indígena. Nós temos 
o maior contingente de índios do Brasil em área urbana, 
em Dourados. O crack é algo avassalador na reserva 
indígena. Estive, no final de semana, na Reserva In-
dígena de Dourados. As mães reclamavam que não 
têm mais o controle dos filhos porque essa droga en-
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trou de forma contundente na reserva indígena e vem 
dizimando as famílias, destruindo a vida de jovens e 
aumentando a violência naquele lugar.

Muito obrigado, Presidente Amauri Teixeira.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a imprensa cearense divulga, com 
destaque, que o Ceará terá 329 Vereadores a mais, 
em razão de deliberação adotada por 96 cidades do 
Estado, através de emendas à Lei Orgânica do Muni-
cípio, elevando as vagas para novos edis.

O Presidente da UVC, Vereador Deuzinho Filho, 
que pertence ao Legislativo de Caucaia, recomendou 
a aprovação do acréscimo, ao configurar-se a exigên-
cia prevista na legislação pertinente.

Apenas as seguintes comunas não ampliaram a 
composição de sua Câmara: Tabuleiro do Norte, San-
tana do Acaraú, Santana do Cariri, Quiterianópolis, Pe-
dra Branca, Pacatuba, Morrinhos, Monsenhor Tabosa, 
Mauriti, Jucás, Juazeiro do Norte, Ipueiras, Irauçuba, 
Ibiapina, Granja, Guaraciaba do Norte, Fortim, Casca-
vel, Bela Cruz, Barreira, Araripe e Guaiúba.

Um estudo da Confederação Nacional de Muni-
cípios revela que o Ceará foi o segundo Estado bra-
sileiro que mais elevou o quantitativo de Vereadores: 
74% do teto previsto na lei.

Ao registrar o fato, confio em que os futuros re-
presentantes municipais estarão sempre posicionados 
em defesa do interesse público.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene-
vides, o Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 
2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Paulo Abi-Ackel.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero manifestar, em nome da Liderança da 
Minoria, total solidariedade ao Presidente Marco Maia, 
que merece de todos nós grande respeito e considera-
ção pelo excepcional trabalho que vem desenvolvendo.

Democrático e respeitoso para com todos, S.Exa. 
vem nos dando uma grande lição como homem público 
na Presidência e na condução dos trabalhos da Casa.

E eu não poderia deixar de registrar, de forma 
veemente, minha total solidariedade e apoio ao Depu-
tado Marco Maia, Presidente desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Agradeço a 
V.Exa., Deputado, e também me acosto à solidariedade 
que V.Exa. presta ao nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra à Sra. Deputada Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, o Go-
verno do Amapá assinou, nesta segunda e terça-feira, 
29 convênios com organizações sociais do Amapá. 
Dezenove são do Município de Santana; quatro de 
Macapá; dois de Vitória do Jari; dois de Laranjal; um 
de Ferreira Gomes; e um de Pracuúba.

Serão repassados R$850 mil para garantir os di-
reitos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários 
de 11.835 famílias em atividades socioeducativas, de 
apoio à arte, cultura, esporte, lazer, cidadania, inclusão 
produtiva e serviços de ajuda à gestão.

Em 10 meses, o Governo do Amapá retoma os 
investimentos paralisados pela ineficácia e pela cor-
rupção no Governo passado.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja publicado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. será 

atendida.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Waldenor Pereira.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje pela manhã esta Casa legislativa realizou 
sessão solene em homenagem à Confederação dos 
Aposentados e Pensionistas do Brasil, que teve como 
alvo principal o debate sobre o fator previdenciário, um 
mecanismo utilizado apenas no Brasil, uma invenção 
brasileira instituída no Governo de Fernando Henri-
que Cardoso.

Diante desse tema, quero me posicionar a fa-
vor dos aposentados do Brasil, especialmente os da 
Bahia, pela extinção do fator previdenciário, que inva-
riavelmente reduz os benefícios dos trabalhadores do 
setor privado, quando de sua aposentadoria.

Eu quero me solidarizar com os aposentados do 
Brasil, especialmente os do meu Estado, a Bahia, de-
fendendo a extinção do fator previdenciário e abrindo 
um processo de negociação com o nosso Governo, 
tendo em vista que a fórmula 85/95, já debatida, discu-
tida pela CUT, pode representar uma alternativa capaz 
de solucionar esse grave problema que atormenta os 
aposentados do Brasil como um todo. A fórmula 85/95 
pode representar a garantia da aposentadoria numa 
idade inferior aos 65 anos hoje exigida.

Parabéns à COBAP – Confederação dos Apo-
sentados e Pensionistas do Brasil!
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Parabéns aos colegas Parlamentares, entre eles 
o companheiro Amauri Teixeira, que foi um dos propo-
sitores dessa sessão solene!

Portanto, a nossa solidariedade, o nosso apoio 
e a nossa defesa em favor da extinção do fator previ-
denciário.

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

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
matéria do jornal Correio da Bahia, do dia 9 de outubro, 
traz a seguinte manchete: “Soteropolitanos defendem 
rigor contra motoristas alcoolizados e estão insatisfeitos 
com as condições de trânsito da cidade”. Dos entre-
vistados, 22,3% são motoristas e 77,7% não dirigem. 
E os próprios motoristas concordam mais com as pri-
sões do que os não motoristas – 82,1% dos motoris-
ta concordam que aqueles que dirigem alcoolizados 
devem ser presos se provocarem acidente; dos não 
motoristas, 78,2%.

A região central da cidade – que na pesquisa é 
indicada como Centro Histórico, mas que engloba tam-
bém bairros como Garcia, Graça e Nazaré – é onde a 
caça aos motoristas bêbados é mais celebrada. Todos 
os moradores ouvidos na região ouvida concordam 
com maiores punições para quem beber e dirigir e 
96% dessa região aprovam as prisões de quem diri-
ge embriagado.

Ora, Sr. Presidente, essa matéria nos mostra que 
a população repele aqueles que usam o carro como 
uma arma. Quem bebe e dirige embriagado põe em 
risco a vida do pedestre, a do outro motorista, inclu-
sive coloca em risco a vida de quem não é motorista, 
porque vai ocupar um leito de UTI, um centro cirúrgico, 
levando os hospitais a terem um excesso de ocupação 
e, muitas vezes, outras pessoas deixam de ser atendi-
das em razão da irresponsabilidade de um motorista 
alcoolizado.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
ro falar sobre notícia divulgada pelo Correio da Bahia 
no dia 9 de outubro, mostrando que os soteropolita-
nos defendem rigor contra motoristas alcoolizados. 
Segundo pesquisa realizada em Salvador, 8 em cada 
10 moradores da cidade concordam com as rigorosas 
punições e com a prisão de motoristas que forem fla-
grados bêbados. A pesquisa mostra, ainda, a insatis-

fação com as condições do trânsito da cidade, onde 
os engarrafamentos são constantes.

Vou agora ler trechos da notícia:

“Os números são da pesquisa do Institu-
to Futura em parceria com o Correio sobre a 
situação do trânsito e a fiscalização nas vias 
da cidade. O estudo, realizado entre 30 de 
agosto e 3 de setembro, ouviu 601 pessoas 
na capital baiana.

Dos entrevistados, 22,3% são motoristas 
e 77,7% não dirigem. E os próprios motoristas 
concordam mais com as prisões dos que os 
não motoristas: 82,1% contra 78,2%.

A região central da cidade – que na pes-
quisa é indicada como Centro Histórico, mas 
que engloba também bairros como Garcia, 
Graça e Nazaré – é onde a caça aos motoristas 
bebuns é mais celebrada. Todos os morado-
res ouvidos na região concordam com maio-
res punições para quem beber e dirigir e 96% 
aprovam as prisões de quem dirige alcoolizado.

De acordo com a legislação atual, o mo-
torista que for parado na blitz e tiver no sangue 
uma concentração entre 0,1 e 0,29 mg de ál-
cool por litro de sangue deve pagar multa de 
R$ 957,70, tem o veículo retido e o direito de 
dirigir suspenso por 1 ano. Quem apresentar 
concentração de mais de 0,29 mg de álcool 
por litro de ar (o equivalente a duas latas de 
cerveja) incorre em crime de trânsito e, além 
de todas as penalidades anteriores, ainda res-
ponderá a processo criminal e pode ser con-
denado a até 3 anos de prisão. (...)”

Sobre os engarrafamentos, se as respostas à 
pesquisa fossem em forma de gritos, os ouvidos do 
Prefeito João Henrique estariam ameaçados. É que 
80,5% das pessoas entrevistadas avaliaram o trânsito 
da cidade como ruim ou péssimo. Isolando as respostas 
dos que se declararam motoristas, ou seja, que literal-
mente encaram o trânsito, o número sobe para 89,5%.

E se você é um desses revoltados com as con-
dições do trânsito em Salvador, junte-se à galera do 
Centro Histórico (e demais bairros centrais), porque 
não há ninguém nessa cidade mais indignado do que 
eles no que se refere à desordem nas ruas – 96% dos 
ouvidos nessa região apontam o trânsito como ruim 
ou péssimo; os outros 4% classificam-no apenas como 
regular; o bom e o ótimo ficaram esquecidos nos for-
mulários.

Os engarrafamentos, indicados por 66,4% dos 
entrevistados como o problema mais crítico do trânsito 
de Salvador, ganham com folga dos vice-campeões, 
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os acidentes, que foram apontados por 21,3% dos 
entrevistados.

Ao todo, 21,8% dos ouvidos na pesquisa do Ins-
tituto Futura/Correio se envolveram em acidentes de 
trânsito nos últimos 5 anos. E não adianta vir com pre-
conceito. Embora esses números incluam tanto quem 
é quanto quem não é motorista, os homens se saíram 
pior: 23,4% deles se envolveram em acidentes, contra 
19,6% das mulheres.

A faixa etária mais envolvida é entre 30 e 39 anos 
(28,9%). A maioria desses acidentes foram colisões na 
traseira do veículo da frente (23,85%). Em seguida, 
aparecem citadas as colisões atrás do veículo (16,97%) 
e os atropelamentos (12,38%).

Ocupando a vice-liderança entre os maiores pro-
blemas do trânsito, os acidentes seriam reduzidos se 
houvesse maior rigor na fiscalização do trânsito. É o 
que acreditam 91,3% dos entrevistados.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-

-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tive a oportunidade de ser Relator do 
projeto de lei que regulamenta a greve no serviço pú-
blico e em empresas estatais. E em todo o processo 
de negociação encontrei resistências de setores do 
funcionalismo sindical, que fez de tudo para tentar atra-
sar a discussão e votação na Comissão do Trabalho. 
Mas o bom senso acabou prevalecendo, e a matéria 
foi aprovada por ampla maioria.

Ressalto, Sr. Presidente, que o texto que apre-
sentei mudava completamente a ótica sobre a greve, 
criando mecanismos antecipadores do estado de greve 
e proibindo, terminantemente, o pagamento dos dias 
parados.

Dentro dessa perspectiva, Sr. Presidente, só 
posso aplaudir a nova postura do Governo Federal em 
balizar o direito de greve como o mundo todo o trata.

Não é possível que greves se estendam por lon-
gos dias e com reuniões de conciliações intermináveis 
em salas do Tribunal Superior do Trabalho, deixando 
a população à míngua de serviços essenciais. Só nos 
Correios já são 27 dias de greve, com mais de 200 
milhões de reais de prejuízo.

O importante a ressaltar é que nesse prejuízo 
não se contabilizam os bilhões de reais que milhares 
de cidadãos e empresas em todo o País, brasileiros 
que não são consultados nessas greves e que acabam 
pagando a conta, quer seja pela concessão de anistia 
aos dias não trabalhados, quer seja pelo pagamento 
de juros e adicionais nos compromissos financeiros 
não pagos em virtude da greve.

Propus, em meu parecer à proposta de regula-
mentação do direito de greve, que o fundamental e 

essencial é a adoção de medidas conciliatórias pré-
vias, com o funcionamento ininterrupto dos serviços 
fundamentais do setor público, como hospitais, escolas, 
segurança pública, bancos e correios, com a manu-
tenção de, no mínimo, 40% do efetivo funcional para 
a caracterização de estado de greve legal.

Setores radicais do sindicalismo acabaram blo-
queando a aprovação da matéria na Comissão de 
Justiça da Câmara dos Deputados, mas isso só veio 
a atrapalhar o consenso perseguido pelo Governo e 
pelos trabalhadores lúcidos do Brasil.

A greve, Sr. Presidente, é um direito sagrado do 
trabalhador, mas usá-la contra a população brasileira 
é um delito punitivo ao cidadão de bem de nosso País.

Que o Tribunal Superior do Trabalho aja com a 
determinação e o rigor necessários, como tem feito a 
Presidenta Dilma Rousseff, ao determinar o corte dos 
salários dos grevistas.

Quem não trabalha não merece receber qualquer 
remuneração.

Muito obrigado.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está havendo neste momento, no Estado de São Pau-
lo, uma mudança na forma de cobrança do ICMS dos 
medicamentos, uma forma que, apesar da declaração 
do Secretário de Fazenda de São Paulo de ser mais 
justa, vai provocar um aumento médio de 15% a 30% 
dos medicamentos, porque ela vai ser cobrada não 
pelo valor realmente faturado, mas por uma tabela 
do CMED. Uma vez que, principalmente nos medica-
mentos genéricos, há um desconto muito grande, essa 
cobrança global no valor da tabela cheia vai provocar 
um aumento, porque às vezes as indústrias de farmá-
cia têm um lucro muito grande e de fato não passarão 
esse lucro.

Nós teremos aí um aumento desses genéricos. 
Por isso, Sr. Presidente, estou dando como lido um 
pronunciamento que faço sobre este assunto, pedindo 
a reconsideração do Governo do Estado de São Paulo 
sobre a forma de cobrança do ICMS.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma mu-
dança na forma de cálculo do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) por substituição 
tributária para medicamentos entrou em vigor neste 
mês de outubro. O impacto vai variar conforme o mix 
entre genéricos e remédios de referência da indústria 
e do comércio.

A alteração vai elevar a carga tributária dos ge-
néricos, a partir dessa substituição tributária, o que 
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provocará a elevação de preços dos medicamentos 
ao consumidor entre 10% e 25%.

A Secretaria de Fazenda de São Paulo diz que a 
nova forma de cálculo é “justa e equânime, pois utiliza 
como base de cálculo preços efetivamente praticados 
nas farmácias”, mas nós não pensamos assim, pois 
qualquer aumento no preço dos medicamentos com 
certeza será imediatamente repassado ao consumidor.

Para que V.Exas. compreendam melhor este as-
sunto, a substituição tributária é a sistemática pela 
qual o ICMS devido pelo varejista e distribuidor é pago 
antecipadamente pela indústria. Para isso geralmente 
são aplicadas margens estimadas de valor agregado 
sobre o preço dos fabricantes.

Atualmente, esse imposto antecipado sobre me-
dicamentos em São Paulo é calculado com base em 
margens sobre o preço faturado pela indústria. A nova 
regulamentação da Fazenda paulista, porém, estabe-
lece que a partir deste mês esse imposto antecipado 
será recolhido com base nos preços máximos ao con-
sumidor fixados pela Câmara de Regulação do Mer-
cado de Medicamentos (CMED).

Como os preços praticados pelas farmácias estão 
abaixo dos preços máximos, a nova portaria permite a 
aplicação de descontos nos valores da CMED. Sobre 
os valores com descontos é que deve ser calculado o 
ICMS devido na substituição tributária.

Hoje, nas farmácias, os descontos variam entre 
os vários tipos de medicamentos. No caso dos gené-
ricos, os descontos vão de 24,53% a 28,7%. Na prá-
tica, os descontos para os genéricos são maiores do 
que os estabelecidos pela Fazenda. Por isso, com a 
mudança, o ICMS antecipado passará a ser calcula-
do com base em um valor maior do que o praticado. 
Portanto o cálculo e as cobranças dos impostos serão 
sobre um preço muito maior do que o preço realmen-
te praticado, pois há descontos comerciais em gené-
ricos que variam de 50% a 75%. Lembramos que os 
genéricos representam cerca de 75% das vendas nas 
farmácias brasileiras.

Segundo o que a GERMED me informou, o ICMS 
da substituição tributária em um genérico com des-
conto comercial de 65% chega atualmente a 12,34% 
do preço da fábrica. Com a nova forma de cálculo, e 
levando em consideração os genéricos com desconto 
de 28,7% estabelecidos pela Fazenda, esse imposto 
saltará para 32,69% do preço da fábrica.

Essa elevação deverá resultar num aumento de 
10% a 25% no preço praticado ao consumidor final no 
caso dos genéricos.

Nós sabemos que o varejo não poderá absorver 
o aumento de carga tributária sobre genéricos e deverá 
repassar ao consumidor o aumento de custo.

A Fazenda paulista diz que a mudança procura 
espelhar a realidade de preços praticados no varejo e 
nega que a mudança aumentaria o preço dos genéri-
cos. Segundo a Fazenda a margem de valor agregado 
para os genéricos atualmente é de 68% enquanto no 
mercado a margem, em muitos casos, supera 200%. 
O aumento de preços, diz a Fazenda, depende do 
processo de negociação entre a indústria e o varejo 
e eventualmente a indústria poderá comprimir suas 
margens, que hoje é de até 200%, para acomodar a 
nova forma de tributação do ICMS. Em outros casos, 
tanto a indústria quanto o varejo poderão reduzir suas 
margens de forma a não alterar o preço ao consumi-
dor, mas nós sabemos que a indústria visa ao lucro e 
nada fará para diminuí-lo e repassará o aumento para 
o consumidor.

Este assunto merece uma atenção especial até 
porque a arrecadação de ICMS no setor de medica-
mentos, incluídos remédios genéricos, similares e de 
referência, será de cerca de R$ 3,3 bilhões em 2011, 
incluindo fabricantes e atacado, portanto importante 
arrecadação para o nosso Estado.

Vamos trabalhar para não piorar ainda mais o já 
complicado estado da Saúde brasileira com este au-
mento dos medicamentos.

Obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente:

“Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudades
Rio, seu mar
Praia sem fim
Rio, você foi feito pra mim
Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara (...).”

Congratulo-me com o Arcebispo do Rio, D. Orani 
Tempesta, e com toda a Arquidiocese do Rio de Ja-
neiro pela exposição Cristo Redentor para Todos, que 
levará réplicas do monumento para todas as Capitais 
brasileiras e para importantes cidades do mundo, como 
Buenos Aires, Bogotá, Montevidéu, Assunção, Nova 
York, Cidade do México, Roma, Lisboa, Berlim, Paris, 
Madri, Varsóvia, Luanda, Manila, Nova Déli, Tóquio e 
Jerusalém.

Faço, sim, homenagem ao meu Estado, o Rio 
de Janeiro. O Cristo Redentor completará amanhã 80 
anos, e esta é a homenagem que faço, porque nós não 
só recebemos turistas de nossas cidades para ver o 
Cristo Redentor, mas ele é o símbolo para o Estado 
do Rio de Janeiro, não apenas para a cidade do Rio 
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de Janeiro, onde cristãos – católicos, principalmente 
– têm-se identificado.

Nós temos uma das Sete Maravilhas do Mundo à 
disposição dos olhos daqueles que moram no asfalto 
e, principalmente, daqueles que moram nas favelas, 
a quem Deus deu uma visão maravilhosa.

Neste dia, nós queremos dizer parabéns à Arqui-
diocese pelo trabalho que ali vem fazendo pura e sim-
plesmente através de uma imagem, de uma estátua, 
mas uma arte que deixou como primeira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:

“Minha alma canta
Vejo o Rio de Janeiro
Estou morrendo de saudades
Rio, seu mar
Praia sem fim
Rio, você foi feito pra mim
Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara (...).”

Essa canção poética e otimista de Antonio Carlos 
Jobim é pura inspiração na chegada ao Rio de Janei-
ro. Aquela estátua, no alto da montanha, cercada da 
verde floresta, é um símbolo internacional da cidade e 
uma referência do nosso País, na música, na pintura 
e nas artes em geral.

A estátua do Cristo Redentor completa 80 anos 
amanhã, dia 12 de outubro. Considerado o primeiro e 
maior monumento art déco é também uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno. Além disso, a constru-
ção do Cristo Redentor do Corcovado é considerada 
um grande marco da engenharia civil brasileira.

A estátua recebe anualmente cerca de 700 mil 
pessoas, que sobem a bordo do Trem do Corcovado, 
que parte do bairro do Cosme Velho e passa por uma 
centenária via ferroviária. É um passeio emocionante, 
no coração da cidade.

Congratulo-me com o Arcebispo do Rio, D. Orani 
Tempesta, e com toda a Arquidiocese do Rio de Ja-
neiro pela exposição Cristo Redentor para Todos, que 
levará réplicas do monumento para todas as Capitais 
brasileiras e para importantes cidades do mundo, como 
Buenos Aires, Bogotá, Montevidéu, Assunção, Nova 
York, Cidade do México, Roma, Lisboa, Berlim, Paris, 
Madri, Varsóvia, Luanda, Manila, Nova Déli, Tóquio e 
Jerusalém.

Artesãos da Escola de Samba Beija-Flor estão 
construindo, no barracão da agremiação, em Nilópolis, 
réplicas da estátua.

Estas réplicas do Cristo Redentor do Corcovado 
serão doadas a cada uma destas cidades e lá perma-
necerão como um símbolo de paz.

Sr. Presidente, aproveito para dizer que é com 
preocupação que vejo a greve dos bancários. Por meio 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro – CONTRAF, representantes da categoria 
entregaram uma carta aos banqueiros pedindo a rea-
bertura das negociações.

Esse impasse prejudica a sociedade e não é jus-
to com os trabalhadores. Afinal, somente no primeiro 
semestre desse ano, os seis maiores bancos lucraram 
mais de 20 bilhões de reais.

Os bancários reivindicam 12,8% de aumento, que 
representam a reposição da inflação de 7,8% mais 5% 
referentes ao crescimento da economia. Nada mais 
justo para uma classe que trabalha duramente.

E, no meio dessas negociações, a sociedade 
sofre com a falta dos serviços prestados pelas agên-
cias bancárias, principalmente na hora de pagar suas 
contas de água, luz, aluguel, entre outros. Com o início 
do mês, os pagamentos de pensões e aposentadorias, 
conta-salário, retirada e depósito de empresas também 
ficam prejudicados. Muitos serviços somente podem 
ser efetuados na boca do caixa. E no que se refere ao 
uso de caixa automático, o consumidor pode sofrer 
prejuízos devido à falta de dinheiro nesses locais.

E nessa hora penso em nós idosos que não do-
minamos por inteiro a tecnologia dos pagamentos efe-
tuados pelo caixa eletrônico. Gostamos do carinho que 
recebemos das pessoas que ali estão, nossos caixas, 
nossos gerentes e nossos atendentes, por termos a 
certeza de que pagamos nossas contas, porque eles 
nos entregam o recibo. Essa é uma velha mania!

É uma relação bem diferente da hoje estabeleci-
da pelos nossos jovens, uma geração antenada e plu-
gada na tecnologia de Steve Jobs. Eles vivem on-line.

Obrigada.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Exmo. Sr. Presidente Luiz Couto, Sras. e 
Srs. Parlamentares, que amanhã, no dia da Padroeira 
do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e o Cristo Redentor 
possam iluminar esta Casa para que, na semana que 
vem, volte à pauta a discussão dos royalties.

Que os royalties sejam encarados como elemento 
de sustentabilidade e de justiça de gerações. Acima de 
tudo, que a população brasileira possa saber o desti-
no desses recursos. Em vez de perguntarmos quanto, 
que possamos perguntar como utilizaremos esses re-
cursos, para que a Nação brasileira seja beneficiada.

Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obri-

gado, Deputado Dr. Aluizio.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-
vra a Deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, 
paraibana, forte e destemida.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 
revisão da oradora.) – Legítima.

Sr. Presidente, caro conterrâneo Luiz Couto, eu 
queria fazer um apelo às direções dos nossos bancos 
públicos, a direção do Banco do Brasil e a direção da 
Caixa Econômica Federal, para que possam interme-
diar junto à FEBRABAN um entendimento e um acordo 
com os bancários para que eles voltem ao seu trabalho 
com tranquilidade.

Nós sabemos perfeitamente que, ao longo des-
se período, desses últimos anos de capitalismo, os 
banqueiros foram os maiores beneficiários do de-
senvolvimento do País. Nesse sentido, participar dos 
lucros e auferir um aumento salarial compatível com 
o desenvolvimento desses lucros é um desejo e uma 
necessidade.

Acredito que os diretores dos bancos públicos 
que compreendem a importância do seu trabalho e dos 
seus servidores podem nos ajudar nessa interlocução.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obri-
gado, Deputada Jô Moraes.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, lendo o trecho de uma canção, gostaria de 
iniciar meu pronunciamento e dedicá-lo às milhares de 
voluntárias que fazem parte das redes femininas de 
combate ao câncer em todo o Brasil.

Diz a música:

“Fica sempre um pouco de perfume nas 
mãos que distribuem rosas, nas mãos que 
sabem ser generosas.

Dar um pouco que se tem ao que tem 
menos ainda enriquece o doador, faz sua alma 
ainda mais linda.”

O mês de outubro é dedicado à Rede Femini-
na de Combate ao Câncer. Eu participei, no domingo 
passado, na minha cidade de Maravilha, de um evento. 
Mulheres que já tiveram câncer de mama e que, graças 
a Deus, hoje estão curadas, fizeram um desfile pela 
cidade, o desfile das vitoriosas. Foi uma homenagem 
muito bonita que presenciei.

Quero homenagear todas essas milhares de 
voluntárias que fazem parte das redes femininas de 
combate ao câncer em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lendo o 
trecho de uma canção, gostaria de iniciar meu pro-
nunciamento e dedicá-lo às milhares de voluntárias 
que fazem parte das redes femininas de combate ao 
câncer em todo o Brasil.

Diz a música:

“Fica sempre um pouco de perfume nas 
mãos que distribuem rosas, nas mãos que 
sabem ser generosas. 

Dar um pouco que se tem ao que tem 
menos ainda enriquece o doador, faz sua alma 
ainda mais linda.”

O Outubro Rosa está colorindo o Brasil e deixando 
um rastro de exemplo e generosidade. É fato que não é 
apenas um momento, algo que se vê hoje, ou apenas 
neste mês, visto que a Rede Feminina de Combate 
ao Câncer – RFCC foi fundada no Brasil em 1946. Há 
65 anos, portanto, uma iniciativa fez nascer e crescer 
um dos mais importantes movimentos de combate ao 
câncer que protege mulheres, que prima pela vida de 
milhares de mulheres e suas famílias através do tra-
balho voluntário e de cuidados com a saúde.

No meu Estado, Santa Catarina, a rede iniciou 
suas atividades em 1961, como uma entidade sem fins 
lucrativos com o objetivo inicial de atender, por meio 
de um grupo de voluntárias, doentes dos hospitais da 
cidade. Desde então, vem prestando relevante traba-
lho e mostrando a todos a importância da prevenção 
do câncer principalmente do colo do útero e de mama.

Em seu conjunto, as redes femininas de comba-
te ao câncer, subordinadas à coordenação da Rede 
Feminina Nacional de Combate ao Câncer, são consi-
deradas uma das maiores ONGs (Organizações Não 
Governamentais) do País.

Em Santa Catarina, são 68 redes regionais, au-
xiliando milhares de mulheres a combater, prevenir e 
se curar.

Quero fazer esta referência, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, multiplicando a voz de meus colegas 
que já usaram esta tribuna para enaltecer o Outubro 
Rosa, as voluntárias e as redes femininas de comba-
te ao câncer.

Muito obrigado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna para 
fazer o registro do falecimento do humorista José 
Vasconcellos, conhecidíssimo em todo o País, tendo 
atuado com Chico Anysio na Escolinha do Professor 
Raimundo, acriano, filho da cidade de Rio Branco. Todo 
o Brasil, especialmente o nosso Acre, está de luto. Ele 
faleceu hoje às 6 da manhã, no Hospital das Clínicas 
em São Paulo.
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Sr. Presidente, quero também registrar a minha 
solidariedade ao Presidente desta Casa, Deputado 
Marco Maia. É impensável que continuemos vendo a 
imprensa brasileira se limitando a um papel tão ridí-
culo como esse a que a revista Veja tem-se prestado. 
Infelizmente, temos de dizer que a revista Veja tem-se 
prestado a ser um grande panfleto de luxo, caríssimo 
para se comprar nas bancas. Ela nem sequer vai atrás 
da palavra do contraditório.

Tentar colocar o nome do Presidente desta Casa 
em uma coisa tão banal, requer o nosso repúdio, por-
que conhecemos muito a índole e a seriedade do Pre-
sidente Marco Maia.

Falo aqui por mim e, é claro, externo também a 
angústia que vive toda a nossa bancada por ver uma 
situação como essa.

Portanto, fique sabendo, Deputado Marco Maia, 
que toda a nossa bancada e esta Casa o conhecem 
muito bem e que estamos entristecidos com essa ma-
téria da revista Veja.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar nos 
Anais da Casa pronunciamento sobre a grave situa-
ção da Universidade Federal de Rondônia, que está 
com os seus estudantes e expressiva parte do corpo 
docente, além de servidores, em greve. O reitor está 
intransigente, fechado, inclusive não quer reconhecer 
que boa parte das suas promessas, propostas e pro-
jetos ficaram só no papel.

A situação é muito tensa, muito difícil, mas o 
espírito acadêmico, a autonomia universitária e os 
direitos da população, que estudantes, professores e 
servidores também representam, têm de prevalecer.

Queria também anexar uma nota da Ordem dos 
Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, assinada pelo 
seu Presidente, Wadih Damous, em solidariedade ao 
Deputado Estadual Marcelo Freixo, do PSOL, amea-
çado de morte pelas milícias criminosas do Estado do 
Rio de Janeiro.

Por fim, Sr. Presidente, quero prestar solidarie-
dade aos bancários e aos trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos na sua luta por ne-
gociação imediata, sensibilidade ao seu pleito e aos 
direitos da população.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obriga-
do, Deputado Chico Alencar. Também deixo registrada 
a minha solidariedade ao Deputado Marcelo Freixo. 
Como cristãos, estamos rezando para que os anjos 
tomem conta dele e não permitam que nenhum mal 
lhe aconteça. Se for depender de autoridades, com 
acontece normalmente, a segurança não virá. Com a 
graça de Deus e com a proteção dos anjos e dos san-

tos protetores do Rio de Janeiro, com certeza, nada de 
mal acontecerá ao nosso companheiro Marcelo Freixo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde o 
dia 14 de setembro, alunos e docentes da Universi-
dade Federal de Rondônia – UNIR estão em greve. O 
movimento “por uma universidade pública e de qua-
lidade no Estado de Rondônia” cobra o afastamento 
do reitor e a instauração de processos investigativos, 
com as consequentes medidas punitivas, comprova-
das as irregularidades.

Em 2008, a reitoria assinou Termo de Ajuste de 
Conduta comprometendo-se a contratar professo-
res e técnicos e realizar melhorias de infraestrutura, 
como laboratórios, banheiros, sistema de iluminação, 
equipamentos. Como o termo não foi executado pela 
reitoria, professores e estudantes iniciaram uma nova 
jornada de lutas.

No dia 5 de outubro, os estudantes intensificaram as 
mobilizações e ocuparam a reitoria da UNIR. Acusam o 
reitor de intimidações, assédio moral, mentiras à impren-
sa, no sentido de que teria atendido às reivindicações do 
movimento, e uso da máquina pública para transportar 
professores e funcionários da UNIR para assembleias.

O comando de greve apresentou ao Ministério da 
Educação documento com 35 pontos que denuncia, 
além das condições de funcionamento da universida-
de, suspeitas de irregularidades envolvendo a reitoria 
e fundações universitárias e pede que o Ministério da 
Educação realize uma auditoria na atual administra-
ção da UNIR.

Registro aqui o posicionamento do PSOL de 
Rondônia:

“PSOL de Rondônia apoia greve da UNIR.
Tem sido visível a desestruturação física 

e de pessoal que vive a Universidade Federal 
de Rondônia, a depreciação da imagem fren-
te aos alunos e distância cada vez maior da 
instituição em relação à sociedade.

Assim sendo, o PSOL (Partido Socialismo 
e Liberdade) de Rondônia vem publicamente 
apoiar a deliberação de greve geral pela ADU-
NIR (Associação dos Docentes da UNIR), até 
que a reitoria tome atitudes firmes quanto à 
contratação de professores e técnicos adminis-
trativos, construção de sala de aula, limpeza e 
manutenção dos campi, entre outras questões.

Porto Velho, 14 de setembro de 2011”

Agradeço a atenção.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados presentes, ama-
nhã é Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil, e Dia da Criança.

O Dia da Criança é um dia festivo. Além de ale-
grarmos nossos pequeninos, ações de solidariedade 
são realizadas por diversas entidades, contemplando 
crianças menos favorecidas com brinquedos e doces. 
Em minha cidade, Guarulhos, diversas festas serão 
realizadas amanhã por entidades e pelo Fundo Social 
de Solidariedade, que continua mantendo a distribui-
ção de brinquedos iniciada em minha gestão, em 2001.

Além das festividades, espero que as autorida-
des municipais da cidade de São Paulo tenham uma 
posição frente à situação do Conjunto Habitacional 
Cingapura, que foi construído em cima de um lixão, 
assim como o Shopping Center Norte. O shopping 
está vazio, mas mais de 3 mil pessoas, mais de 700 
famílias, habitam o Conjunto Cingapura.

Na véspera do Dia da Criança, vimos tantas 
crianças lutando na defesa do seu simples lar, pois 
correm o risco de perdê-lo. Se as famílias têm que sair 
do Conjunto Cingapura, que o Prefeito estabeleça o 
lugar onde elas vão ficar. A vida é mais importante. É 
uma irresponsabilidade terem construído um shopping 
e um conjunto habitacional em um lugar que hoje tem 
gás metano.

Concluo, Sr. Presidente, como ex-professora que 
fui, parabenizando todos os professores, esses lutado-
res, pelo Dia do Professor. Ser professor é uma missão 
que se torna a cada dia mais especial, entretanto, re-
lembro aos colegas professores que ter a certeza que 
está mudando comportamentos, por meio do conheci-
mento, é uma honra. Parabéns a todos os professores 
e professoras!

No dia 16 teremos o Dia Mundial da Alimentação. 
A fome no Brasil é muito grande – 16 milhões e 200 mil 
pessoas. Sabemos, ainda, que no mundo todo aproxi-
madamente 800 milhões de pessoas vivem em situa-
ção de insegurança alimentar. Neste dia, vários países 
organizam atividades de mobilização pela redução da 
fome no mundo. Portanto, nossa responsabilidade é 
fortalecer o Plano Brasil Sem Miséria e atender essas 
crianças que hoje estavam em movimento exigindo um 
lugar para ficar, tendo em vista o problema que ocorreu.

Neste sentido, quero parabenizar a Câmara Mu-
nicipal de Guarulhos, em especial a Vereadora Profa. 
Marisa de Sá – coordenadora da Frente Parlamentar 
pela Defesa da Segurança Alimentar —, pelo lança-
mento da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança 
Alimentar, a ser realizado no dia 17 de outubro.

Sr. Presidente, quero que V.Exa. dê ampla divul-
gação ao meu pronunciamento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Ao seu pro-

nunciamento será dada a devida publicidade, nos ter-
mos regimentais.

Quero também me associar ao seu pronuncia-
mento e dizer que as autoridades precisam ter respeito 
com a população.

Minha homenagem a todas as crianças pelo Dia 
da Criança. Aliás, todos os dias deveriam ser dedica-
dos às crianças. O dia 12 de outubro é consagrado às 
crianças, para que nós possamos pensar na importân-
cia, no respeito e na valorização das nossas crianças.

Pode contar, Deputada Janete Rocha Pietá, com 
o nosso apoio e com a nossa solidariedade a V.Exa. 
pelo seu pronunciamento, que nós achamos importante.

As Deputadas Benedita da Silva e Íris de Araújo 
também estão solidárias a V.Exa. pelo seu pronuncia-
mento, assim como a Deputada Janete Capiberibe e 
o Deputado Stédile.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra à Sra. Deputada Rosane Ferreira.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito que seja 
considerado como lido meu pronunciamento sobre a 
minha posição contrária à liberação do consumo de 
álcool nos estádios de futebol durante a Copa do Mun-
do. Não podemos permitir isso.

O álcool hoje é responsável por 8% de todas as 
mortes, por 50% das mortes ocasionadas pelo trân-
sito e por 80%, Deputada Janete Pietá, da violência 
doméstica que hoje acomete nossas mulheres.

Agora que estamos conseguindo levar de novo 
as famílias para os estádios de futebol, fazer com que 
o esporte realmente seja um resgate da nossa juven-
tude, nós não podemos permitir isso.

Eu quero deixar registrada essa questão. Eu tenho 
absoluta certeza de que eu vou contar com o apoio da 
nossa bancada feminina.

Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Sra. Deputa-
dos, sou integrante da Comissão Especial de Políticas 
Públicas de Combate às Drogas desta Casa, onde há 
7 meses trabalhamos para construir uma política públi-
ca que enfrente o problema da dependência química, 
seus efeitos e reflexos na sociedade. Foram dezenas 
de audiências públicas, reuniões e seminários em di-
versos Estados brasileiros e países da América Latina.

Em todos os encontros, seja com especialistas 
em prevenção, em repressão, em tratamento e em 
reinserção social, seja com profissionais da saúde, 



56304 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

familiares e dependentes, as falas convergem para 
um ponto em comum: a bebida é a principal porta de 
entrada para outras drogas.

A facilidade na compra, a publicidade em exces-
so e o preço baixo são alguns dos motivos apontados 
por especialistas para o álcool ser essa porta que dá 
acesso ao mundo da dependência.

Segundo levantamento da Associação Brasileira 
de Psiquiatria, cerca de 12% dos brasileiros são depen-
dentes de álcool. Estudos da Organização Mundial da 
Saúde demonstram que os países da Europa são os 
maiores consumidores de bebida alcoólica do mundo. 
A cada ano, 6,8% das mortes violentas estão relacio-
nadas ao álcool nos países do Oeste europeu, entre 
eles Inglaterra, França e Espanha. Já para os países 
do Leste, os índices chegam a 12,01%. Conseguir re-
verter esse quadro é grande desafio das autoridades 
europeias, e é também o nosso desafio.

Num artigo de 2010, o psiquiatra Ronaldo Laran-
jeira, professor titular de Psiquiatria da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) e Coordenador do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políti-
cas Públicas do Álcool e Drogas (INPAD), detalhou um 
estudo sobre o consumo de álcool pelos brasileiros.

O psiquiatra afirma que, no Brasil, 8% das mor-
tes, 50% das mortes no trânsito e mais de 80% da 
violência doméstica são causadas pelo uso do álcool. 
As propagandas de bebidas alcoólicas são as maiores 
responsáveis pela quantidade do consumo no País, já 
que aqui não há leis proibitivas quanto a isso. Dessa 
forma, o imaginário popular tem a crença de que todo 
mundo bebe um pouquinho, então, não deve haver 
mal nisso.

Como o Dr. Laranjeira, acredito que a realidade é 
bem diferente do que a publicidade nos passa.

Temos que fechar essa porta, assim como foi feito 
com o tabaco. Esse é o entendimento da Comissão, e 
vamos lutar para isso.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, não é possí-
vel que as autoridades brasileiras cedam à exigência 
da FIFA de liberar o consumo de bebida alcoólica nos 
estádios durante os jogos da Copa do Mundo e, muito 
pior, pensem em liberá-lo após o evento passar pelo 
Brasil. Em todos os países que sediaram a Copa do 
Mundo, são públicos e notórios os dados que apontam 
o aumento dos atos violentos associados ao álcool.

Sou terminantemente contrária a essa permissão, 
que representaria um enorme retrocesso numa política 
pública que foi instituída após toda a sociedade estar 
cansada de ver os estádios brasileiros transformados 
em cenário de guerra – agressões, brigas e homicídios 
dentro e fora dos estádios. E não é só isso: o consumo 
de álcool também leva a outras formas de violência, 

como a violência sexual, familiar e contra a criança e 
o vandalismo.

Vale lembrar que apesar da legislação restritiva 
que temos hoje, a paixão do brasileiro por futebol não 
foi afetada e os estádios voltaram a ser uma opção de 
lazer para as famílias. Além disso, a prática do espor-
te é uma das principais ferramentas para afastar os 
jovens, crianças e adolescente das drogas e recupe-
rar os dependentes. Não é concebível um retrocesso.

Para finalizar, Sras. e Srs. Deputados, destaco 
que é preciso que prevaleça a coerência nesta Casa. 
Vale reafirmar a máxima de que esporte não combina 
com droga.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-
vra o Deputado Eduardo Sciarra, do PSD do Paraná. 
Anteriormente, S.Exa. era do Democratas, mas agora 
é do novo partido.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Sem re-
visão do orador.) – De fato, Sr. Presidente, já estamos 
compondo a bancada do PSD.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de saudar 
o Paraná pelo retorno dos investimentos, quer públi-
cos, quer privados, ao Estado. Estamos vivendo um 
novo momento com o Governo Beto Richa, que tem 
criado um clima favorável para que os investimentos 
aconteçam.

Recentemente, tivemos o anúncio de diversos 
investimentos industriais e também da possibilidade 
de investimentos na infraestrutura, tanto no setor pú-
blico, quanto no privado.

Como já dito, o Paraná vive um novo momento, 
um momento de realizações, graças à administração 
do Governador Beto Richa, que inaugura um novo 
tempo e um novo modo de governar.

Para concluir, registro o transcurso, amanhã, do 
Dia de Nossa Senhora Aparecida, quando também 
se comemora o Dia da Criança. Minhas homenagens, 
então, à Padroeira e às crianças do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado, 

Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Cleber Verde.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo, mais uma 
vez, o Deputado Marçal Filho pela sessão de hoje de 
manhã em homenagem à COBAP. Ao homenagear a 
COBAP, homenageou os aposentados que lutam pe-
los seus direitos.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero registrar in-
dicação que faço, a de nº 1.799, sugerindo ao Gover-
no Federal que volte a garantir o pecúlio aos nossos 
aposentados.
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Nós temos um projeto, de nossa autoria, que 
está na Comissão de Seguridade Social e Família há 
5 anos. Esse projeto trata da desaposentação e pede 
exatamente que se dê uma contrapartida social aos 
aposentados. Ou seja, aqueles que voltam a trabalhar 
e a contribuir terão o direito de rever o seu benefício, 
acrescentando as contribuições à sua aposentadoria, 
tornando-a assim mais justa, enfim, uma aposenta-
doria melhor.

Se o Governo, porventura, não conseguir garantir 
esse benefício, então, que retorne o pecúlio, ou seja, a 
restituição das contribuições ao aposentado que volta 
a trabalhar e, portanto, volta a contribuir com o INSS.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obri-

gado, Deputado Cleber Verde.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concluído 

o período dos Parlamentares que deram o pronuncia-
mento como lido, passamos ao período de 5 minutos 
do Pequeno Expediente.

Mas antes, de acordo com o art. 89 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, para uma Comuni-
cação de Liderança, pelo PMDB, concedo a palavra à 
Deputada Íris de Araújo. S.Exa. dispõe de até 9 minutos.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO. Como Lí-
der. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para abordar 
aquilo que venho falando há muito tempo. Refiro-me 
à violência que, infelizmente, no meu Estado, Goiás, 
adquiriu contornos inéditos.

Estive várias vezes nesta tribuna para exigir pro-
vidências, condenar e repudiar a crescente violência, 
que infelizmente continua a fazer vítimas no País intei-
ro, constituindo-se numa das principais preocupações 
do povo brasileiro.

Aqui mesmo, nos arredores de Brasília – não é, 
Deputada Janete Rocha Pietá, que nos acompanhou 
em nossa diligência em Águas Lindas? —, as estatís-
ticas revelam que a violência, apesar da presença da 
Força Nacional, continua a crescer. O evento atendeu 
a requerimento de nossa autoria na Comissão de Di-
reitos Humanos. Um grupo de Deputadas e Deputa-
dos que lá compareceram nos ajudaram. E nós vamos 
continuar a fazer dessa forma.

Sr. Presidente, um fato – é por isso que me encon-
tro nesta tribuna – muito grave, registrado anteontem, 
no Município goiano de Catalão, nos deixou perplexos, 
não só a mim, mas a toda a comunidade goiana, e me 
fez refletir sobre até que ponto as próprias autorida-
des que comandam governos acabam por incentivar 
essa onda perniciosa que faz da violência hoje uma 
máquina de destruição da sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pasmem! 
Um bate-boca entre o Governador Marconi Perillo e o 
Presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Ro-
sário, Leonardo Bueno, marcou a missa de ação de 
graças da tradicional festa de Nossa Senhora do Ro-
sário, em Catalão, na noite de domingo. Foram cenas 
lamentáveis, Sr. Presidente, amplamente divulgadas 
nas redes sociais, que mostram o Governador do Es-
tado saindo do local reservado às autoridades para 
pedir satisfação a um líder religioso sobre o dinheiro 
que doou para o evento. Aliás, uma quantia, é bom 
ressaltar, muito expressiva para os padrões de quem 
vive apenas com o salário de Governador, 100 mil re-
ais, que teria tirado do próprio bolso.

Mas isso não é tudo. Depois da discussão no pa-
lanque, o Governador de Goiás desceu para a rua e 
ficou esperando pelo presidente da Irmandade, pronto 
para iniciar uma briga ali mesmo, diante dos olhos do 
povo, que ele deveria zelar e proteger, dando o exemplo.

O Governador de Goiás deu um empurrão no 
presidente da Irmandade, que ficou sem poder rea-
gir, contido que foi pelos seguranças do Governador.

Vejam bem o que vimos em Goiás: a autoridade 
máxima do Estado, que deveria estar à frente da luta 
pela tolerância e pela paz, torna-se o protagonista de 
cenas explícitas de violência diante de seus represen-
tados, num péssimo exemplo para a sociedade local 
e para o País.

Para onde vamos depois de mais este lamen-
tável fato? Vamos reclamar para quem? Quando os 
próprios detentores do poder se mostram incapazes 
de controlar suas emoções e partem para a agressão 
numa afronta à ordem e às leis, é sinal de que esta-
mos chegando ao fundo do poço.

Digo isso porque, a despeito do esforço de mídia 
e de propaganda, os próprios partidários do Governa-
dor Marconi insistem em apresentá-lo como suposto 
pré-candidato à Presidência da República, pelo PSDB, 
o que dá ao fato todo esse contorno de perplexidade 
nacional.

Nosso País clama pela conduta serena e respei-
tável da parte de seus dirigentes públicos, o primeiro 
passo para exigir controle e harmonia social.

Como disse no início do discurso, a violência no 
País é uma chaga, uma epidemia que dilacera vidas e 
traz a dor para o seio das famílias, sem que os pode-
res constituídos sejam capazes de reunir instrumentos, 
políticas e recursos eficazes para combater a tragédia.

Mais do que os prejuízos econômicos, fica a dor 
provocada pela violência a que nós assistimos diaria-
mente pelas redes de televisão. Que se possa refletir 
sobre os atos e as atitudes dos governantes.
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O povo está exigindo seriedade, compostura, 
equilíbrio por parte das autoridades, para que os Es-
tados não acabem num verdadeiro faroeste.

Eu gostaria de ressaltar, através desse repúdio 
que faço publicamente como Parlamentar representan-
te do Estado de Goiás, que fui eleita para representar 
o sentimento popular, que eu sei que está abalado no 
momento pela desconsideração pública de um Gover-
nador que deixou de respeitar a população de uma 
cidade grande, operosa e trabalhadora como Catalão. 
Talvez não medindo a responsabilidade de que naquele 
momento ele poderia provocar uma grande confusão 
pública, que poderia ter tido vítimas, já que de parte 
a parte politicamente nós sabemos que os ânimos se 
exaltam e se não houver realmente equilíbrio pode 
acontecer o pior.

Solicito também, Sr. Presidente, que as redes de 
comunicação da Câmara divulguem amplamente este 
pronunciamento para que sirva de exemplo, porque eu 
faço aqui uma consideração. Já imaginou se a moda 
pega? Já imaginou se cada Governador de Estado 
se sentir no direito de tirar satisfação com qualquer 
cidadão que se sinta mexido, ou que se sinta naquele 
momento expressando muitas vezes sua contrarieda-
de? Nós somos agentes públicos. Nós temos o dever 
de ouvir as pessoas. Nós temos a obrigação de saber 
responder não só educadamente, mas sobretudo à 
altura da solicitação que está sendo feita. Um Gover-
nador de Estado não deve cobrar uma doação que 
fez. E ele não fez mais do que a obrigação ao doar, 
ao ajudar uma entidade religiosa, que certamente so-
licitou esse benefício.

É esta a minha palavra. É este o meu pronuncia-
mento, Sr. Presidente.

Muito obrigada pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputada 

Íris de Araújo, será dada publicidade ao seu pronun-
ciamento. Quero acostar-me ao pronunciamento de 
V.Exa. que aborda o combate à violência. As autori-
dades têm de dar exemplo. Temos de construir uma 
cultura de paz e não da violência. Parabéns a V.Exa. 
pelo pronunciamento.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO – Obrigada, Sr. Pre-
sidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por diver-
sas vezes estive nesta tribuna para condenar, repudiar 
e exigir providências para a crescente violência que, 
infelizmente, continua a fazer vítimas por este País, 
constituindo-se numa das principais preocupações 
do povo brasileiro.

Aqui mesmo nos arredores dos poderes cons-
tituídos da Nação, assistimos, nos últimos dias, ao 
agravamento das estatísticas ao revelar no dia a dia 
da população do Entorno do Distrito Federal uma ver-
dadeira praga de homicídios que traz medo e insegu-
rança aos lares das nossas famílias.

Como aqui informei, cumprimos recentemente 
uma importante missão a serviço deste Poder, opor-
tunidade em que coordenamos audiência pública no 
Município de Águas Lindas de Goiás. Na Câmara 
Municipal, debatemos diretamente com a população 
a realidade, os fatos e as soluções para o dilema da 
violência.

O evento atendeu a requerimento de minha au-
toria para que a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias realizasse uma série de diligências no Entorno. 
Luziânia será o próximo Município a ser visitado.

Procuramos, desta forma, como agentes públicos, 
dar a nossa contribuição na perspectiva da segurança, 
da não violência e da paz. Afinal, o último levantamento 
da Polícia Civil revela que aumentou em 23% o núme-
ro de homicídios no Entorno, em comparação com o 
mesmo período de 2010. Nas 19 cidades da região, 426 
pessoas foram assassinadas desde janeiro deste ano.

Isso significa que os esforços realizados até ago-
ra têm sido insuficientes para combater a violência de 
maneira eficaz, especialmente porque os problemas 
são complexos e demandam providências de fato es-
truturais.

Mas, Sr. Presidente, um fato muito grave registra-
do ontem no Município goiano de Catalão me deixou 
perplexa e me fez refletir sobre até que ponto as pró-
prias autoridades que comandam governos acabam 
por incentivar esta onda perniciosa que faz da violência 
hoje uma máquina de destruição da sociedade.

Um bate-boca entre o Governador Marconi Pe-
rillo e o Presidente da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário, Leonardo Bueno, marcou a missa de ação 
de graças da tradicional Festa de Nossa Senhora do 
Rosário, em Catalão, na noite de domingo.

Foram cenas lamentáveis, Sr. Presidente, ampla-
mente divulgadas nas redes sociais, que mostram um 
Governador de Estado saindo do local reservado às 
autoridades para pedir satisfação a um líder religioso 
sobre o dinheiro que doou para o evento. Aliás, uma 
quantia muito expressiva para os padrões de quem 
vive apenas com o salário de Governador, de 100 mil 
reais, que teria tirado do próprio bolso.

Mas isso não é tudo. Depois da discussão no pa-
lanque, o Governador de Goiás desceu para a rua e 
ficou esperando pelo presidente da Irmandade, pronto 
para iniciar uma briga ali mesmo, diante dos olhos do 
povo ao qual deveria zelar e proteger.
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O Governador de Goiás deu um empurrão no 
presidente da Irmandade, que ficou sem poder rea-
gir, contido que foi pelos seguranças do Governador.

Vejam bem o que vimos em Goiás, Sras. e Srs. 
Deputados: a autoridade máxima do Estado, que de-
veria estar à frente da luta pela tolerância e pela paz, 
torna-se o protagonista de cenas explícitas de violência 
diante de seus representados, num péssimo exemplo 
para a sociedade local e para o País.

Para onde vamos depois de mais este lamen-
tável fato? Quando os próprios detentores do Poder 
mostram-se incapazes de controlar suas emoções e 
partem para a agressão numa afronta à ordem e às 
leis, é sinal de que chegamos ao fundo do poço.

Digo isso porque, a despeito do esforço de mídia 
e de propaganda, os próprios partidários do Gover-
nador Marconi Perillo insistem em apresentá-lo como 
suposto pré-candidato à Presidência da República 
pelo PSDB, o que dá ao fato todo esse contorno de 
perplexidade nacional.

É claro que briga de rua não é atitude recomen-
dável para nenhum cidadão, quanto mais para um 
Governador de Estado.

Nosso País clama pela conduta serena e respei-
tável da parte de seus dirigentes públicos, o primeiro 
passo para exigir controle e harmonia social.

Como disse no início do discurso, a violência no 
Brasil é uma chaga, uma epidemia que dilacera vidas 
e traz a dor para o seio das famílias, sem que os pode-
res constituídos sejam capazes de reunir instrumentos, 
políticas e recursos eficazes para combater a tragédia.

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, o IPEA, revela que o Brasil perde por ano 
5% do seu Produto Interno Bruto só com os gastos em 
segurança, sistema penal e saúde.

Mais do que os prejuízos econômicos fica a dor 
provocada pela violência que invade nossos lares: es-
sas perdas, sim, irreparáveis e irrecuperáveis.

Que possamos refletir com responsabilidade so-
bre os atos e as atitudes dos governantes.

Nosso povo exige seriedade, compostura e equi-
líbrio por parte das autoridades, para que os Estados 
não acabem por se tornar um imenso faroeste!

Obrigada a todos pela atenção!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-

lavra o Deputado Vitor Penido.
O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, generosidade, compaixão, amor ao próximo, 
dignidade, serventia, adoção, pureza, entrega! Com es-
sas palavras descrevo uma mulher que está no mundo 
para doar-se ao próximo.

Isaltina Tomazil Cruz completou, no último 25 de 
setembro, 100 anos de idade e, desses, mais de 80 de-
dicados à Creche Menino Jesus, situada em Nova Lima, 
cidade de Minas Gerais onde nasceu e vive até hoje.

Trabalhadora da Mineração Morro Velho, tomou 
para si a responsabilidade de proteger as crianças 
abandonadas e, aos 17 anos, iniciou sua maternidade 
pelas quase mil crianças que por ali passaram.

Como voluntária, dirigiu a creche com muito em-
penho para encaminhar todos aqueles que não tinham 
um norte de vida, proporcionando-lhes o que de sim-
ples lhes faltavam à vida: carinho e atenção!

Diante de tanta dedicação, a Mineração cedeu o 
cargo para que ela, de perto, pudesse acompanhar seu 
maior projeto: criar com condições dignas quem não 
tinha nenhuma referência de como viver em sociedade.

Por ali passaram muitas crianças, que hoje são 
exemplos a serem seguidos, pois se encontram en-
caminhados na vida. Homens e mulheres com uma 
história ímpar para contar, história esta que poderia 
ter ficado perdida no tempo se Isaltina não tivesse es-
colhido para si dedicar o seu tempo a quem não sabia 
sequer o início de sua própria história.

E foi no meio de tantas crianças que a vida pre-
senteou Isaltina com Maria do Carmo, adotada, no ber-
ço, como sua filha legítima, educada dentro dos seus 
conceitos humanitários e de grandes valores.

São exatamente 83 anos de profissão. Mesmo de-
pois de um acidente vascular cerebral, não foi impedida 
de continuar seu trabalho em função do próximo, com 
muita doação e amor, junto às crianças desamparadas. 
Mesmo com dificuldades para andar e pouca lucidez, 
ela vai frequentemente à creche verificar o andamen-
to de tudo, para ter certeza de que seu projeto nunca 
irá tornar-se inerte.

Hoje, a única coisa que Isaltina Cruz deseja são 
orações para que as crianças desamparadas se encon-
trem no seu projeto de vida e que as pessoas que ali 
estão continuem esse trabalho que dignifica todos nós.

São pessoas como Isaltina que deveriam ficar 
entre nós por mais 100 anos de caminhada, até que 
nos tornemos seres mais iluminados igual a ela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, de tempos em tempos, há vozes 
dissonantes que ressoam realidades que só emergem 
com reflexões mais profundas sobre a sociedade em 
que vivemos.

Ao ler artigo de Dirceu Martins Pinto, tive a cer-
teza de que por mais que notícias de corrupção es-
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tejam presentes no dia a dia do brasileiro, as causas 
profundas desse fenômeno não são trabalhadas de 
modo que se possa reverter essa situação.

Sinto-me compelido a transmitir essa constata-
ção para os presentes e para aqueles que nos ouvem 
e veem através da Rádio Câmara e da TV Câmara.

A República brasileira é instituição vigente há 
mais de um século e, entre golpes, ditaduras e a re-
democratização, ainda padece dos mesmos proble-
mas e flagelos.

O filósofo Roberto Romano constatou que a cor-
rupção é um dos problemas que compromete seria-
mente o desenvolvimento do País, mas ele é, contudo, 
uma voz que tem pouquíssima presença na mídia, pois 
esta navega hoje na superfície de todos os grandes 
temas. Nunca desce às causas que fazem eclodir os 
problemas.

Gosto muito desta metáfora e acho que merece 
ser repetida ao falarmos de corrupção: se o Brasil fos-
se um paciente e a mídia um médico, diria que este 
vive a combater a febre, sem nunca se importar com 
a infecção que a produz.

Roberto Romano falou em sistema quando apon-
tou a problemática do mensalão. É fácil descobrir o que 
pretendeu dizer com isso: para ele, o Brasil tem o mo-
delo federativo mais centralizador do mundo e a cen-
tralização impôs a existência de um sistema controlado 
com argúcia e rigor pelas oligarquias regionais. Mais 
de 70% de tudo o que os brasileiros pagam de taxas 
e impostos vão parar nos cofres da União. Para não 
morrerem à míngua, os Municípios elegem Deputados 
e Senadores e os mandam à Brasília para trazer de 
volta o dinheiro que serve para a construção da ponte 
e da escola. De emenda em emenda orçamentária, 
parte considerável desse dinheiro é desviada por cor-
ruptos e corruptores.

O Congresso Nacional só faz trabalhar para levar 
o dinheiro de volta para os Municípios. Os brasileiros 
elegem seu novo presidente por milhões de votos e ele, 
quando assume, vai trombar, inexoravelmente, com um 
Congresso que trabalha com uma lógica miúda, porque 
é uma instituição essencialmente regional. Conclu-
são, que é também do filósofo Roberto Romano: sem 
mensalão, nenhum presidente vai conseguir governar.

Uma das causas da corrupção, talvez a mais im-
portante, é esta: a centralização de recursos e de po-
deres proporcionada por um modelo federativo que se 
manteve soberano durante toda a República. Ninguém 
tem interesse em modernizá-lo, mesmo que a Cons-
tituição de 1988 tenha aberto um capítulo, ainda não 
regulamentado, que prevê ampla autonomia municipal.

Roberto Romano, da UNICAMP, nos dá, portan-
to, a possibilidade de avaliar o tamanho do pecado do 

ex-Ministro José Dirceu, apontado como idealizador e 
coordenador do mensalão ou do “valerioduto”, como 
quiserem. Deve ser julgado pela história muito mais 
pelo que não fez do que propriamente pelo que fez.

Ao fazer o que fez quis, certamente, apenas am-
pliar o índice de governabilidade de Lula e de seu par-
tido, o PT, instalado no poder central pela primeira vez.

O “sistema” ao qual se refere Roberto Romano 
continua a mostrar a sua face terrível nestes primei-
ros meses de Governo Dilma. A Presidenta já deve 
ter descoberto que não vai conseguir governar se não 
atender o pleito dos partidos da base aliada na remes-
sa de recursos para o reduto eleitoral de Deputados 
e Senadores e não fizer “olhos grossos” para os inevi-
táveis desvios. A sua propalada faxina não passa de 
cortina de fumaça. A seu modo, Dilma também terá de 
pagar o seu mensalão.

Mas, afinal, o que José Dirceu não fez? Não 
moveu uma só palha na direção de modernizar esse 
sistema, trabalhar na regulamentação dos artigos 
constitucionais que preveem maior autonomia política 
e financeira aos Municípios, trabalhar na transforma-
ção do Congresso numa autêntica Casa de Leis. José 
Dirceu tem aparato intelectual e poder de articulação 
política para dar início a essa batalha. Preferiu, contu-
do, o caminho mais fácil, que foi o de achar que, mais 
uma vez, os meios vão justificar os fins. Aderiu sem 
nenhuma resistência à visão regional que avassala o 
Congresso Nacional, instituição pensada para legislar 
em favor das grandes causas desta Nação, mas trans-
formada em grande ferramenta de todos os malfeitos.

O baixo índice de auditagem do dinheiro público 
no Brasil só reforça a corrupção. Cada tostão que sai 
dos cofres do Governo alemão é acompanhado por 
severa auditoria até o instante de sua aplicação ade-
quada. A Alemanha faz isso em dimensão mundial.

Se levássemos em conta apenas as denúncias 
de corrupção publicadas pela mídia nos últimos 10 
anos, talvez tenhamos de lançar mão de megacom-
putadores para calcular o montante do dinheiro que 
saiu dos cofres públicos e que não foi alvo de qualquer 
auditagem. Onde está uma lei que imponha rigorosa 
auditagem na aplicação de cada centavo que saia dos 
cofres públicos?

Temos, ainda, uma terceira causa da corrupção 
que tem sido apontada com veemência por ONGs 
que se dedicam à transparência da instância pública: 
a verdadeira enxurrada de “cargos de confiança” que 
tem permitido a contratação de milhares e milhares de 
pessoas sem concurso e sem critério pelos governos 
municipais, estaduais e federais. Esse é o espaço dos 
partidos que assumem o governo e não se enxerga 
nenhuma motivação profissional nas pessoas que as-
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sumem esses cargos, de salários ridículos, mas que 
valem muito a pena pela influência que as pessoas que 
os ocupam passam a exercer sobre a instância pública, 
inclusive e principalmente sobre o destino dos recursos.

Houve uma certa frustração, no último 7 de setem-
bro, das pessoas que esperavam que os meios digitais 
seriam capazes de produzir uma grande mobilização 
nacional contra a corrupção. Entende-se o fracasso: o 
combate à corrupção não tem bandeiras muito claras e 
no imaginário das pessoas deve-se parecer como algo 
abstrato, genérico demais para produzir forte mobiliza-
ção. A mídia é uma das culpadas por essa ausência de 
capacidade mobilizadora, justamente porque não tem 
avançado sobre as causas da corrupção. A corrupção 
é palpável, e abrange desde o oportunismo de funcio-
nários que fazem parte da base do poder público até 
o desvio de grandes somas de dinheiro.

É preciso que tomemos consciência desses atos 
e que tenhamos consciência do poder legislador desta 
Casa. A função de Deputado é nobre e precisa transcen-
der a pequenez da manutenção dos currais eleitorais.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-

lavra o Deputado Leonardo Monteiro. Em seguida, 
concederei a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pronunciamento 
que preparei, que peço a V.Exa. considerá-lo como lido 
e divulgá-lo nos órgãos de comunicação desta Casa, é 
sobre o aniversário da nossa cidade de Itabira.

Itabira significa pedra que brilha; Itabira é uma 
das cidades que tem a maior mina de produção de 
minério de ferro deste País.

Itabira é a cidade de Carlos Drummond de An-
drade e completou 163 anos, no dia 9 de outubro, o 
que está sendo motivo de grande festividade em toda 
a cidade durante este mês. No dia 7 estive participan-
do de uma grande atividade promovida pela Câmara 
Municipal de Itabira, na qual, na oportunidade, foi mo-
mento importante para celebrar o aniversário da nossa 
cidade, Itabira.

Então, eu queria parabenizar o nosso Vereador 
Tãozinho, Presidente da Câmara Municipal de Itabira, 
pelas festividades de comemoração do aniversário da 
nossa cidade, a terra de Carlos Drummond de Andrade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores 
e servidoras da Casa e dos gabinetes parlamentares, 
ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 
Câmara, a cidade de Itabira, em Minas Gerais, come-

morou, no dia 9 de outubro, 163 anos de emancipação 
política e administrativa. O Município encontra-se em 
festa desde o dia 1º e as comemorações se estendem 
até o dia 31. Na última sexta-feira, dia 7, estive na ci-
dade, onde tive a honra de ser um dos homenageados 
da noite, durante a entrega de honrarias da Câmara 
Municipal, evento que compõe a programação das 
festividades do aniversário de Itabira.

Sr. Presidente, foi com muita alegria que recebi 
a homenagem maior da Casa, a Medalha do Minério. 
Agradeço ao Vereador, Presidente da Câmara e com-
panheiro Sebastião Ferreira Leite, o nosso Tãozinho 
Leite, por ter-me indicado para receber tal honraria. 
Fiquei emocionado ao ver o auditório da Fundação 
Cultural Carlos Drummond de Andrade lotado e, prin-
cipalmente, com o carinho e a receptividade do povo.

Aproveito a oportunidade para destacar um pouco 
da história dessa cidade, pela qual tenho um carinho 
especial. Segundo a historiadora Jussara França, o 
povoado de Itabira já era conhecido em 1705. Há um 
relato do Cônego Raimundo Trindade dizendo que Pa-
dre Manoel do Rosário e João Teixeira Ramos desco-
briram ouro de aluvião nessa região e lá construíram 
uma pequena capela. Em torno dessa capela foram se 
desenvolvendo as primeiras casas dos exploradores de 
ouro, erguidas nas proximidades do Rio Tanque e do 
Córrego da Penha. Em 1825, o povoado foi elevado à 
categoria de Freguesia. No ano de 1833, a Freguesia 
tornou-se Vila e, em 1848, recebeu o título de Muni-
cípio, desmembrando-se definitivamente de Caeté, 
a quem até então respondia administrativamente. O 
Município recebeu a denominação de Itabira, nome 
de origem indígena que significa “pedra que brilha” e 
que se refere ao Pico do Cauê, importante marco ge-
ográfico da região.

Desde 1942, quando foi fundada a Companhia 
Vale do Rio Doce, o perfil da cidade se modificou de 
forma significativa, pois provocou uma reordenação 
social, um novo arranjo do espaço físico da cidade 
e firmou a mineração como a sua principal atividade 
econômica. Mas Itabira surpreende, o Município tem 
descoberto diversas vocações para o seu desenvol-
vimento, como o distrito industrial e o turismo, este 
focado na relação do poeta maior Carlos Drummond 
de Andrade com sua terra natal, Itabira.

Sr. Presidente, na condição de Parlamentar, é 
muito bom ver reconhecido o trabalho desempenha-
do. Mas, Sras. e Srs. Deputados, acredito que fornecer 
os instrumentos necessários para o desenvolvimento 
social e econômico é nosso dever como Deputado 
Federal, como representante do povo. Nosso mandato 
tem trabalhado em parceria com o Governo Municipal 
para garantir à população melhoria da qualidade de 
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vida e desenvolvimento para a cidade e região. Mas 
queremos e vamos continuar trabalhando para con-
quistar ainda mais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
parabenizar a Prefeitura Municipal de Itabira pela ex-
celente programação organizada em comemoração 
aos 163 anos da cidade. Agradeço ao povo itabirano o 
apoio, a alegria e a hospitalidade. Agradeço ao amigo 
Tãozinho Leite a homenagem recebida.

Aproveito para reiterar aqui meu compromisso 
aos moradores daquela cidade e de toda a região em 
empenhar meu trabalho para alcançar mais conquistas 
que venham garantir o desenvolvimento sustentável, 
econômico e social, com mais justiça social e oportu-
nidades para todos.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, registro o falecimento da 
jornalista Sofia Graciano, que foi do Jornal do Com-
mercio, da Folha de Pernambuco e da Gazeta Mer-
cantil. Sofia Graciano foi uma grande jornalista, e nós, 
pernambucanos, lamentamos muito o seu falecimento.

O segundo registro que faço é sobre a realização 
da 7ª VINHUVA FEST, no Município de Lagoa Grande. 
Com essa festa, pernambucanos, gaúchos e parana-
enses comemoram o crescimento e o desenvolvimento 
da uva e do vinho do Nordeste – e a capital do vinho 
e da uva no Nordeste é Lagoa Grande.

Parabenizo a Prefeita Rose Garziera, sua equi-
pe de governo e o pessoal do meu partido, o PSB, no 
Município.

A cultura da uva e de outras frutas tem crescido 
muito no Nordeste.

Parabéns ao povo de Lagoa Grande!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faleceu 
no último domingo a jornalista pernambucana Sofia 
Graciano, ex-repórter e editora do Jornal do Com-
mercio, com passagem pela Folha de Pernambuco 
e pela Gazeta Mercantil.

De currículo extenso, Sofia Graciano foi também 
professora universitária e atuou em diversas organiza-
ções não governamentais, além de ter sido diretora de 
empresa de comunicação. Atualmente, exercia o cargo 
de Gerente de Comunicação e Imprensa na Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco.

A jornalista faleceu em decorrência de parada 
cardíaca provocada por uma embolia pulmonar. Era 
casada com o também jornalista e atual Secretário de 
Comunicação do Município de Cabo de Santo Agos-

tinho, Gilvandro Filho, e deixa uma filha de 16 anos. 
“Todos manifestaram o privilégio de ter tido Sofia 
como colega de trabalho. Imaginem, então, o pri-
vilégio de tê-la como companheira”, declarou seu 
marido, muito emocionado.

“Sofia Graciano era assim: firme na defesa de 
seus pontos de vista e na paixão pelo que fazia. 
Não tinha medo de abrir o contraditório”, elogiou 
Fernando Castilho, colunista de Economia do Jornal 
do Commercio.

Por meio de nota, o Sindicato dos Jornalistas de 
Pernambuco manifestou luto e pesar à família. Já o 
Secretário Estadual de Meio Ambiente, Sérgio Xavier, 
lembrou que Sofia desempenhou papel fundamental 
na Secretaria, estruturando a comunicação do órgão. 
“Ela será lembrada pela sua dedicação e interes-
se. Vestiu a camisa e abraçou a nossa missão”, 
complementou ele.

A carreira de Sofia começou na primeira Folha 
de Pernambuco, onde foi estagiária no começo da 
década de 90. No Jornal do Commercio trabalhou 
como repórter na Editoria de Economia, chegando ao 
posto de Editora de Projetos Especiais. Foi finalista 
do Prêmio EMBRATEL de Jornalismo, com uma série 
de reportagens sobre a fome. Na Gazeta Mercantil, 
assinava o caderno semanário Por Conta Própria, 
em que contava histórias de sucesso de micro e pe-
quenos empreendedores pernambucanos para todo 
o Brasil. Atuou ainda como assessora na Secretaria 
de Planejamento, Indústria e Comércio, do Governo 
de Pernambuco.

À família, os meus pêsames. O jornalismo per-
nambucano ficou mais pobre com a precoce partida 
de Sofia Graciano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
também dizer que, nesse final de semana, o Municí-
pio de Lagoa Grande, no Vale do São Francisco, re-
alizou a VINHUVA FEST 2011. A 7ª Feira do Vinho e 
da Uva do Nordeste aconteceu de 6 a 9 de outubro, 
no Parque de Eventos da Uva e do Vinho, em Lagoa 
Grande, Sertão do São Francisco, cidade distante 689 
quilômetros do Recife.

No sertão de Pernambuco e da Bahia, o carro-
-chefe da fruticultura é a uva. Para se ter ideia do que 
representa o Rio São Francisco para essa cultura, 
basta recorrer à estatística do Governo Federal: 99% 
das uvas exportadas pelo Brasil são cultivadas no Vale, 
onde a produção anual chega a 250 mil toneladas, pro-
duzidas nas cidades de Petrolina, Santa Maria da Boa 
Vista e Lagoa Grande. O sucesso da fruta é explicado 
pelas condições climáticas da região – pouca chuva 
e sol forte: combinação que estimula as parreiras a 
produzirem duas safras por ano.
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A fartura de uva fomentou outro mercado, o do 
vinho. As vitivinícolas da região, segundo a CODEVASF, 
respondem por 15% do mercado nacional. A produção 
anual é de 8 milhões de litros de vinho e deve alcan-
çar os 20 milhões até 2014. A história da vitivinicultura 
do Nordeste seu início na cidade de Santa Maria da 
Boa Vista, a partir de 1995, mas seu grande despertar 
aconteceu em Lagoa Grande e, posteriormente, se es-
palhou por Casa Nova, na Bahia, e Petrolina.

As características dos vinhos produzidos no Vale 
do São Francisco – jovens, frescos, frutados e aro-
máticos – deram-lhes enorme aceitação no mercado 
mundial, tornando-os uma tendência de sucesso entre 
os mais exigentes consumidores. Além disso, novas 
variedades estão sendo lançadas, e todas com qua-
lidade e característica dos melhores vinhos finos do 
mundo, sendo destaques em concursos internacionais.

Tudo isso, Sr. Presidente, tem três razões básicas 
de ser: aquela é a única região do mundo em que se 
produz uva todos os dias e se pode colher quando se 
quer, devido ao solo arenoso, clima ameno e inverno 
escasso; ali são colhidas duas safras e meia por ano, 
podendo chegar a 3 safras, e, devido as essas van-
tagens diferenciadas de outras regiões produtoras do 
País, lá o investidor pode implementar parques viníco-
las reduzidos, mantendo a mesma produção.

O Vale do São Francisco tem todo o potencial para 
se firmar como importante polo vinícola do Brasil, por 
ser uma região privilegiada e ter todas as condições 
favoráveis ao cultivo da uva. E a Feira do Vinho e da 
Uva do Nordeste busca a promoção da região, mos-
trando suas potencialidades naturais, econômicas e 
turísticas, objetivando a retomada do desenvolvimento 
do polo vitivinícola regional.

A 7ª Feira do Vinho e da Uva do Nordeste é uma 
realização da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande e 
da Associação Integrada de Turismo na RIDE Petroli-
na, PE/Juazeiro, BA – ASSISTUR, em parceria com o 
Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária, EMPETUR, Ministério 
da Integração Nacional, Instituto do Vinho do Vale do 
São Francisco – VINHOVASF, COOPERGAS, PETRO-
BRAS, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, 
CODEVASF, EMBRAPA e SEBRAE de Pernambuco.

Em razão dos números nele contidos, Sr. Presi-
dente, divulgo o relatório final do evento que movimen-
tou o Vale do São Francisco no Sertão de Pernambuco:

1. Público estimado que passaram pelo Parque 
da Uva e Vinho: 8.500 pessoas na primeira noite; 16 
mil pessoas na segunda noite; 37.500, na terceira, e 
7 mil pessoas na quarta noite. Total: 69 mil pessoas;

2. Total de expositores: 89;
3. Total de estandes: 77;

4. Estimativa de valores movimentados: 17 mi-
lhões, entre despesas, vendas e captação de inves-
timentos;

5. Lançamentos de novos produtos: 23, sendo 11 
vinhos, 7 sucos de uva e 5 diversos;

6. Novidade: auditório montado dentro da feira, no 
qual foram realizadas palestras sobre a agroindústria 
familiar no turismo rural;

7. Projeto Comprador: todos os expositores fize-
ram vendas diretas ao consumidor, e as vinícolas da 
região tiveram a oportunidade de mostrar seus produtos 
e manter contados com 50 Atacadistas de Pernambuco 
integrantes da ASPA;

8. Transmissão direta da Rádio Lagoa Grande FM 
ao vivo e cobertura completa da TV Grande Rio, afi-
liada da Rede Globo, apresentando reportagens no 
Globo Rural e em telejornais, inclusive sobre o ba-
lanço final do evento;

9. Patrocinadores/Apoiadores: Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agrária, Secretaria de Turismo (EMPETUR), Agência 
de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD-
-DIPER); Governo Federal, por intermédio do Minis-
tério da Integração Nacional, CODEVASF e Banco do 
Nordeste; SEBRAE/PE; AVIANCA Linhas Aéreas; JB 
Hotel; Opção Viagens e Turismo; Enoturismo Brasil; 
Vinícolas Garziera, Bianchetti, Rio Sol, Adega do Vale, 
Chateaux Ducos, Terra Nova e Casa Valduga; Fazen-
das Fortaleza e Special Fruit;

10. Participação especial: Prefeituras de Bento 
Gonçalves e de Monte Belo do Sul, do Rio Grande 
do Sul; Essência Di Fiori, e Artesãos das cidades de 
Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, 
Afrânio e Dormentes;

11. Shows culturais apresentados: 13;
12. Shows artísticos apresentados: 12;
13. Municípios participantes: Lagoa Grande, Afrâ-

nio, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó e Orocó;
14. Produtores rurais/caravanas: 750 pessoas;
15. Palestras, cursos e visitas técnicas: 19 even-

tos realizados, e 2.050 participantes;
16. Visitantes nas vinícolas da região: 5.937 pes-

soas anotadas;
17. Mão de obra empregada: 1.830 pessoas de 

forma direta;
18. Hospedagem: em Lagoa Grande, hotéis/pou-

sadas, 352 pessoas, locação de residências, 24, com 
241 pessoas; em Petrolina, hotéis de padrão turístico 
com lotação 100% dos 2.120 leitos; em Juazeiro, na 
Bahia, 45% dos hotéis turísticos foram ocupados;

19. Região beneficiada: Santa Maria da Boa Vista, 
todas as 3 pousadas ocupadas; Petrolina, 2.120 lei-
tos ocupados (ocupação 100%); Juazeiro, 236 leitos 
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ocupados (45,3%); Lagoa Grande, ocupação comple-
ta (100%);

20. Veículos locados: Vans, 19 carros locados e 
utilizadas nos transportes de pessoas; ônibus, 9 ocu-
pados; táxi, 43% locados;

21. Segurança: 150 policiais militares (Polícia 
Feminina, Policial Militar, Polícia do Turista e Corpo 
de Bombeiros); 12 policiais civis e 30 seguranças 
particulares;

22. Ocorrências: nenhum incidente/acidente foi 
verificado durante o evento, como, aliás, já aconteceu 
nas edições anteriores;

23. Presenças anotadas: Governador em exer-
cício de Pernambuco, Dr. João Lyra Neto; Secretários 
Estaduais de Turismo (Deputado Alberto Feitosa) e 
de Agricultura e Reforma Agrária (Ranilson Ramos); 
Deputados Federais Gonzaga Patriota e Inocêncio Oli-
veira; Deputados Estaduais Isabel Cristina, Adalberto 
Cavalcanti, Odacy Amorim e Antonio Moraes; Prefeitos 
Adenir Dallé (Monte Belo do Sul, Rio Grande do Sul), 
Carlos Cavalcanti (Afrânio), Jetro Gomes (Santa Ma-
ria da Boa Vista) e Reginaldo Crateú, o “Dédi” (Orocó); 
Vereadores, políticos, empresários e representantes 
de empresas públicas e privadas;

24. Expositores especiais: Ministério da Integra-
ção Nacional (CODEVASF) e Governo de Pernambuco 
(Secretaria de Turismo/EMPETUR);

25. Investimento: foi confirmada a chegada de 
um grupo do Uruguai para instalar uma nova vinícola 
na região de Lagoa Grande;

26. Compromissos assumidos:

a) Fortalecer a VINHUVA FEST como 
feira e não apenas como festa;

b) Integrar as cadeias produtivas da vi-
tivinicultura e da caprinovinocultura, para fo-
mentar a integração entre a gastronomia e o 
enoturismo;

c) Participar dos futuros eventos no seg-
mento da uva e do vinho a serem realizados 
no Brasil, de modo especial na Serra Gaúcha;

d) Buscar a integração das demais regi-
ões vitivinícolas do Brasil para que participem 
do Projeto 1ª Enoteca Pública do Mundo, em 
Lagoa Grande;

e) Participar do fortalecimento do Roteiro 
do Vinho Vale do São Francisco em conjunto 
com as Secretarias e empresas de turismo 
de Pernambuco e da Bahia, visando torná-lo 
mais atrativo e do conhecimento do mundo do 
vinho e do enoturismo;

f) Desenvolver ações no sentido de tornar 
os potenciais da região conhecidos de todos, 

captando novos investimentos para os setores 
do enoturismo e da produção de vinho e suco;

27. Objetivo alcançado: grande participação dos 
pequenos produtores e criadores da região, que tiveram, 
pela primeira vez, a atenção do poder público munici-
pal, quando a Prefeita Rose Garziera determinou que 
todas as atividades apresentadas no evento, como a 
Feira do PAA, a Feira dos Artesãos e a Fazenda Típi-
ca, que mostra a vida no campo e seu modo de viver, 
fossem uma forma de prestigiar esse homem forte, 
trabalhador e de fé, o agricultor.

Vale lembrar também, Sras. e Srs. Deputados, 
o fato de o acesso ao Parque da Uva e Vinho ter sido 
gratuito, fato inédito na história da VINHUVA FEST.

Como podemos constatar, a VINHUVA FEST 
2011 foi um total sucesso. Gostaria, então, de cum-
primentar todos os envolvidos em sua organização, 
especificamente o competente Nivaldo Carvalho, seu 
Coordenador-Geral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Agora pas-

saremos a palavra para aqueles Parlamentares que 
se inscreveram pela manhã e que estão esperando a 
oportunidade da falar no Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra a Deputada Celia Rocha, do PTB de Alagoas. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

A SRA. CELIA ROCHA (Bloco/PTB-AL. Sem re-
visão da orador.) – Sr. Presidente, cumprimento meu 
querido companheiro Rogério Teófilo, Deputado que 
atuou nesta Casa ao longo de 4 anos e hoje visita os 
Deputados, seus amigos, enfim, as lideranças que 
conquistou aqui.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, definir 
velhice, em tempos de quebra de paradigmas, é um 
desafio. Há quem faça uso dessa palavra para designar 
algo ou alguém fora de moda, sem utilidade ou, ainda, 
improdutivo. Mas vamos combinar que fora de moda 
mesmo está quem pensa assim. Essa visão pejorativa 
vem sendo sobreposta por uma concepção mais am-
pla, em que fatores como o cronológico, o biológico, 
o psicológico e o social se misturam e se reinventam. 
Afinal, a juventude e a velhice, o novo e o velho não 
são concepções absolutas, mas – e principalmente – 
interpretações sobre o percurso da existência e, dessa 
maneira, são passíveis de transformações.

O mundo mudou. Uma das principais transfor-
mações sociais da contemporaneidade é o processo 
de envelhecimento populacional do planeta. O mundo 
está envelhecendo. Em maior ou menor proporção, com 
maior ou menor velocidade, o envelhecimento é hoje 
uma realidade no contexto mundial de todos os países.
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Portanto, o mundo precisou rever seus concei-
tos. E o Brasil não pôde excluir-se da discussão do 
lugar social da terceira idade, do reconhecimento da 
velhice e do idoso como sujeito psíquico existente e 
como agente social, validando outra maneira de redi-
mensionamento e de inserção do idoso na ordem da 
temporalidade, delineando a possibilidade de dimen-
são de futuro.

O Brasil também é signatário de pactos interna-
cionais em favor do envelhecimento, como o Pacto de 
Madri, que reconhece o envelhecimento da população 
como a maior conquista da humanidade e que deve 
ser entendido não como um problema, mas como um 
marco positivo.

Após 7 anos tramitando no Congresso Nacional, 
o Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 
e sancionado pelo Presidente Lula no mês seguinte, 
ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima 
de 60 anos. Mais abrangente do que a Política Nacio-
nal do Idoso, lei de 1994 que dava garantias à tercei-
ra idade, o Estatuto institui penas severas para quem 
desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. 
Muitas outras garantias fundamentais foram dadas à 
chamada terceira ou melhor idade.

Além disso, o Estatuto do Idoso estabelece por 
lei os direitos dos idosos, fazendo-os plenamente re-
conhecidos na sociedade contemporânea. Trata-se da 
Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, sancionada e 
assinada pelo Presidente de República.

Nesse Estatuto são abordados os pontos em que 
os direitos dos idosos devem ser garantidos, tais como 
prioridade no atendimento de saúde, transporte coleti-
vo grátis e garantias contra a violência e o abandono, 
com penalidade de prisão para quem pratica tais atos.

Ficam definidos como direitos, na forma de lei, 
através do Estatuto do Idoso, o acesso a lazer, cultura 
e esporte, a garantia de não discriminação etária no 
emprego e a garantia de cotas reservadas na habitação 
pública: é obrigatória a reserva de 3% das unidades 
residenciais para os idosos nos programas habitacio-
nais financiados com recursos públicos. E há muitas 
outras garantias fundamentais à chamada terceira ou 
melhor idade.

Por ocasião do oitavo aniversário desse impor-
tante marco regulatório para a cidadania dos idosos 
brasileiros, algumas reflexões se fazem necessárias.

A primeira recomendação é para que gestores, 
legisladores, promotores, todos apoiem as lutas que 
resultem em políticas que garantam o direito a cada 
brasileiro de envelhecer com dignidade. Lembremos 
todos que a noção de dignidade vai além de concei-
tos como moral, honra, decência, decoro, brio e amor-

-próprio. Passa pela garantia legal de políticas públicas 
que destaquem direitos e sublinhem deveres.

Ser digno significa ser merecedor, ser respeitá-
vel. Ser digno significa amar o que somos, o que nos 
tornamos, o que fomos capazes de fazer com o que a 
vida fez conosco. Aceitar e acolher o que não depen-
de de nós e enfrentar com coragem as dificuldades. 
Significa manter e ver garantida a manutenção de uma 
condição que não enseje vergonha ou constrangimento; 
pelo contrário, que seja motivo de orgulho e admiração.

Para resgatarmos a dignidade da nossa socieda-
de, é importante propiciar oportunidades de convivên-
cia entre as gerações, possibilitando a religação dos 
saberes e a experiência dos múltiplos sabores que a 
vida nos oferece.

É inevitável: ficarão velhos todos os que tiverem 
a graça de não morrer antes.

Mas é justo, compreensível e desejável que quei-
ramos mais; que não queiramos apenas durar, mas, 
sim, permanecer vivos com dignidade.

Na semana em que se comemora o oitavo aniver-
sário de sanção do Estatuto do Idoso no Brasil, deixo 
aqui a reflexão de um alagoano da minha Arapiraca, no 
dia em que ele completava 76 anos de vida. Sentado 
na varanda e olhando para além do horizonte, respirou 
fundo e disse, com voz firme e pausada:

“Sabe, Dra. Célia, só existem quatro ti-
pos de pessoas neste mundão de meu Deus: 
as que já cuidaram de um idoso, as que es-
tão cuidando de um idoso, as que vão cuidar 
de um idoso e as pessoas que precisarão de 
cuidados quando ficarem idosas!”

E não é que ele tem toda a razão?
Era o que eu tinha a dizer!
Obrigada pela gentileza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputada 

Celia Rocha, queria parabenizá-la pelo pronunciamento 
que faz tratando da questão do idoso, do respeito que 
nós temos que ter e da valorização que muitas vezes 
não acontece. V.Exa. destaca não apenas a sabedoria 
que eles têm, mas o trabalho que fizeram e que muitas 
vezes não é reconhecido.

Quero parabenizar V.Exa. e dizer que será dada 
publicidade ao seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Ronaldo Nogueira.

O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada, especificamente no 
sábado, a Igreja Assembleia de Deus comemorou 80 
anos de atividades em Caxias do Sul, no Rio Grande 
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do Sul, os 85 anos de vida do Pastor Ruben Johannes 
Lundgren e os 87 anos de atividades em Porto Alegre.

A Igreja Assembleia de Deus, em Caxias do Sul, 
tem realizado um trabalho que vai além das fronteiras 
e das suas prerrogativas na área da evangelização, 
dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo e do 
batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to. Ela tem realizado um trabalho social que alcança 
pessoas que não são beneficiadas pela políticas pú-
blicas de Governo.

Portanto, quero cumprimentar o Pastor Ruben 
Johannes Lundgren e todo o quadro de obreiros da 
Igreja Assembleia de Deus em Caxias do Sul, que 
têm realizado um trabalho notado não somente pela 
comunidade de Caxias do Sul, mas também por todo 
o Estado do Rio Grande do Sul.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado José Stédile, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco/PSB.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero fazer uma saudação especial 
à Associação Carlos Barbosa de Futsal, que, neste 
ano, completa 35 anos de existência.

Trago aqui a camiseta dessa maravilhosa equipe 
de futsal, que, só nesta temporada de 2011, venceu 
quatro dos cinco títulos disputados: em fevereiro, o 
inédito título invicto da Superliga de Futsal, em Betim, 
Minas Gerais; em março, o segundo lugar no Mundial 
de Clubes da FIFA, disputado na Espanha; em maio, 
o tricampeonato invicto da Copa Libertadores FIFA – 
Zona Sul, em Encarnación, no Paraguai; em meio a 
tudo isso, o título invicto do primeiro turno do Campe-
onato Gaúcho de Futsal, Série Ouro, onde segue a 
disputa; e, por fim, o tricampeonato da Copa América, 
a segunda maior competição de futsal do planeta, com 
duas goleadas na Venezuela.

A equipe agora segue na disputa da Liga Futsal 
e Campeonato Gaúcho, onde, no segundo turno, man-
teve seu aproveitamento de 100%.

Fazem parte dessa equipe vitoriosa: Lavoisier 
(goleiro), Rodrigo (fixo), Marcênio (ala), Marquinhos 
(fixo), Daniel (ala), Flavio (pivô), Thiaguinho (ala), Tos-
tão (ala), Sinoê (pivô), Poleto (pivô), Jonathan (ala), 
Leandrinho (ala), Rennan (goleiro), Kevin (ala) e Tadeu 
(goleiro). Conta também a equipe com o técnico Pau- Conta também a equipe com o técnico Pau-
lo Mussalem; o auxiliar técnico Alexandre Baldasso; o 
supervisor de futebol Rudy Vieira; o preparador físico 
Harrison; o fisioterapeuta James Allgayer; o preparador 
de goleiros Luciano Meneghetti; o médico Paulo Cesar 
Nery; o assessor de imprensa Fábio Prina; o massa-

gista Luiz Carlos Schmitz; o Presidente Denir Gedoz 
e o Presidente de Honra Clóvis Tramontina.

Gostaria de destacar, nessa estrutura maravilho-
sa, a participação do Lavoisier, que fez parte da história 
brasileira do futsal e engrandece não só Carlos Barbo-
sa, mas todo o País; do fisioterapeuta James Allgayer, 
de quem o destino me aproximou, pois somos casados 
com duas primas, e de Clóvis Tramontina, amante do 
futsal, sem o qual toda essa história não existiria e a 
quem jamais poderia deixar de referenciar.

A nota triste que quero comentar neste momento 
é relativa ao fato de que, apesar de todas essas con-
quistas, tem sido pouca a atenção que os Governos 
dão ao futsal, esporte que, além de encantar multi-
dões, tem formado milhares de atletas, centenas deles 
ganhando a vida na Europa. E lamento a atuação da 
grande imprensa, que sequer transmitiu essas con-
quistas brasileiras.

Mais uma vez, um grande abraço a toda a famí-
lia Laranja, como são conhecidos seus apaixonados 
torcedores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fa-
zer referência a Veranópolis, uma cidade maravilhosa 
da Serra Gaúcha, que, além de abrigar belezas natu-
rais, é berço da colonização italiana, terra de um povo 
hospitaleiro e trabalhador, que me acolheu na minha 
infância e ainda é o lar dos meus familiares.

O progresso dessa cidade não seria o mesmo não 
fosse o empreendedorismo do visionário empresário 
Elias Ruas Amantino, que, lamentavelmente, faleceu 
no dia 11 de janeiro deste ano, aos 95 anos de idade.

Suas empresas – a Amantino Inox, a mais jovem, 
a E.R. Amantino Microfusão de Aços e a E.R. Aman-
tino, a mais tradicional e que foi chamada de Boito – 
empregaram milhares de veranenses nestes mais de 
50 anos de atividades produzindo talheres, fechadu-
ras, trincos, armas esportivas, acessórios, máquinas 
têxteis e máquinas de calçados, entre outras dezenas 
de produtos.

A vida de Elias Ruas Amantino foi repleta de 
realizações e de reconhecimento pela sua atuação. 
Vejamos apenas alguns desses feitos: em 1934, era 
vendedor de uma empresa de máquinas de costura, a 
Ptaff, em Porto Alegre; em 1940, Subprefeito de Laran-
jeiras; em 1943, gerente do depósito de construção da 
M. Gonçalves, em Porto Alegre; em 1945, empreiteiro 
de estradas na cidade de Rio Negro, no Paraná; em 
1949, tornou-se empreiteiro dos túneis na encosta do 
Rio Prata; em 1954, sócio-fundador da empresa E.R. 
Amantino & Cia. Ltda.; em 1957, fundou o CTG Rincão 
da Roça Reúna; no ano seguinte, sócio-fundador e 
Presidente do Lions Clube; em 1959, Vice-Prefeito de 
Vereanópolis; em 1962, Prefeito, cargo para o qual foi 
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reeleito em 1964, pelo PTB, e, em 1982, pelo PMDB; 
em 1962, fundador do Ginásio Noturno D. Pedro II; em 
1971, Presidente da Fundação MOBRAL; em 1972, Pre-
sidente do Clube Caça e Pesca; em 1973, Presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Vereanópo-
lis; em 1975, Presidente da Soal; em 1977, inaugurou 
sua segunda filial; em 1983, mais uma vez Prefeito da 
cidade de Vereanópolis. Em relação a esse mandato, 
vale a pena citar a construção do quartel do Corpo de 
Bombeiros e do Parque de Rodeio, a pavimentação 
de inúmeras ruas da cidade, a fundação da Banda 
Municipal, a criação da cozinha industrial, a instalação 
da Previdência Social e a construção e ampliação de 
vários prédios escolares.

Em 2006, Elias Ruas Amantino, já com 91 anos 
de idade, inaugurou sua terceira empresa: A Amanti-
no Inox.

Além de tudo isso, recebeu 27 títulos honorários 
das mais variadas esferas da sociedade civil.

Dessa forma, envio o meu abraço aos familia-
res de Elias Ruas Amantino, em especial ao seu filho 
Manuel e à neta Manoela, que me assessorou com as 
informações necessárias para este pronunciamento.

Para concluir, Sr. Presidente, ressalto que daqui 
a pouco ocorrerá nesta Casa importante reunião a 
respeito da Copa do Mundo – e a Deputada Rosane 
Ferreira fez um pronunciamento muito importante a 
respeito do consumo de álcool nos estádios.

No Rio Grande do Sul, a proibição da venda e do 
consumo de álcool nos estádios reduziu em muito a 
violência antes registrada. Pergunto, então: quem é a 
FIFA, para exigir que, no Brasil, que tomou essas me-
didas importantes para reduzir a violência, seja libera-
do o álcool nos estádios? Aliás, a FIFA está querendo 
até criar um tribunal de exceção para julgar os crimes 
ocorridos no Brasil. Isso é um absurdo!

O Brasil tem autonomia e quer mostrar, por meio 
de Comissão Especial criada nesta Casa, a necessi-
dade de manter essa lei e, inclusive, ampliá-la, para 
reduzir a violência produzida nos estádios. Tem dito a 
FIFA que o público da Copa é diferenciado. Ora, tal afir-
mação significa uma discriminação ao povo brasileiro. E 
sabemos que o álcool atinge todas as camadas sociais.

Quero destacar ainda Sr. Presidente, a presen-
ça, nesta Casa, do valoroso lutador e amigo da saúde 
Zeca Floriano, da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul.

A propósito, quero dizer que votei a favor da re-
gulamentação da Emenda 29, para destinar mais re-
cursos para a saúde, e que sou contra a criação de 
novos impostos, por entender que, se taxarmos os lu-
cros dos bancos, podemos conseguir os recursos de 
que a saúde necessita.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para um 

breve registro, pela ordem, concedo a palavra ao De-
putado Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Luiz Couto, 
Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de registrar aqui 
a data de amanhã, feriado comemorativo da padroeira 
do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Respeitamos a religião de todos, mas não po-
demos deixar de fazer esta observação, já que mui-
tas pessoas, realmente uma multidão, acorrem neste 
período à Basílica de Aparecida, em São Paulo. São 
pessoas devotas de Nossa Senhora Aparecida, pes-
soas que realmente acreditam e têm fé, e temos de 
respeitar a fé de todos.

É uma data importante, por isso é feriado. Não 
poderíamos deixar de fazer este registro, pois é exa-
tamente no dia da padroeira do Brasil que também se 
comemora o Dia da Criança. Esta coincidência de datas 
não é por acaso, pois a religiosidade tem sido cada vez 
mais importante na vida das pessoas. As estatísticas 
demonstram que quem cuida da sua espiritualidade tem 
menos envolvimento com a violência, com as coisas 
ruins que este mundo traz. Infelizmente, são valores 
que estamos vendo se perder, principalmente entre os 
jovens e as crianças.

Por isso mesmo, defendo que cada vez mais te-
nhamos, desde a mais tenra idade, a definição da re-
ligiosidade para as crianças: primeiro, no seio familiar; 
depois, nas próprias escolas, de forma eclesiástica, e 
não por esta ou aquela denominação religiosa. Creio 
que esses valores espirituais deveriam ser repassados 
também às crianças e aos adolescentes nas escolas 
deste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra o Deputado Ângelo Agnolin, do PDT de Tocantins. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uso a tribuna nesta tarde para falar sobre projeto de 
lei que, em breve, encaminharei à Mesa e que trata 
da renovação dos contratos de concessão de geração 
de energia elétrica.

Esse projeto tem o propósito claro, objetivo e 
muito bem definido de, em síntese, reduzir a tarifa de 
energia elétrica para todos os brasileiros e também 
promover a equalização das diferenças gritantes de 
tarifa entre as Unidades da Federação.

Estamos lançando mão do ônus decorrente da 
prorrogação dos contratos de concessão, para, com 
o recurso originário desse ônus, subsidiar a redução 
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de tarifas e também atenuar as desigualdades. Na 
proposta, sugerimos que 50% da receita decorrente 
do ônus sejam aplicados para a redução da tarifa das 
contas de energia de todo o Brasil e 50% empregados 
para diminuir as diferenças regionais.

Fazemos essa proposta, porque, a cada dia, ve-
mos essas diferenças se acentuarem e também por 
entendermos que os brasileiros pagam uma conta de 
energia cujo valor está muito acima do que poderia 
ser, tendo em vista a qualidade da nossa matriz ener-
gética e o baixo custo da geração de energia no País.

Com essa propositura, estamos indo ao encon-
tro do preceito constitucional que propõe exatamente 
que tomemos iniciativas para a redução das diferen-
ças regionais – e essa é uma maneira de atendermos 
a esse preceito.

Dou como exemplo, Sr. Presidente, o meu Estado 
do Tocantins, que tem uma matriz energética hidrelé-
trica de custo baixíssimo e que hoje paga a segunda 
tarifa mais cara do Brasil.

Aliás, em relação ao mundo, o Brasil tem uma 
matriz de primeiríssima qualidade, ecologicamente 
correta, de baixo custo de geração, mas suas tarifas 
são mais caras do que as praticadas no Japão, Estados 
Unidos, Itália, China e muitos outros países.

Por isso, Sr. Presidente, a par de termos consci-
ência da importância da estabilidade jurídica para que 
as empresas do ramo continuem fazendo investimen-
to no setor, também temos a segurança de que, pas-
sado o período de concessão, passados os 35 anos 
destinados à amortização do capital investido e tam-
bém à remuneração do investimento, esse patrimônio 
deve passar a ser da União, a ser do povo brasileiro. 
E, sendo do povo brasileiro, nada mais justo do que 
servir para melhorar a vida dos brasileiros, nada mais 
justo do que servir para aumentar a competitividade 
da empresa brasileira.

Por isso, propomos esse projeto de lei com o 
objetivo de fazer tal ajuste e uma boa aplicação des-
se patrimônio, que é da União, é do País, é de todos 
os brasileiros.

De modo geral, estamos socializando a tarifa de 
energia, principalmente a tarifa social, que não raro é 
socializada entre os que têm menos recursos na pró-
pria região em que há maior incidência de demanda 
de atendimento social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo 

a palavra à Deputada Janete Capiberibe, do PSB do 
Amapá, em permuta com o Deputado Luiz Alberto.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, crimes de corrupção co-rimes de corrupção co-

metidos durante os 8 anos passados no Amapá foram 
resgatados em reportagens de O Estado de S.Paulo, 
com base no inquérito da Operação Mãos Limpas, da 
Polícia Federal.

Em 10 de setembro de 2010 o Governador e 
candidato à reeleição Pedro Paulo Dias, o ex-Gover-
nador reeleito e candidato ao Senado Waldez Góes, a 
ex-primeira-dama, Deputada Estadual Marília Góes, o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 
Júlio Miranda, Secretários de Estado, servidores pú-
blicos e empresários foram presos por crimes de cor-
rupção. Teriam desviado pelo menos 1 bilhão de reais 
do Governo, da Prefeitura de Macapá, da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Contas. O inquérito está 
no Superior Tribunal de Justiça aguardando denúncia.

O Amapá foi alvo das Operações Pororoca, Antí-
doto, Sanguessuga e Carniça. Em todas foram presos 
ou indiciados integrantes do Governo, parentes, laran-
jas e empresários ligados a eles. Todos os Secretários 
de Saúde dos Governadores Waldez Góes e Pedro 
Paulo Dias foram presos ou indiciados por corrupção.

Empréstimos consignados, descontados dos ser-
vidores, não foram pagos às financeiras. A contribuição 
previdenciária não foi paga. Nenhum hospital foi refor-
mado ou construído; nenhum leito instalado. Tapumes 
serviam para acobertar a corrupção. Nem a conta de 
energia era paga.

O PSB, desde 2003, foi o único a denunciar, 
pelo mandato do Deputado Camilo, a corrupção da 
“harmonia” instalada no poder público do Amapá. Uns 
acobertaram sistematicamente os crimes dos outros.

Em outubro passado, Camilo foi eleito Governa-
dor devido à indignação da sociedade com a corrup-
ção que corroía seus direitos e pela esperança de ter 
serviços públicos de qualidade para todos.

A eleição de Camilo Capiberibe contrariou os pla-
nos do Senador José Sarney e do seu grupo político, 
preso pela Polícia Federal.

Mas a matéria do jornal O Estadão comete um 
equívoco histórico ao fazer o leitor pensar que todos 
os políticos do Amapá são iguais.

Ao colocar todos os políticos na vala comum 
e confundir o Governo passado com o atual, faz um 
favor aos políticos corruptos, aos presos pela Polícia 
Federal, aos que não devolveram um centavo do que 
foi roubado da população e continuam livres até agora, 
armando para voltar ao poder, apesar dos seus crimes.

O Governador Camilo assumiu o cargo em janei-
ro, com dívidas atrasadas de 2010 iguais a 3 meses de 
receita e nenhum centavo em caixa; hospitais, postos 
de saúde, ambulâncias, escolas, viaturas policiais e 
todos os equipamentos públicos destruídos; parte dos 
salários e rescisões não pagos. Herdou um sistema 
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de corrupção arraigado pelos 8 anos de impunidade 
e cumplicidade entre os poderes.

Mas o Governador Camilo, o atual Governo, está 
combatendo a corrupção, ao mesmo tempo em que 
reconstrói o Amapá.

As dívidas estão sendo pagas e os servidores 
recebendo em dia; escolas que estavam desabando 
foram reformadas; leitos novos foram instalados; no-
vas viaturas e equipamentos policiais estão nas ruas; 
obras do PAC foram retomadas; o Estado repassa a 
todas as Prefeituras do Amapá as contrapartidas aos 
convênios federais; a taxa de emprego cresce o dobro 
da média nacional.

A alimentação ao presídio estadual foi renegocia-
da de 1,1 milhão para 610 mil mensais, sem prejuízo 
da qualidade da refeição. A geração de energia para o 
terceiro maior Município do Estado, Laranjal do Jari, e 
para Oiapoque, foi renegociada de 1,2 milhão de reais 
para 800 mil mensais, para citar dois exemplos.

Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, e Sra. De-
putada Benedita da Silva, dediquei minha vida à mili-
tância pela democracia, pela liberdade de expressão e 
de imprensa e pelo direito de ser informada com corre-
ção, sem manipulações que deturpem o discernimento.

Por isso, venho à tribuna no dia de hoje tecer 
esses comentários, fazer essas considerações diante 
de uma situação injusta divulgada para todo o País.

Agradeço, Sr. Presidente, e peço a divulgação 
do meu pronunciamento nos meios de comunicação 
desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. será 
atendida.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-
vra o Deputado Izalci, do PR do Distrito Federal. S.Exa. 
dispõe de até 5 minutos.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
vou falar um pouco sobre a saúde no Distrito Federal.

Quanto ao atendimento, o problema é evidente, 
basta ver o que é noticiado pela mídia. A TV Globo 
recentemente divulgou no programa Bom Dia Brasil 
a situação dos hospitais.

Trago à Casa, porém, uma informação técnica. 
E quem quiser acompanhar acesse o site do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal: www.tc.df.gov.br. O 
Tribunal de Contas do DF alerta o Governador para a 
necessidade de aumentar a aplicação de recursos em 
saúde. O Tribunal de Contas, segundo o Processo nº 
23.185, de 2011, verificou que o Governo do Distrito 
Federal não cumpriu, no primeiro semestre de 2011, 
o limite mínimo de aplicação de recursos na área de 
saúde previsto na Constituição Federal.

Todo Estado é obrigado, por força constitucional, 
a aplicar na saúde o mínimo de 12% dos impostos. E o 
Tribunal de Contas apurou que, de janeiro a junho de 
2011, o GDF aplicou 556 milhões de reais em ações 
e serviços públicos de saúde. O limite mínimo corres-
pondente ao período era de 650 milhões, o que gerou 
um déficit de 94,7 milhões de reais.

Esse limite constitucional é anual. Nada impede, 
evidentemente, que o Governador complemente-o e 
atinja o mínimo nos próximos meses.

Na campanha eleitoral, o atual Governador dizia 
que a saúde seria prioridade no seu Governo e que 
ele seria o Secretário de Saúde; que iria inaugurar 10 
UPAs e que iria revolucionar a saúde, que, segundo ele, 
tinha dinheiro, mas não tinha gestão. Está aqui a prova: 
o número do processo no site do Tribunal de Contas, 
onde está muito claro que nem o mínimo constitucional, 
que todos os Prefeitos, todos os Governadores devem 
cumprir, aqui no Distrito Federal não se cumpriu, o que 
demonstra que saúde não é prioridade deste Governo.

Mas não é só na área da saúde, é também na 
área de educação. Eu fui cobrado por um adjunto do 
Secretário de Educação para que apresentasse nes-
ta Casa proposta de lei diminuindo o limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com o argumento de que 
o GDF tinha dinheiro, mas não podia contratar mais 
professores porque já estava no limite da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, limite esse alertado também pelo 
Tribunal de Contas. Eu respondi a esse adjunto que ele 
deveria sugerir ao Governador que, em vez de lutar 
para diminuir os limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, seria muito mais lógico, muito melhor que ele 
reduzisse o número de Secretarias, porque são mui-
tas Secretarias.

Ontem mesmo vi uma coisa que não entendi. 
Existem a Secretaria de Comunicação Social e a Se-
cretaria de Propaganda e Marketing, duas Secretarias 
com estruturas diferentes para fazerem a mesma coisa.

Portanto, eu gostaria de comunicar aos pacientes 
que estão na fila, gente que não consegue atendimen-
to, que basta o Governo aplicar pelo menos o que é 
obrigatório, o que está na Constituição Federal, para 
resolver o problema da saúde.

Tenho outras comunicações a fazer. Como tenho 
muita coisa a dizer, algumas ponderações sobre a ges-
tão do GDF, deixarei para depois do Grande Expediente.

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, povo brasileiro, o Brasil tem grandes desigualda-
des regionais. Quem conhece o interior do Norte e Nor-
deste de perto entende a necessidade de uma solução 
imediata para a importante questão dos royalties do 
petróleo, riqueza que pertence a todos os brasileiros.
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Nesta Casa, temos o dever de tentar promover 
justiça para todos os cidadãos, em todos os níveis. Não 
podemos jamais esquecer a justiça social igualitária 
como forma de redução das desigualdades.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, defendo 
uma distribuição mais justa dos royalties do pré-sal 
– afinal, quase todo o petróleo é extraído do mar, não 
é correto que os recursos fiquem concentrados nos 
Municípios e Estados beneficiados pela bondade ge-
ográfica. Acredito que o ideal seja a distribuição entre 
todos os Estados brasileiros, dando tratamento dife-
renciado aos Estados produtores.

Toda vez que o Congresso legislou sobre os 
royalties de petróleo e gás, houve concentração para 
poucos beneficiários, como aconteceu com a regula-
mentação do pré-sal.

No ano passado, o Congresso aprovou o novo 
marco regulatório do pré-sal. Foi aprovada a Emenda 
Ibsen nesta Casa e a Emenda Simon no Senado, que 
redistribuía todos os recursos oriundos da plataforma 
continental entre todos os brasileiros. Elas foram veta-
das pelo Presidente Lula. Agora o Congresso ameaça 
derrubar o veto. Acredito que uma distribuição igua-
litária, com tratamento diferenciado aos produtores, 
contemplaria ambos os lados.

Como sabemos, vários projetos que versam sobre 
os recursos dos royalties do petróleo tramitam nesta 
Casa. Isso demonstra a atenção que esta Casa, por 
meio do excelente trabalho desenvolvido pelos Parla-
mentares, tem dado ao tema, o que evidencia a cons-
ciência da importância deste assunto para o futuro do 
nosso País.

É para essa consciência que apelo hoje para os 
ilustres companheiros. Lembrem-se: o que está em 
jogo não é apenas o futuro isolado dos cidadãos que 
habitam os Estados cujo solo ou mar territorial possuem 
tão abundante riqueza, o pré-sal, o que está em jogo 
é uma Nação forte, rica, unida, próspera e soberana.

Quero também, senhoras e senhores, chamar 
atenção para outro tema. Na semana passada foi co-
memorado o Dia do Agente de Combate às Endemias. 
Nessa importante data, a Comissão Especial destinada 
a analisar a criação do piso salarial nacional da catego-
ria aprovou o substitutivo ao PL nº 7.451, de 2006. Há 
exatamente 10 anos foi assinado o primeiro decreto-lei 
regulamentando as atividades desses profissionais. A 
partir de então, alguns avanços foram conquistados. 
Agora, a luta, mais do que justa, é pela aprovação do 
piso nacional.

Agente da esperança. Essa é a expressão que 
melhor define as atividades de um agente comunitá-
rio. Como parte de um batalhão que se espalha pelas 
cidades do Brasil, esses profissionais visitam diaria-

mente famílias de regiões consideradas de elevada 
vulnerabilidade social, ou seja, sujeitas a todo tipo de 
problema que uma vida precária é capaz de trazer.

Devidamente treinado, cada agente entra nas ca-
sas de cerca de 200 famílias por mês. São, na grande 
maioria, muito carentes. Essa proximidade cria uma 
relação de confiança e os faz conhecer, como poucos, 
a realidade dessas pessoas, suas histórias, necessi-
dades e problemas.

Por isso, chamo a atenção dos nobres colegas 
para a luta desses importantes profissionais, funda-
mentais para o sucesso dos programas de atenção 
básica à saúde.

Vamos aprovar o piso salarial da categoria!
Quero, neste momento, diante desta tribuna e 

dos Parlamentares, empenhar meu voto e meu com-
promisso de luta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
apresenta grandes desigualdades regionais. Quem co-
nhece o interior do Norte e Nordeste de perto entende 
a necessidade de solução imediata.

Por outro lado, é grande o volume de recursos que 
fica concentrado no Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Estou falando dos royalties do petróleo, uma riqueza 
que é de todos os brasileiros.

O nosso trabalho não é outro se não o de tentar 
promover justiça para todos os cidadãos e em todos 
os níveis. Dessa maneira, não podemos jamais nos 
esquecer da justiça social, igualitária como forma de 
redução das desigualdades.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, defendo uma 
distribuição mais justa dos recursos do pré-sal – afinal 
quase todo petróleo é extraído do mar, não é correto 
que os recursos fiquem concentrados nos Municípios e 
Estados beneficiados pela bondade geográfica. Acredito 
que o ideal seja a distribuição desses recursos entre 
todos os Estados brasileiros, com tratamento diferen-
ciado para os Estados produtores.

Toda vez que o Congresso legislou sobre os 
royalties de petróleo e gás houve uma concentração 
para poucos beneficiários, como aconteceu com a re-
gulamentação do pós-sal.

No ano passado o Congresso aprovou o novo 
marco regulatório do pré-sal. Foram aprovadas a Emen-
da Ibsen nesta Casa e a Emenda Simon no Senado, 
redistribuindo todos os recursos oriundos da platafor-
ma continental entre todos os brasileiros. Elas foram 
vetadas pelo ex-Presidente Lula. E agora o Congresso 
ameaça derrubar o veto. Acredito que uma distribuição 
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igualitária, com tratamento diferenciado aos produto-
res, contemplaria ambos os lados.

Como sabemos, vários projetos que versam so-
bre os recursos dos royalties do petróleo tramitam 
nesta Casa. Isso demonstra a atenção que esta Casa, 
através do excelente trabalho desenvolvido pelos Par-
lamentares, tem dado ao tema. O que evidencia, tam-
bém, a consciência da importância do assunto para o 
futuro do País.

É por essa consciência que apelo hoje aos ilustres 
companheiros: lembrem-se que o que está em jogo não 
é apenas o futuro isolado dos cidadãos que habitam 
os Estados cujo mar territorial possui tão abundante 
riqueza, o pré-sal. O que está em jogo é uma nação 
forte, rica, unida, próspera e soberana.

Sras. e Srs. Deputados, quero chamar atenção 
para outro tema. Ontem foi o dia dos agentes de com-
bate às endemias. Nessa data importante a Comissão 
Especial destinada a analisar a criação de piso salarial 
nacional da categoria aprovou o substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 7.451, de 2006. Há exatamente 10 anos foi 
assinado o primeiro decreto-lei que regulamentava as 
atividades desses profissionais. A partir de então, al-
guns avanços foram conquistados. Agora, a luta mais 
do que justa é pela aprovação do piso nacional.

Agente da esperança. Essa é a expressão que 
melhor define as atividades de um agente comunitá-
rio. Como parte de um batalhão que se espalha pelas 
cidades do Brasil, esses profissionais visitam diaria-
mente famílias de regiões consideradas de elevada 
vulnerabilidade social, ou seja, sujeitas a todo tipo de 
problema que uma vida precária é capaz de trazer.

Devidamente treinados, cada agente entra nas 
casas de cerca de 200 famílias por mês, na grande 
maioria muito carentes. Essa proximidade cria uma 
relação de confiança e os faz conhecer como poucos 
a realidade dessas pessoas, suas histórias, necessi-
dades e problemas.

Por isso, chamo a atenção dos nobres colegas 
para a luta desses importantes profissionais, que são 
fundamentais para o sucesso dos programas de aten-
ção básica à saúde. Vamos aprovar o piso salarial da 
categoria! Quero, desta tribuna, empenhar meu voto 
favorável à criação do piso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra, pela ordem, à Deputada Benedita da Silva, 
do PT do Rio de Janeiro, em permuta com o Deputa-
do Sibá Machado. S.Exa. dispõe de até 5 minutos. Em 
seguida, falará pela Liderança, no lugar da Deputada 
Erika Kokay, o Deputado Rogério Carvalho.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, todos os dias são especiais, dados 
por Deus, para que desfrutemos com sabedoria do 
paraíso terrestre com tudo o que Ele criou pensando 
em mim, pensando em você, pensando em nós. No 
domingo, porém, aconteceu algo diferente dos outros 
domingos. Era aniversário do Dadá.

Em 9 de outubro de 1907, em Conceição da Boa 
Vista, Minas Gerais, na Fazenda do Segredo, nascia 
um belo e formoso menino, João Modesto Elias, fi-
lho de Margarida Filha do Nascimento e de Modesto 
Elias. Talvez não soubessem bem o significado de 
seus nomes, que, traduzidos por mim, são sinônimos 
de Modesta Beleza Filha da Coragem, Força e Fé do 
nascimento em flor da primavera que desabrochou em 
meio à luta e ao árduo labor em segredo na fazenda, 
em Conceição da Boa Vista.

João não aguentou permanecer em Minas Ge-
rais. Como desbravador, aos 30 anos, tomou rumo 
e foi para o Rio de Janeiro conhecer o que de mais 
belo a natureza poderia oferecer ao meu Estado: Co-
pacabana, a Princesinha do Mar, pura, invadindo os 
sentimentos. Pés descalços, João teve contato com 
outros ares, diferentes dos da fazenda. Passava uma 
sensação de liberdade, e parecia que tudo iria mudar. 
E mudou. Arrumou, de pronto, trabalho e foi morar em 
Copacabana, lá no alto, no final da Rua dos Tabajaras, 
atual Ladeira dos Tabajaras, com a família do Sr. Se-
bastião, que o conheceu e lhe ofereceu hospitalidade.

Trabalhando como ajudante de caminhão numa 
loja de material de construção, na Rua Itapemirim, 
em Botafogo, João conta com orgulho a entrega de 
lenha, pedra, barro e tudo o mais para a construção 
do Maracanã.

Não ficou só nisso. Foi carteiro, tirou carteira de 
motorista, arrendou um caminhão e foi trabalhar por 
conta própria. Mineiro não perde a hora nem o trem. 
Chegou o momento de se aposentar. Aposentou-se? 
Parou? Nada disso. Ele foi trabalhar como autônomo 
garagista na Rua Guimarães Natal, depois na Gago 
Coutinho. Foi lavador de carro num posto de gasolina 
em Inhangá, onde todo dia fazia sua fezinha, parada 
obrigatória na banca do Belmiro, dizendo que até me-
lhorou de vida à custa do sonho que a vizinha teve com 
ele – que subia em uma árvore. Ela apostou tudo no 
macaco, e ele quase quebrou a banca com sua aposta 
no leão. Coisa de centenário. Mas qualquer semelhan-
ça é mera coincidência.

Mas, para encurtar a conversa, ele, viajador e 
sanfoneiro, conheceu uma mineira, Maria da Con-
ceição de Souza, a Ovídia, no Rio de Janeiro. Dessa 
amizade nasceu uma linda menina. Mas essa é uma 
outra história.
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Domingo, ele ganhou beijos, abraços, bolo, pre-
sentes, e, de quebra, o seu Flamengo ganhou. Tivemos 
que aturar, afinal de contas, não é todo dia que alguém 
faz 104 anos. Lá estávamos, todos, em Belford Roxo, 
bem no alto, lá em cima, de onde ele não quer sair de 
jeito nenhum, mesmo não sendo confortável.

Eleitor de Lula e da filha, nada o impede de ir 
votar. De qualquer jeito, foi muito bom o churrasco, 
os bisnetos, os filhos, os netos, a família reunida com 
muita alegria.

Obrigada, meu Deus, pela vida dele.
Parabéns, Dadá. Deus te abençoe, meu pai!
Era essa a homenagem que eu gostaria de fa-

zer a um grande brasileiro, de 104 anos de idade, que 
pode ainda cantar, que pode ainda viver, que pode 
ainda acreditar e que desce todas as vezes em que 
ocorrem eleições – e ninguém o impede de dar o seu 
voto. Esse homem merece a minha homenagem.

Quero, ainda, Sr. Presidente, no tempo que me 
resta, pedir que se registre na íntegra um aconteci-
mento na Universidade Cândido Mendes, no Rio de 
Janeiro, onde ocorreu o encontro de juristas, intelec-
tuais americanos e afrodescendentes, com o objetivo 
de debater as vertentes do tema principal: Violência 
Doméstica Familiar e suas Diferentes Manifesta-
ções. E lá estava como palestrante.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aconteceu 
ontem, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de 
Janeiro, um encontro com juristas e intelectuais ame-
ricanos e afrodescendentes com o objetivo de debater 
as vertentes do tema principal: Violência Doméstica 
Familiar e suas Diferentes Manifestações.

Considerei interessante pensar de forma mais 
genérica sobre as causas da violência, para buscar 
algum tipo de compreensão sobre a violência domés-
tica. Por isso, proponho uma reflexão sobre as ponde-
rações ainda atuais de dois gênios da humanidade, 
que refletem sobre a questão.

Trata-se da correspondência entre Einstein e 
Freud na época da Segunda Guerra Mundial, quando 
Freud indaga a Einstein: “Existe um meio de liber-
tar os homens da maldição da guerra?” Einstein 
surpreende Freud na famosa troca de correspondên-
cia. A resposta é rápida: “Em princípio, os conflitos 
de interesse entre os homens são solucionados 
mediante o uso da força”. Explica Freud que a evo-
lução tecnológica e intelectual pode e, muitas vezes, 
está a serviço de estimular o poder pelas armas ou 
pelo conhecimento. O objetivo seguiria sendo o mes-

mo, aniquilar o outro. O respeito ao inimigo vem da 
necessidade de utilizar a vítima para seus propósitos, 
bastando mantê-la subjugada e aterrorizada.

Essas são reflexões que seguem atuais, escritas 
sob a égide da Segunda Guerra Mundial. Partindo do 
“filicídio institucionalizado” representado pelos confli-
tos mundiais, conclui-se que as aflições dos grandes 
mestres sobre as tendências autodestrutivas da huma-
nidade resistem, apesar dos reiterados esforços da so-
ciedade em explicá-las e evitá-las até os dias de hoje.

No caso do Brasil, nos últimos anos, a socieda-
de brasileira entrou no grupo de sociedades mais vio-
lentas do mundo. Hoje, o País tem altíssimos índices 
de violência urbana (violências praticadas nas ruas, 
como assaltos, sequestros, extermínios, etc.); violên-
cia doméstica, que é aquela praticada no próprio lar; 
violência familiar (contra a criança, o idoso); e violên-
cia contra a mulher, que, em geral, é praticada pelo 
marido, namorado, ex-companheiro.

A questão que precisamos descobrir é por que 
esses índices aumentaram tanto nos últimos anos. 
Onde estaria a raiz do problema?

Infelizmente, temos usado ferramentas erradas e 
conceitos errados na hora de entender o que é causa 
e o que é consequência. A violência que mata e que 
destrói está muito mais para sintoma social do que do-
ença social. Aliás, são várias as doenças sociais que 
produzem violência como um tipo de sintoma. Portanto, 
não adianta superarmar a segurança pública, entre-
gando armas de guerra para repressão policial, se a 
“doença” causadora não for resolvida.

Já é tempo de a sociedade brasileira se cons-
cientizar de que violência não é ação. Violência é, na 
verdade, reação ao outro. O ser humano não come-
te violência sem motivo. É verdade que algumas das 
vezes as violências recaem sobre pessoas erradas 
(pessoas inocentes, que não cometeram as ações que 
estimularam a violência). No entanto, as ações erradas 
existiram e alguém as cometeu; caso contrário, não 
haveria violência.

No Brasil, a principal causa da violência é o des-
respeito ao outro. O desrespeito é consequência das 
injustiças e dos afrontamentos, sejam sociais, sejam 
econômicos, sejam de relacionamentos conjugais, etc. 
Nas grandes metrópoles, onde as injustiças e os afron-
tamentos são muito comuns, os desejos de vingança 
se materializam sob a forma de roubos e assaltos ou 
sob a forma de agressões e homicídios; no campo, é 
a luta pela posse da terra.

A violência intrafamiliar, que deve ser entendida 
como sintoma, é um problema social de grande di-
mensão, que afeta toda sociedade, atingindo, de forma 
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continuada, especialmente mulheres, crianças, adoles-
centes, idosos e portadores de deficiência.

A violência doméstica é um problema em outra 
escala, mas preserva a mesma lógica de desrespei-
to ao outro para subjugar e aterrorizar suas vítimas, 
já que atinge, na maioria dos casos, mulheres, crian-
ças, adolescentes e idosos. Segundo alguns autores, 
é o resultado de agressão física ao companheiro ou 
companheira. Para outros, o envolvimento de crianças 
também caracteriza a violência doméstica. A vítima de 
violência doméstica, geralmente, tem pouca autoestima 
e se encontra atada na relação com quem agride, seja 
por dependência emocional, seja material.

O problema da violência intrafamiliar é comple-
xo e árido. A antiga ideia de que o delinquente era um 
estranho, que se esconderia numa rua escura, vem 
mudando sua face, e à luz observa-se feições bastante 
conhecidas, familiares. Hoje, está mais claro que fala-
mos de muitas guerras.

No presente trabalho, abordar-se-á o tipo de vio-
lência que mais acomete mulheres, crianças e adoles-
centes, além de idosos e deficientes físicos e mentais. 
Trata-se de atos violentos que acontecem dentro dos 
lares, onde a taxa de homicídios é menor, mas o pre-
juízo individual, familiar e social é catastrófico.

Entende-se por violência intrafamiliar:
Toda ação ou omissão que prejudique o bem-

-estar, a integridade física, psicológica, ou a liberdade 
e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro 
da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa, 
por qualquer integrante da família que esteja em rela-
ção de poder com a pessoa agredida. Inclui também 
as pessoas que estão exercendo a função de pai ou 
mãe, mesmo sem laços de sangue.

O termo “doméstico” incluiria pessoas que vivem 
no ambiente familiar, como empregado, agregado e 
visitante esporádicos.

Violência contra a mulher.
A violência contra as mulheres é o tipo mais ge-

neralizado de abuso dos direitos humanos no mundo 
e o menos reconhecido. A Assembleia Geral das Na-
ções Unidas de 1993 definiu oficialmente a violência 
contra as mulheres como:

Qualquer ato de violência de gênero que resulte 
ou possa resultar em dano físico, sexual, psicológico 
ou sofrimento à mulher, inclusive ameaças de tais atos, 
coerção ou privação arbitrária da liberdade, quer ocorra 
em público, quer ou na vida privada.

A agressão do parceiro íntimo, também conhecida 
como violência doméstica, maus-tratos ou espanca-
mento da esposa, é quase sempre acompanhada de 
agressão psicológica e, de um quarto a metade das 
vezes, também de sexo forçado.

A violência contra as mulheres é diferente da 
violência interpessoal em geral. Os homens têm maior 
possibilidade de serem vítimas de pessoas estranhas 
ou pouco conhecidas, enquanto que as mulheres têm 
maior probabilidade de serem vítimas de membros de 
suas próprias famílias ou de seus parceiros íntimos.

Na sua forma mais grave, a violência leva à morte 
da mulher. Sabe-se que de 40% a 70% dos homicí-
dios femininos no mundo são cometidos por parceiros 
íntimos. Em comparação, os percentuais de homens 
assassinados por suas parceiras são mínimos, e fre-
quentemente, nestes casos, as mulheres estavam se 
defendendo ou revidando o abuso sofrido. A pobreza 
aumenta a probabilidade de as mulheres serem víti-
mas de violência.

A violência doméstica, em face de suas carac-
terísticas e múltiplas interferências no campo social, 
cultural, médico e legal, está a exigir uma abordagem 
transdisciplinar, que centralize na família seus cuida-
dos, caso se pretendam obter resultados mais favo-
ráveis ao grupo familiar e à sociedade como um todo.

Estudos sobre o tema demonstram a magnitude 
do problema quando temos como foco “crianças em 
situação de rua”. A maioria não volta para casa em 
função dos maus tratos, da mesma forma que jovens 
na mesma situação, que relatam ter sofrido abuso se-
xual por familiares.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente passam a ser os novos paradigmas 
para o sistema de justiça, para a sociedade e para 
o Brasil como um todo. A nova legislação signatária 
da doutrina de proteção integral reconhece direitos à 
criança e ao adolescente, respeitando seu estágio de 
desenvolvimento. É uma das legislações mais avan-
çadas do mundo, que pouco a pouco começa a ser 
implementada. É recente para a criança brasileira ter 
esse status de pessoa, assim como para a população 
feminina, que no século XX conquistou significativos 
espaços e também ônus sociais.

De outro lado, o aumento da expectativa de vida 
tomou o idoso, uma nova realidade a ser absorvida 
pela sociedade. Essa evolução permitiu que se abris-
se com mais clareza o ambiente privativo dos lares, 
expondo suas mazelas.

As limitações dos idosos mobilizam frustração e 
sobrecarga dentro do ambiente familiar e contribuem 
para a eclosão de atitudes de negligência e abusos. 
Tanto os idosos como deficientes sofrem também vio-
lência física, psicológica, sexual e negligência com as 
peculiaridades específicas. Uma das mais comuns é 
a financeira, o uso das aposentadorias pela família. 
Há também desatenção às necessidades do idoso, 
culminando com o abandono.
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A hipótese de que o ambiente familiar, pelas liga-
ções afetivas, protegeria seus membros mais vulnerá-
veis tem se mostrado bastante falha, o que levanta a 
necessidade de reflexões sobre o tema.

A violência doméstica, em face de suas caracte-
rísticas e múltiplas interferências nos campos social, 
cultural, médico e legal, está a exigir uma abordagem 
transdisciplinar, que centralize na família seus cuida-
dos, caso se pretendam obter resultados mais favo-
ráveis ao grupo familiar e à sociedade como um todo.

Há que se buscar, cada vez mais, desenvolver 
trabalhos e programas com abrangência mais ampla, 
para abarcar a vítima, o abusador e o restante do gru-
po familiar, em face das múltiplas facetas contempla-
das pela violência doméstica, em especial a violência 
intrafamiliar.

Podemos concluir que a violência intrafamiliar 
atinge parcela importante da população e repercute 
de forma significativa sobre a saúde das pessoas a 
ela submetidas. Configura-se um problema de saú-
de pública relevante e um desafio para os gestores 
de saúde, da assistência social, da justiça; e para os 
Parlamentares brasileiros.

Na realidade, a violência intrafamiliar é uma ques-
tão de grande amplitude e complexidade, cujo enfren-
tamento envolve profissionais de diferentes campos 
de atuação, requerendo, por conseguinte, uma efetiva 
mobilização de diversos setores do Governo e da so-
ciedade civil. Tal mobilização visa, em especial, forta-
lecer e potencializar ações e serviços, na perspectiva 
de uma nova atitude, de compromisso e colaboração 
em relação ao problema.

Signatário da Declaração da ONU, o Estado bra-
sileiro tem procurado, desde o período do pós-Segunda 
Guerra Mundial, ampliar os direitos e garantias consti-
tucionais, estendendo-os indistintamente, de regra, a 
homens e mulheres. Foi na Constituição de 1988, no 
entanto, que tal preocupação chegou ao patamar mais 
próximo do desejável. E o resultado tem sido, ainda 
que tímido diante do ideal, um considerável progres-
so na efetivação de direitos inerentes às mulheres na 
sociedade brasileira.

No Parlamento, junto a meus pares, tenho partici-
pado dessa luta, como Deputada Federal e Senadora, 
desde a Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre 
a dignidade humana como centro das questões e que 
apontou pela primeira vez a questão da desigualdade 
das mulheres em relação aos homens.

Em relação aos direitos, outros avanços também 
tiveram como pano de fundo a Constituição Cidadã 
de 1988, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente de 1990, que é um conjunto de nor-
mas de ordenamento jurídico que tem como objetivo a 

proteção integral da criança e do adolescente. Já em 
relação aos direitos das pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, o Estatuto do Idoso aprovado em 
2003 representou uma grande vitória.

Em 2004, no bojo da sensibilização por uma nova 
lei de violência doméstica contra as mulheres, foi ela-
borada e aprovada a Lei nº 10.886, de 2004, que in-
troduziu a figura da violência doméstica. Produziu, no 
entanto, modificação de pouca monta, não só segundo 
os juristas, mas também segundo o movimento femi-
nista, embora seja elogiada a marca simbólica de pri-
meira lei brasileira que se refere à violência doméstica.

Ainda no ano de 2004, o Governo brasileiro ins-
tituiu grupo de trabalho interministerial para elaborar 
propostas de medidas legislativas e outros instrumentos 
para coibir a violência doméstica contra a mulher; e em 
2006 fruto desse trabalho foi aprovado pelo Parlamen-
to: a Lei nº 11. 340, de 7 de agosto de 2006.

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, 
a Lei Maria da Penha dá cumprimento, finalmente, à 
Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên-
cia contra a Mulher da OEA (Convenção de Belém do 
Pará), ratificada pelo Estado brasileiro há 11 anos, 
bem como à Convenção para Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU.

Não poderia deixar de observar a mudança de 
lógica na condução política, que sinaliza a dignidade 
humana como questão central da Constituição Cidadã 
e fator balizador de novas relações sociais no Brasil a 
partir do Governo do Presidente Lula, a que a Presi-
denta Dilma tem dado continuidade.

Em 2010, os índices de pobreza tiveram uma que-
da acelerada: passaram de 9,5%, em 2001, para 5,1%, 
em 2010, no caso da pobreza extrema. Essa redução 
foi observada em todos os Estados da Federação.

Apesar de inegáveis avanços, existe considerável 
caminho a ser percorrido, em especial se consideramos 
que a pobreza extrema configura uma situação inacei-
tável, não só do ponto de vista individual, como coletivo.

Do mesmo modo, podemos considerar a dimi-
nuição das desigualdades sociais, já que cerca de 30 
milhões de brasileiros ascenderam à classe média, o 
que possibilitou que essa grande parcela tivesse aces-
so a casa própria, e que seus filhos pudessem entrar 
na universidade.

Estudiosos e pesquisadores teimam em separar 
pobreza e violência; mas eu, que pude conviver em 
meio a essa realidade, posso afirmar que o “ovo da 
serpente” tem mais possibilidade de ser fértil nesse 
ambiente onde há ausência do Estado.

Sabemos que os primeiros passos foram dados 
como alerta para a questão da violência no Brasil; 
mas foi apenas o início de uma caminhada, pois todos 
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(homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos) 
têm direito a uma vida livre a violência. Este é o nosso 
desejo, e deve ser o nosso compromisso.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma 

Comunicação de Liderança, concedo a palavra ao 
Deputado Rogério Carvalho, pelo PT. S.Exa. dispõe 
de até 10 minutos.

O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados.

Hoje, dia importante: o Ministério da Saúde e o 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Muni-
cipais de Saúde aprovaram o Contrato de Ação Pú-
blica, contrato organizativo criado pela Presidente 
Dilma Rousseff, que permitirá à União, aos Estados e 
Municípios definirem suas responsabilidades na con-
formação do Sistema Único de Saúde na prestação 
de serviços em todas as ações de responsabilidade 
do sistema público de saúde brasileiro.

Mas, mesmo nesses momentos em que o Brasil 
avança, depois de 23 anos da Constituição de 1988, 
21 anos das Leis nºs 8.080, de 1990, e 8.142, de 1990, 
mesmo este Governo tomando a iniciativa de regula-
mentar essas leis e de dar o próximo passo para a 
construção do Sistema Único de Saúde, sistema que 
deve garantir a universalização e integralidade do aten-
dimento ao povo brasileiro, ainda sofremos com a falta 
de entendimento do que representa o Sistema Único 
de Saúde para o Brasil e para os brasileiros.

Primeiramente, essa conquista que é o SUS é 
uma conquista constitutiva, é um valor para a socieda-
de brasileira, porque o maior bem passa a ser consi-
derado um direito, um direito de cidadania: o direito à 
vida. Somente a Constituição de 1988, depois de 488 
anos, dá um basta à condição do cidadão de primei-
ra, de segunda e de terceira que havia no nosso País: 
o cidadão de primeira, que podia pagar um plano de 
saúde; o cidadão de segunda, que tinha Previdência, e 
o cidadão de terceira, que eram os indigentes do nos-
so País. O SUS rompe com esse ciclo, e, em 1988, a 
saúde vira um direito.

Países que construíram esse sistema estão há 60 
anos tentando acertar e aprimorando os seus sistemas. 
Nós temos apenas 23 anos da Constituição de 1988 
e, portanto, uma longa jornada pela frente.

Mas o que me chamou a atenção e me fez vir 
aqui, em nome da Liderança do Partido dos Trabalha-
dores, foi a matéria publicada no dia de hoje, no jornal 
O Globo, que diz que a saúde financia pista de skate.

É importante dizer que o programa Academia da 
Saúde, do Ministério da Saúde, não foi criado para fi-
nanciar pistas de skate. Trata-se de um programa que 

tem relevância pela importância do tema do envelhe-
cimento e pela importância que ganham as doenças 
crônicas degenerativas como causa de morte no nosso 
País. Hoje, 72% das mortes no Brasil estão associadas 
às doenças crônicas degenerativas.

Nós sabemos que a prevenção dessas doenças 
e a diminuição das complicações para aqueles que por 
elas são acometidos dependem exclusivamente, ou 
melhor, principalmente, primeiro, do acompanhamento, 
da vigilância dos serviços de saúde. Nesse sentido, o 
Brasil tem hoje a marca, graças ao Sistema Único de 
Saúde, de 100 milhões de brasileiros cobertos pelo 
Programa Saúde da Família.

Como um complemento para que possamos pre-
venir risco e melhorar a qualidade de vida da nossa 
população, foi criado o programa Academia da Saúde, 
que tem como objetivo estimular a atividade física, di-
minuir os riscos de enfarto, de AVC, de diabetes. Isso 
é fundamental para que prolonguemos a vida da po-
pulação e melhoremos a qualidade de vida dos idosos, 
daqueles que serão quase um terço da nossa popula-
ção até o ano de 2030.

Por isso, meus senhores, eu quero dizer que o 
Ministério da Saúde está correto quando investe na 
Academia da Saúde.

No Estado de Sergipe, quando fui Secretário Mu-
nicipal de Saúde, nós criamos o Academia da Cidade 
em 12 polos. Isso gerou uma mobilização e contribuiu 
para que a cidade de Aracaju fosse considerada a 
capital da qualidade de vida de todos os brasileiros.

O Ministério da Saúde está de acordo com o 
que pensam e recomendam os órgãos internacionais, 
que apontam para a promoção e prevenção da saúde, 
principalmente a promoção da saúde, quando institui 
um programa como esse, que estimula o exercício fí-
sico e a utilização do espaço público como forma de 
contribuir para a saúde pública. E não é de qualquer 
jeito, há financiamento para equipes multiprofissionais 
e acompanhamento das equipes de Saúde da Família.

Portanto, o Ministério da Saúde está no caminho 
certo. Mas não é só isso, está associado à distribui-
ção de medicamentos gratuitos, com mais de 20 mil 
pontos de distribuição em todo o País, com a extensão 
da Farmácia Popular. Não é um programa isolado, é 
um programa consistente, que tem finalidade, é um 
programa que vai mudar a condição das pessoas que 
podem desenvolver ou que tenham risco maior para 
desenvolver doenças crônicas e degenerativas.

Eu queria dizer também que nós estamos co-
metendo alguns equívocos quando questionamos o 
pagamento de vale-transporte. Ou deixou de ser di-
reito do trabalhador brasileiro – da saúde, da educa-
ção – o vale-transporte, o direito ao deslocamento? 
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Colocar como desvio de finalidade o pagamento de 
vale-transporte é não reconhecer que a saúde se faz 
com força de trabalho, com gente; 65% do custo da 
área de serviço geralmente é com pessoal, e pessoal 
precisa de transporte, e transporte faz parte do custo 
do trabalhador que presta o serviço.

Imaginem se contratássemos auxiliar de enfer-
magem, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisiote-
rapeuta, todos os profissionais da saúde, e eles não 
pudessem receber o vale-transporte como uma condi-
ção do trabalhador, porque alguns, que desconhecem 
o funcionamento da saúde ou querem confundir a opi-
nião pública, consideram desvio de finalidade! O vale-
-transporte não é desvio de finalidade, é um direito de 
todos os trabalhadores, inclusive os da saúde. Ou os 
trabalhadores da saúde não têm direito a se locomover 
com o pagamento feito pelo empregador, público ou 
privado? É um direito do trabalhador o vale-transporte.

Por fim, eu quero dizer que na tarde de ontem 
a Subcomissão sobre reforma do SUS apresentou o 
seu relatório, que deve ser apreciado pela Comissão 
de Seguridade Social e Família na próxima quarta-
-feira, de amanhã a 8 dias, no qual foi apontada de 
forma clara de que maneira o Brasil pode aplicar novos 
recursos para transformar de fato esse sistema num 
sistema universal e integral e também de que manei-
ra a transparência no funcionamento desse sistema 
pode garantir a todos os brasileiros que cada centavo 
que for colocado no sistema público assegurará que 
se transformará em serviço de saúde de qualidade, 
em inclusão pelo direito, que é o que o Sistema Úni-
co de Saúde fez com o povo brasileiro: incluiu o povo 
brasileiro pelo direito.

Isso é uma revolução. Isso é uma conquista da 
democracia. Que todos nós tenhamos o compromisso 
de não deixar que a desinformação, que a informa-
ção equivocada destrua essa ideia, a generosidade 
que esta Casa, que o Congresso Nacional teve com 
o povo brasileiro, quando considerou a saúde direito 
dos cidadãos brasileiros, quando criou a maior política 
de inclusão do País e quando criou o maior sistema 
público de saúde universal gratuito e integral para to-
dos os brasileiros.

Essa é a maior política de saúde do mundo, e 
nós todos temos o compromisso de lutar para que 
isso permaneça.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma 
breve comunicação, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Jardim, por 1 minuto.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa comunica-
ção, para a qual peço a atenção de todos os Parlamen-

tares, é sobre a situação econômica do País. Vou ter 
o desafio de falar de tema tão complexo em 1 minuto.

Primeiro, quero saudar as modificações na nossa 
política cambial, que definitivamente deixa de ser vista 
só como política monetária e passa a ser considerada 
política de desenvolvimento. Nós fazemos algumas re-
flexões sobre o tema.

Segundo, o puxão de orelha que deu corretamen-
te a Presidente Dilma quando esteve na Assembleia 
Geral das Nações Unidas. Ela disse, de forma muito 
clara – e nós repercutimos aqui —, que o nosso País 
fez e está fazendo a sua lição de casa, unindo todos 
os que querem enfrentar a crise – quando há necessi-
dade de medidas anticíclicas, nós, da Oposição, junto 
com o Governo, as adotamos aqui.

Mas o chamado mundo desenvolvido não fez a 
lição de casa, não fez a regulação que se havia com-
prometido a fazer, regras para disciplinar o fluxo de re-
cursos internacionais. Isso tudo enseja uma reordena-
ção mundial, para a qual precisamos estar preparados.

Sr. Presidente, vivemos uma multiplicação de de-
mandas corporativas no País. Isoladamente, cada um 
tem razão. A melhoria salarial aqui e acolá, a evolução 
funcional mais para lá. Mas quando isso se soma numa 
grande conta para o País, nós precisamos ter um pro-
jeto nacional. Está mais do que passado o momento. 
Digo isso diante, inclusive, da situação de greves e de-
mandas salariais, para que o Governo tome a iniciativa 
de chamar todos para uma mesa de negociação, sob 
pena de vivermos o império das demandas localizadas 
e não do interesse público.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a política 
econômica brasileira está em reformulação. Pedras 
fundamentais mantidas: meta de inflação, câmbio flu-
tuante e ajuste fiscal se complementam, agora com 
uma visão desenvolvimentista mais adequada à atual 
crise global.

Sempre alertei para o fato de que o modelo eco-
nômico do Governo Lula, aprofundamento daquele im-
plementado por FHC, era efetivo quanto à estabilidade 
– real, Lei de Responsabilidade Fiscal —, mas insu-
ficiente para garantir o crescimento sustentável. Teria 
que ser acompanhado de reformas estruturais, que o 
Governo negligenciou e que precisam ser retomadas, 
e precisaria também escapar da ortodoxia monetária.

Agora, num ambiente global completamente dis-
tinto, o tripé monetarista definido por taxa de juros 
elevada, taxa de câmbio sobrevalorizada e reforma 
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do Estado dentro da concepção de Estado mínimo 
deve ser alterado.

Neste novo momento surge oportunidade para 
um tripé desenvolvimentista: taxa de juros baixa, taxa 
de câmbio de equilíbrio, que torna competitivas as 
empresas nacionais que investem em inovação, as-
sim como retomada do papel estratégico do Estado, 
como bem definiu em artigo recente o ex-Ministro Luiz 
Carlos Bresser Pereira.

Como o economista Keynes dizia, “quando a 
realidade muda, minhas convicções também mu-
dam”. Em suma, como a própria crise de 2008 e a 
atual demonstram, não existe fórmula pronta, cada 
país precisa buscar uma alternativa. E o Brasil está 
buscando o seu próprio rumo.

Inflação em alta. Ao observarmos a relação his-
tórica entre PIB e IPCA, principal medidor da inflação, 
verificamos que toda vez que o primeiro cresce acima 
de determinado patamar, no caso brasileiro num rit-
mo superior a 4% ou 4,5% ao ano, o IPCA supera a 
meta oficial, 4,5%. Em 2010 o PIB cresceu 7,5% e a 
inflação foi de 5,9%.

Em suma, não estou aqui defendendo que aban-
donemos a meta de inflação, mas reconhecer que ela 
pode ter uma curva ascendente e decrescente, de 
acordo com a conjuntura macroeconômica, e que isso 
não deve causar espécie e nem ser o único parâmetro 
para a definição da política econômica.

Assim como não defendo o câmbio fixo, mas 
proponho reconhecermos que nenhum país do mundo 
adota um regime de câmbio flutuante puro, entenden-
do a política cambial não como simples instrumento 
monetário, mas como política de desenvolvimento.

Agora, um aspecto que não admite flexibilização 
é a responsabilidade fiscal.

Qualidade do gasto público. O atual Governo ain-
da tem um tendão-de-aquiles para levar adiante essa 
mudança de rumos: a crescente dívida pública. Há si-
nais contraditórios quanto à determinação do Governo 
de exercer seu papel estratégico, principalmente nos 
investimentos, necessários em setores como o de in-
fraestrutura, e o descontrole dos gastos oficiais, apesar 
do esforço de ampliação de superávit.

Projeto Nacional. Essa readequação macroeco-
nômica, que saúdo, só será bem- sucedida se o Brasil 
combinar o seu projeto nacional de desenvolvimento 
à nova configuração da economia global. O renomado 
economista Luiz Gonzaga Belluzzo, em recente artigo, 
chama atenção para o exemplo chinês. Abertos aos 
investimentos estrangeiros, os chineses utilizaram 
seu poder de negociação para exigir dos “forasteiros” 
o compromisso de abastecer o mercado doméstico e 
transferir tecnologia às empresas locais, ao mesmo 

tempo em que concede incentivos fiscais à exportação 
e administra a flutuação da taxa cambial.

Deve ficar óbvio, no entanto, que não se está 
propondo aqui a transposição mecânica da política 
econômico-financeira de um país para outro. Até por-
que quando nos referimos ao poder de negociação 
dos chineses devemos guardar a percepção do que 
significa, em termos de trocas comerciais, o poder 
efetivo de um mercado com 1 bilhão e 300 milhões 
de consumidores.

Em suma, o momento pede uma profunda re-
flexão sobre dogmas econômicos e o PPS fez esse 
alerta em seu documento Sem mudanças não há 
esperanças, há mais de 6 anos, no qual já destacava 
a necessidade da busca pelo novo. Reconheço que 
isso está sendo feito pela equipe econômica do Gover-
no Federal e pela direção do Banco Central, seja nas 
definições macroeconômicas ou apoiando processos 
produtivos mais eficientes, produtos ambientalmente 
corretos, estimulando a inovação e diversas formas de 
organização produtiva.

Precisamos fazer nosso próprio caminho para 
superar esse período conturbado da economia global. 
Para isso, é fundamental que os partidos políticos, o 
Legislativo, o Executivo e toda a sociedade participem 
dessa reflexão e contribuam para definirmos um novo 
projeto nacional de desenvolvimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o efeito 
manada que precipitou a fuga de capitais para a compra 
de títulos norte-americanos; a queda de braço entre o 
Governo Obama e os republicanos para ampliar o dé-
ficit dos EUA; a crise na zona do euro, motivada pela 
dificuldade de países como Grécia, Irlanda, Espanha, 
Itália e Portugal honrarem seus compromissos, todas 
essas questões têm como pano de fundo a incapaci-
dade do atual sistema capitalista de fazer com que o 
mundo volte a crescer com sustentabilidade após a 
crise financeira global de 2007/2008, gerando empre-
gos e renda para todos.

Pacotes ortodoxos. As manifestações e protes-
tos violentos que eclodem no Continente Europeu são 
uma resposta de repúdio da sociedade contra o remé-
dio da moda no enfrentamento de crises. Reduzem-se 
benefícios sociais em detrimento de pacotes de aus-
teridade ultrapassados e de privatizações, medidas 
que adotadas tendem a tornar os países mais pobres 
e vulneráveis. Basta observarmos os exemplos de fra-
cassos no Leste Asiático, na América Latina e, mais 
recentemente, na Irlanda, Letônia e Grécia.

Poucos aprenderam. Reconheço que estava entre 
os otimistas que pregavam que toda crise gera opor-
tunidades. Achei que poderíamos ter aprendido lições 
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importantes com os efeitos devastadores da crise fi-
nanceira que abalou o mercado de capitais em 2008.

Acreditei que pudéssemos iniciar uma nova fase 
do capitalismo, deixando o lado selvagem e privilegian-
do uma maior igualdade, uma regulamentação mais 
forte e um melhor equilíbrio entre mercado e Governo.

Quatro anos se passaram e serviram para mos-
trar que o lobby do setor financeiro continua ditando 
as regras no tabuleiro global. É preocupante constatar 
que investidores do mercado especulativo, que movi-
mentam bilhões nas bolsas de todo o mundo, têm in-
fluenciado mais as políticas fiscal e monetária do que 
os líderes mundiais.

Alguns desses líderes, inclusive, encontram-se 
acossados por uma conjuntura político/eleitoral con-
turbada. É o caso do Presidente Obama, que se viu 
obrigado a se submeter à pressão da ala mais radial 
do Partido Republicano, o Tea Party, para aprovar o au-
mento do déficit da economia norte-americana e poder 
honrar seus compromissos. É misturar uma questão 
doméstica com a saúde financeira do mundo. Afinal, 
imaginem o impacto global de um calote dos EUA.

No fim, a impressão que ficou da crise de 2008 foi 
de que as nações se preocuparam em proteger o setor 
financeiro, criador da desgraça, da qual elas mesmas 
foram coadjuvantes, e foram incapazes de restabele-
cer a confiança necessária para reaquecer a economia 
global. Em suma, premiaram a especulação em detri-
mento da produção, da geração de empregos e renda.

Precisamos crescer. No Brasil, na época da cri-
se global, aprovamos em plenário todas as medidas 
de desoneração tributária e de incentivo à economia 
apresentadas pelo Governo Lula, mesmo sendo da 
Oposição. Houve embates, principalmente com rela-
ção às contrapartidas, no sentido de garantirmos um 
crescimento sustentável da economia como um todo 
e não, simplesmente, aprovarmos um conjunto de 
pacotes pontuais que beneficiassem alguns. A crise 
passou, graças ao consumo interno e às nossas ex-
portações, mas não foi uma “marolinha”, como alguns 
canhestramente chegaram a argumentar.

Todavia, questões de fundo em relação a nossa 
política econômica, infelizmente, não avançaram como 
deveriam, tais como o aumento galopante do custeio 
da máquina pública, a valorização excessiva do real, 
os juros estratosféricos, a falta de investimentos em 
infraestrutura, além da ausência de reformas estrutu-
rais e estruturantes.

Como sair da crise. Não existe formula mágica, 
seja sugestão neoclássicas ou keynesiana. O que 
precisamos é fazer com que o mundo volte a crescer.

Crescimento econômico restaura a confiança de 
países quanto ao pagamento de suas dívidas, causan-

do a queda dos juros e deixando espaço para medidas 
fiscais para aumentar os investimentos e fomentar o 
crescimento. O crescimento alimenta a arrecadação 
de impostos e reduz a necessidade de gastos sociais, 
como o seguro-desemprego. E a confiança gerada 
por esse ciclo virtuoso tende a promover ainda mais 
o crescimento econômico.

Para tanto, é necessário outro tipo de governança 
global, regras claras para coibir a especulação e ações 
efetivas para que o mercado não se sobreponha à pro-
dução. E o Brasil precisa estar preparado para futuras 
turbulências, fazer a sua lição de casa e repensar o 
atual modelo econômico, pois a cartilha que atualmen-
te vigora no mercado global tem-se mostrado incapaz 
de evitar que o mundo entre numa espiral recessiva.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo está 
bastante conturbado. A estagnação da economia dos 
EUA; a crise na Zona do Euro; o desenlace da chama-
da Primavera Árabe; o avanço da China no comércio 
global, hoje existem mais perguntas do que respostas 
quanto ao nosso futuro.

Organizei, recentemente, o seminário Que mun-
do emerge pós crise financeira, evento concorrido, que 
contou com a participação do Embaixador Roberto 
Abdenur, 44 anos de diplomacia, com passagens pe-
los EUA, China e Alemanha, e Sérgio Fausto, diretor 
do Instituto Fernando Henrique Cardoso, jornalista e 
cientista político.

Pós-Crise? O tabuleiro global passou por gran-
des transformações após dois fatídicos setembros. Em 
2001, no dia 11, primeiro ataque terrorista de grandes 
proporções em solo norte-americano, que atingiu quase 
simultaneamente o coração do seu centro econômico, 
o Pentágono e, se não fosse a ação de abnegados 
passageiros, também atingiria a Casa Branca.

Até aquele momento, após a queda da URSS, 
em 1991, que determinou o fim das utopias, os EUA 
ditavam as regras do jogo – afinal o capitalismo do 
american way of life havia vencido o comunismo.

Os ataques terroristas deflagraram uma corrida 
belicista contra o chamado eixo do mal. A partir dai os 
custos astronômicos das guerras no Iraque e no Afe-
ganistão passaram a inflacionar o galopante déficit na 
balança comercial dos EUA.

O segundo setembro fatídico foi quando eclodiu a 
crise financeira global de 2008, que levou à bancarrota 
economias inteiras e evidenciou a ausência de meca-
nismos de fiscalização e controle capazes de evitar 
a sanha especulativa do subprime e dos derivativos.

Em suma, ainda é cedo para se falar em pós-cri-
se, pois ainda não é possível vislumbrar seu desfecho, 
que se complica mais pelo momento conturbado da 
corrida presidencial nos EUA.
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Novas lideranças. A instabilidade global intensi-
fica-se e coloca em xeque a supremacia dos EUA no 
mundo, seja do ponto de vista econômico, social ou 
político.

Assim, a governança global de entidades como 
ONU, OTAN, G-8, ruiu, permitindo o surgimento de 
novos players no mercado. O BRIC – Rússia, China, 
Índia e Brasil questiona a falta de representatividade 
nas decisões desses órgãos internacionais, ao mes-
mo tempo em que sua pujança econômica impõe o 
chamado G-20 como uma forma de equilibrar melhor 
as forças.

O enfraquecimento do dólar frente a outras mo-
edas também levanta dúvidas sobre sua função e es-
cancara a necessidade de estabelecermos um novo 
padrão monetário.

É certo que vivemos num mundo multipolar, em 
que a China terá papel preponderante, mas não nos 
moldes hegemônicos dos EUA num passado recente. 
Ou seja, de um centro hegemônico passamos para 
um mundo multipolar.

Redefinir caminhos. O padrão de consumo atu-
al se mostra insustentável pelo simples fato de ser 
inacessível à maioria da população mundial, além de 
comprometer sobremaneira nossos recursos naturais. 
O efeito estufa e as consequentes mudanças climáticas 
são efeitos desse descompasso, que terá, obrigatoria-
mente, que ser alterado.

Surge então a necessidade de estabelecermos 
novos parâmetros sobre o desenvolvimento. Será que 
ele deve ser mensurado apenas pelo desempenho eco-
nômico, sem levar em conta as questões sociais e am-
bientais? E o bem-estar deve ser medido apenas pela 
nossa capacidade de consumir ou também é preciso 
levar em conta as conquistas sociais, como o acesso 
a saúde e educação de qualidade?

No campo político, quem liderará e quais as no-
vas regras de governança mundial?

Do ponto de vista econômico, surge oportunidade 
da economia verde; estabelecimentos novos para seto-
res como transporte e geração de energia, entre outros.

Projeto Nacional. E qual o papel do Brasil em todo 
esse processo? Qual a nossa participação relativa na 
divisão internacional do trabalho? Quais alianças de-
vem ser buscadas daqui para frente?

Somos quase 200 milhões de brasileiros, a oitava 
economia do mundo, mas com um índice de desen-
volvimento humano ínfimo se comparado com o dos 
nossos vizinhos sul-americanos.

Acredito que se o momento atual é de crise e de 
incertezas quanto ao futuro, existe, porém, uma janela 
de oportunidades se abrindo para o Brasil e precisa-
mos estar preparados. Temos o pré-sal, as vitrines da 

Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, eventos que 
devem ser utilizados para deixar um legado às gera-
ções futuras; para tanto, precisam estar inseridos num 
projeto estratégico, debatido por toda a sociedade, que 
fixe parâmetros econômicos e sociais, defina setores 
prioritários e oriente o País para o futuro. Enfim, um 
projeto nacional para o Brasil.

O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nobres Parlamentares, 
quero destacar a excelente notícia de que o Brasil con-
quistou em Londres o segundo lugar em um importante 
torneio de educação profissional do qual participaram 
944 competidores.

O Brasil ficou na frente do Japão, da Suíça e de 
Cingapura.

Parabenizo o Brasil pela participação na XLI edi-
ção do WorldSkills. Os jovens representantes do Brasil 
saíram-se muito bem.

Peço que meu pronunciamento seja considerado 
lido e divulgado pelos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado, 
Deputado Marcelo Matos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, quero des-
tacar hoje a excelente notícia de que o Brasil conquis-
tou o segundo lugar no torneio de educação profissio-
nal denominado WorldSkills, realizado em Londres no 
início deste mês, e contou com a participação de 28 
estudantes de escolas profissionalizantes do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SE-
NAC de todo o País.

Essa foi a 41ª edição do WorldSkills, o maior tor-
neio de formação profissional do mundo, que reuniu 
944 competidores, estudantes de cursos técnicos pro-
fissionalizantes de 51 países. O evento recebeu mais 
de 150 mil visitantes.

O próximo evento será realizado na Alemanha, 
em julho de 2013.

Em sua colocação, o Brasil ficou atrás somente 
da Coreia do Sul, e à frente do Japão, da Suíça, de 
Cingapura e de outros países desenvolvidos.

Quero destacar em especial a participação do 
Estado do Rio de Janeiro, responsável pela medalha 
de ouro na categoria de Joalheria, com o estudante 
Rodrigo Ferreira da Silva, aluno do SENAI do Rio. 
Parabéns!

O segundo lugar brasileiro foi obtido graças a seis 
medalhas de ouro, três de prata, duas de bronze e dez 
certificados de excelência. As medalhas de ouro foram 
conquistadas nas categorias de Desenho Mecânico, 
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Eletrônica Industrial, Joalheria, Mecânica de Refrigera-
ção, Mecatrônica e Webdesign. Ganharam medalhas 
de prata competidores de Polimecânica, Tecnologia da 
Informação e Design Gráfico. Já o bronze foi conquis-
tado nas categorias de Fresagem e Soldagem.

Essa foi a segunda vez que o Brasil o obteve 
segundo lugar no WorldSkills. A primeira foi em 2007, 
no torneio realizado no Japão. Em 2009, no Canadá, 
o Brasil ficou em terceiro lugar, atrás de Coreia do Sul 
e Irlanda.

Devemos destacar que o importante dessa notícia, 
além da boa colocação do Brasil no certame interna-
cional, é a constatação da importância da educação 
profissional em nosso País, valorizada por instituições 
como o SENAI e o SENAC, já citados, além do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, e 
também pelo Governo Federal, por meio de programas 
dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego.

Assim, a educação profissional precisa e deve ser 
cada vez mais valorizada, como fator de qualificação 
para a inserção de nossos jovens no mercado de tra-
balho. E, considerando que o Brasil se prepara para os 
grandes eventos internacionais que vai sediar, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas 
de 2016, essa qualificação profissional faz-se cada vez 
mais urgente e necessária.

Precisamos enfatizar a importância dos progra-
mas de formação e qualificação profissional para in-
centivar nossos jovens a cada vez mais se prepararem 
adequadamente para o mercado de trabalho e ajuda-
rem o País a obter novas e importantes vitórias, como 
essa do WorldSkills.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para dar 

como lido seu pronunciamento, concedo a palavra ao 
Deputado Mauro Benevides por 1 minuto. Na inscrição 
para o Pequeno Expediente, V.Exa. está em 47º lugar. 
Seria quase impossível V.Exa. falar antes do Grande 
Expediente.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
já anunciou a minha classificação: 47º. Como V.Exa. 
conhece muito bem o Evangelho, melhor do que to-
dos nós, sabe que, segundo o Evangelho, os últimos 
poderão ser os primeiros. Por isso, estou invocando 
em meu prol esse minuto para dar o meu recado não 
apenas aos eminentes companheiros que aqui estão, 
mas sobretudo ao povo brasileiro que deve estar acom-
panhando os trabalhos da Câmara neste momento.

Sr. Presidente, a imprensa registra, hoje, a in-
tenção da Presidente Dilma Rousseff de lançar, nos 
próximos dias, um pacote de 14 bilhões para recuperar 

desgastes com a chamada faxina, através da qual lhe 
foram consignados pontos favoráveis, em razão de as 
medidas terem se revestido de uma linha inflexível de 
moralização no serviço público federal.

Segundo a versão corrente, as políticas públicas 
já estariam delineadas, atingindo, primordialmente, os 
seguintes itens: pessoas com deficiência, atendimento 
do programa através da aplicação de 9.871 bilhões, 
gerando banco de emprego on-line e casas adaptadas; 
cadeias públicas erigidas com a utilização de 1,2 bilhão 
até 2014, notadamente na ampliação e construção de 
presídios; combate às drogas, abrangendo inicialmente 
sete Estados-pilotos em ações concentradas nos eixos 
saúde e segurança; proteção a crianças, com o forta-
lecimento dos Conselhos Tutelares e o enfrentamento 
da exploração sexual do menor.

Dentro de tais programas, a Primeira Magistrada 
do País pretende obter apoio da opinião pública brasi-
leira, por seus segmentos mais conscientizados. Me-
rece, por tudo isso, portanto, os nossos aplausos e o 
registro que faço, neste instante, da tribuna desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter-me aten-
dido nestes 60 segundos que procurei utilizar rigoro-
samente, com precisão cronométrica. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. dis-
pôs não apenas de 1 minuto, mas de 3 minutos. Então, 
V.Exa. é uma pessoa abençoada e, com certeza, teve 
a oportunidade de expressar o seu pensamento nesse 
pronunciamento, mostrando-nos que os últimos serão 
os primeiros a serem contemplados.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande 
do Sul. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
a tribuna para parabenizar o Governador Tarso Genro, 
do Estado do Rio Grande do Sul. E explico o porquê.

É muito comum que nos primeiros meses de um 
Governo se tenha extrema dificuldade para começar a 
implantação de um programa de governo defendido du-
rante a campanha eleitoral. Isso porque é muito comum 
que nos primeiros meses de uma administração haja a 
necessidade de reorganizar a máquina administrativa 
para a execução de um novo programa de Governo

No caso do Rio Grande do Sul, o Governador Tar-
so Genro, que nas pesquisas de opinião pública vem 
obtendo altos percentuais de aprovação, conseguiu 
rapidamente organizar a máquina pública de acordo 
com a sua visão de Governo E as principais questões 
do programa de governo defendidas durante as elei-
ções já vêm sendo enfrentadas.
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Obviamente, eu não terei tempo de abordar todas 
as questões, mas gostaria de discorrer pelo menos so-
bre quatro delas, a fim de confirmar o que estou dizendo.

Em primeiro lugar, o Governo, já nesses primei-
ros 9 meses, enfrentou e iniciou a recuperação salarial 
de duas categorias-chave dos servidores públicos do 
Estado do Rio Grande do Sul: o magistério e a se-
gurança pública. Essas duas categorias numerosas 
com defasagens salariais extraordinárias tiveram suas 
propostas aceitas pelas assembleias dos sindicatos, 
aprovadas pelas categorias, um início de recuperação 
salarial, inclusive com ganhos acima da inflação. Então, 
a primeira grande medida é a recuperação salarial de 
duas categorias-chave, magistério e segurança pública.

Há muito o que avançar no conjunto do funcio-
nalismo, mas quero registrar o início da recuperação 
salarial dessas categorias.

Em segundo lugar, a implantação de um sistema 
de participação cidadã que recoloca o Rio Grande do 
Sul como polo de referência, de experimentação de-
mocrática nas relações da sociedade com o Estado.

Durante o Governo de Olívio Dutra havia sido 
implantado o orçamento participativo. Agora há um 
processo de aperfeiçoamento de participação dos 
cidadãos na discussão do plano plurianual de inves-
timentos, na definição das diversas políticas públicas 
no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 
em várias câmaras temáticas que estão discutindo e 
aprovando políticas públicas para o Governo do Estado 
implementar. São cidadãos participando e decidindo 
e não cidadãos apenas no momento eleitoral; são ci-
dadãos todos os dias do ano, já que podem participar 
da definição das políticas públicas.

Em terceiro lugar, uma política de desenvolvimen-
to econômico que coloca a visão do desenvolvimento 
não de uma forma espontaneísta, uma visão de de-
senvolvimento econômico que rompe com a lógica da 
guerra fiscal tradicional.

O Estado do Rio Grande do Sul não deixa de 
conferir benefícios a empresas que lá queiram se ins-
talar, mas quando são empresas novas busca inovação 
tecnológica, e que a inovação tecnológica produzida 
por um grande investidor que compareça no Estado 
possa ser transferida aos parceiros locais, a fim de 
haver uma dinâmica de desenvolvimento endógeno, 
uma dinâmica de desenvolvimento que efetivamente 
contamine o conjunto do tecido econômico.

Outra questão importantíssima é que essa visão 
de desenvolvimento também busca fazer com que os 
recursos voltados ao apoio científico e tecnológico 
tenham vinculações com o desenvolvimento da pro-
dução do Estado.

Então, não é mais aquela visão de guerra fiscal 
tradicional que acha que é só trazer uma multinacional 
que tudo está resolvido. Muito pelo contrário, a ideia é 
que os benefícios possam desenvolver o tecido econô-
mico local, trazer inovação, e que essa inovação seja 
transmitida aos parceiros locais.

Por fim, é uma nova relação com o Governo Fe-
deral, uma relação harmônica, uma relação sinérgica, 
uma relação que, por essa identidade programática, tem 
permitido que os investimentos públicos sejam aporta-
dos. Não porque o Governador é do mesmo partido da 
Presidência da República, mas porque justamente essa 
identidade programática, essa sinergia, essa harmoni-
zação permite que os recursos do Estado somem-se 
com os recursos da União, e o Estado do Rio Grande 
do Sul, assim, pode trazer mais investimentos para o 
desenvolvimento econômico social do seu povo.

Parabenizo o Governador Tarso Genro e toda sua 
equipe por essas conquistas.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB, concedo a 
palavra ao Deputado Duarte Nogueira por 6 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em 
exercício, Deputado Luiz Couto, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero aproveitar o tempo da Liderança na tarde 
de hoje para fazer uma avaliação desse praticamente 
um quarto do Governo da Presidente Dilma Rousseff. 
Um quarto da sua gestão já se foi – e na base do de-
vagar quase parando.

A Presidente passou praticamente todo esse pri-
meiro ano no Palácio do Planalto extremamente ocu-
pada em estancar crises, enquanto o País continuou 
ao deus-dará.

Pergunto: alguma obra de vulto, alguma grande 
obra foi inaugurada pela Presidente? A “mãe do PAC” 
conseguiu fazer o programa andar? O brasileiro está 
pagando menos imposto? A saúde, a educação, a se-
gurança pública melhoraram?

Instantes atrás, eu descia o elevador do anexo 
IV, e a ascensorista, uma moça simpática, comentou:

“Deputado, eu nunca tinha visto, nestes anos re-
centes, tanta inflação nos supermercados ao fazer as 
compras para minha casa. E há outra coisa que está 
me chateando muito: nunca vi tanta greve, é greve dos 
Correios, é greve da Justiça, é greve das universidades. 
O que está acontecendo com o Brasil?”

Pergunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 
alguma grande obra foi inaugurada pela Presidente? 
A “mãe do PAC” conseguiu fazer o programa andar? 
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O brasileiro está pagando menos imposto? A saúde, 
a educação, a segurança pública melhoraram?

Até setembro, dos recursos autorizados para o 
PAC, apenas 10% foram pagos, a arrecadação do Go-
verno segue nas alturas, e é só a Presidente espiar 
as pesquisas para ver como os serviços públicos são 
avaliados pelos brasileiros.

Ou seja, este é um Governo ruim de serviço.
Leio nos jornais que, para não fechar o ano em 

brancas nuvens, a Presidente deve lançar dois pro-
gramas que somam R$14 bilhões. Um deles para re-
cuperar presídios.

Na verdade, a Presidente vai transformar em pro-
grama algo que deveria ter feito e não fez até agora.

O orçamento autorizado para os estabelecimen-
tos penais sofreu um corte de 39,6%. Neste ano, os 
recursos autorizados somam R$132,5 milhões contra 
R$219,4 milhões do ano passado.

E, do autorizado, apenas 6,6% ou R$8,8 milhões 
foram pagos, enquanto 10,1% ou 13,4 milhões dos re-
cursos do orçamento foram empenhados.

Além do corte no Orçamento deste ano, boa par-
te dos recursos é destinada aos Restos a Pagar. Ou 
seja, o Governo trabalha com dois orçamentos: o deste 
ano e o de anos anteriores, de ações que o Governo 
Lula não pagou. É como se os boletos de dívidas de 
anos anteriores chegassem apenas agora para pagar.

Até 4 de outubro, não houve sequer empenho no 
que se refere a projetos importantes, como a implan-
tação do sistema de inteligência penitenciária federal, 
construção da escola penitenciária nacional; apoio à 
construção, ampliação e reforma de estabelecimentos 
penais estaduais; modernização e apoio a construção 
de estabelecimentos penais especiais. Nenhum cen-
tavo foi investido nesses projetos.

A construção da quinta penitenciária federal, por 
exemplo, anunciada em outubro de 2008 e prevista para 
ser inaugurada no início de 2010, nem saiu do papel.

Ou seja, a Presidente Dilma está usando o mesmo 
figurino do ex-Presidente Lula: faz evento para lançar 
pacotes que nada mais são do que um novo embrulho 
para coisas antigas. E, pior: fica só na propaganda, faz 
pouco ou quase nada.

A Presidente Dilma deveria fazer uma avaliação 
crítica deste seu primeiro ano de Governo Do jeito que 
vai, o futuro é sombrio. Os investimentos estão caindo, 
a inflação crescendo, a economia desacelerando. E 
tudo isso significa perda de renda para o trabalhador 
e menos empregos. É tudo o que nós, do PSDB e o 
cidadão brasileiro, não queremos.

Não adianta o Governo fazer lançamento publi-
citário de obras e programas que não vão se tornar 
realidade. Estamos assistindo ao mesmo que foi feito 

várias vezes durante o Governo do Presidente Lula: 
lançam-se as pedras fundamentais, fazem-se grandes 
anúncios de obras, cogita-se o investimento de bilhões 
e bilhões de reais, e as coisas não saem do papel. Há 
uma frustração, um descrédito.

Ao mesmo tempo, quando se fala em seguran-
ça pública, um dos temas mais importantes, além da 
saúde e da educação do nosso País, o Governo volta 
a fazer publicidade, volta a embrulhar projetos que já 
deveriam estar prontos, pois anunciados em 2008 para 
que estivessem prontos em 2010, mas que sequer, até 
agora, saíram do papel. 

Como vamos dar credibilidade aos novos anúncios 
que estão sendo feitos a partir de agora pelo mesmo 
Governo do PT que governa o Brasil há quase 9 anos? 
Esta é a indagação que deixo para este Plenário e para 
todos aqueles que acompanharam esta fala.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Duarte Noguei-
ra, o Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
ao Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
comunicar o falecimento, em Teresina, Capital do meu 
Estado, do grande empresário Firmino da Silveira So-
ares, empresário no ramo de alimentos, fundador da 
Mapil, um dos maiores parques industriais de alimen-
tos do Piauí, e pai do atual Deputado Estadual Firmi-
no Filho, grande Líder do PSDB, que foi Prefeito de 
Teresina por duas vezes e que está despontando nos 
primeiros lugares em pesquisa para voltar à Prefeitura.

O Sr. Firmino Soares faleceu em decorrência de 
uma queda que lhe causou um coágulo na cabeça. Foi 
submetido a uma cirurgia para a retirada do coágulo 
e não resistiu. Faleceu hoje e será sepultado ainda 
hoje, às 17 horas.

Lamentamos a morte desse grande líder empre-
sarial e pai desse grande líder político, Firmino Filho.

Por meio da Câmara dos Deputados, quero re-
gistrar nossas condolências profundas à família enlu-
tada, ao Deputado Firmino Filho e a toda a sociedade 
piauiense.

Sr. Presidente, aproveito para comunicar a esta 
Casa que a Secretaria da Receita Federal vai classifi-
car os recursos do Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS, em torno de 6 bilhões, e mandar pagar, por 
um trabalho nosso, até o final do mês, a Estados e Mu-
nicípios. Isso dará algo em torno de 1 bilhão de reais 
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para o Fundo de Participação dos Estados – FPE e 
para o Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 
Os Prefeitos terão, até o final do mês, depois do dia 
24, uma receita adicional de mais ou menos 1 bilhão 
do FPE para os Estados e de FPM para os Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
à nobre Deputada Liliam Sá, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL, por 6 minutos.

A SRA. LILIAM SÁ (Bloco/PR-RJ. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) – Muito boa tarde, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados. 

Amanhã vamos comemorar o Dia das Crianças. 
Mas, infelizmente, muitas delas não têm nada para 
comemorar. Milhares de crianças sofrem silenciosas, 
caladas, em seus próprios lares, no ambiente onde 
elas deveriam estar mais protegidas. É nele em que 
sua infância é maculada.

É muito triste falar sobre isso, principalmente às 
vésperas de um dia que deveria ser só de alegria e 
felicidade. Infelizmente é preciso falar neste plenário 
que, no Brasil, 18 mil crianças são vítimas de violência 
doméstica diariamente. Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância – a UNICEF, dados revelam que 
de hora em hora uma criança é morta por queimadu-
ras, torturas ou espancamentos causados pelos seus 
próprios pais.

Outra pesquisa realizada pelo Instituto Fernandes 
Figueira, da FIOCRUZ, mostrou que crianças especiais 
também são vítimas de violência, mas recebem pouco 
ou nenhum amparo. De um total de 8 mil notificações, 
de oito Conselhos Tutelares do Rio de Janeiro, 3% são 
relacionadas a crianças com deficiência.

Dados do Fórum Catarinense pelo Fim da Vio-
lência e da Exploração Sexual Infanto-Juvenil dão con-
ta de que quase 100 mil crianças são vítimas dessa 
violência anualmente no Brasil, mas apenas 10% dos 
casos chegam ao conhecimento dos Conselhos Tute-
lares. O Ministério da Assistência e Promoção Social 
aponta que em cada dez vítimas oito são meninas e 
que a pobreza influencia e potencializa o delito sexual 
para fins comerciais.

O Disque 100 registrou, no ano passado, mais 
de 12 mil casos de abuso sexual de crianças e ado-
lescentes.

Várias campanhas estão sendo lançadas neste 
mês das crianças contra a violência infantil. No Face-
book, mais de 100 mil pessoas trocaram suas fotos 
por desenhos animados em protesto contra a violência 
infantil. A Sociedade Brasileira de Pediatria lança hoje 
a campanha Violência é Covardia. E a Comissão Es-
pecial que profere parecer ao PL nº 7.672/2010, que 
fala sobre educar sem o uso de castigos corporais ou 

tratamento cruel e degradante contra crianças e ado-
lescentes, da qual sou a 1ª Vice-Presidente – encon-
tra-se na Mesa a nossa Presidente Erika Kokay –, vai 
realizar audiência pública na próxima sexta-feira, dia 
14 de outubro, às 14 horas, na Câmara de Vereadores 
do Rio de Janeiro, para tratar desse assunto.

A denúncia continua sendo a principal arma para 
se combater a violência, o abuso e a exploração sexu-
al infantil. Se você sabe de alguma criança que está 
sendo maltratada, abusada sexualmente ou que so-
fre algum tipo de violência, ligue para o Disque 100. 
A sua ligação pode salvar a vida de uma criança, e a 
omissão é crime.

Precisamos nos unir para criar uma cultura de 
paz, na qual crianças e adolescentes sejam tratadas 
com respeito, dignidade, amor e principalmente sem 
nenhum tipo de violência.

Que Deus abençoe todas as crianças do Brasil! 
Um feliz Dia da Criança!

Aproveito para desejar também um feliz Dia do 
Professor a todos os professores, porque dia 15 é Dia 
do Professor, e não terei oportunidade de fazê-lo.

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 

ao nobre Deputado Reguffe, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PDT. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Como Líder. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, volto a esta tribuna para discutir a questão 
dos impostos sobre os remédios. No Brasil, dever-se-ia 
tributar automóveis, cigarros, bebidas, e não remédios. 
Apresentei nesta Casa um projeto de lei que visa isen-
tar os medicamentos de impostos. Da composição do 
preço de um remédio, 35,7% são impostos. Há famílias 
que gastam mais de 2 mil reais por mês com medica-
mentos de uso contínuo. Isso é um absurdo! Trata-se 
da saúde das pessoas e esta deveria ser também uma 
preocupação do Governo

Encaminhei requerimento de informações ao 
Ministério da Fazenda para saber quanto custaria a 
isenção de impostos para remédios. A resposta foi: 
3 bilhões por ano, ou seja, 0,11% do Orçamento da 
União, que é de 2 trilhões e 73 bilhões de reais. Essa 
isenção beneficiaria diretamente a vida de milhares 
de pessoas neste País. Na Inglaterra, no Canadá e 
na Colômbia não há impostos sobre remédios, mas 
no Brasil 35,7% do preço de um remédio é imposto.

A pergunta que faço às Sras. e aos Srs. Deputa-
dos é a seguinte: isso é justo com a população? Faço 
essa pergunta apenas para gerar uma reflexão, mas 
na minha concepção o Governo deveria fazer contro-
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le de preços de medicamentos. As farmácias estão 
exorbitando nos preços dos remédios. O Governo ti-
nha de fazer controle de preço e determinar o preço 
máximo. Se alguém quiser cobrar menos, ótimo, é a 
livre concorrência, mas não pode ultrapassar o preço 
determinado. O livre mercado cabe em vários setores 
da economia, mas não naqueles que mexem com a 
vida, com a saúde das pessoas. 

Há pouco tempo, o Governo editou uma medida 
provisória criando renúncia fiscal na forma de isen-
ção de 20 bilhões para as montadoras de automóveis. 
Isenção de 20 bilhões para as montadoras de automó-
veis pode, mas de 3 bilhões para que a população, na 
hora em que estiver sentindo dor, não pague imposto 
na hora de comprar remédio, isso não pode! Essa in-
versão de prioridade e do que é justo é algo com que 
não posso concordar.

Quero dizer, Sr. Presidente, que este Parlamento 
deve dar contribuições para a gestão pública deste País, 
até porque, de acordo com a Constituição Federal, o 
Governo é composto pelo Executivo, pelo Legislativo 
e pelo Judiciário. Quero trazer essa sugestão ao Go-
verno Federal.

O Governo fez um bom projeto, positivo, diga-se 
de passagem, com a distribuição de medicamentos 
para diabetes e hipertensão à população mais carente. 
Deveria fazer o mesmo para todas as doenças crôni-
cas, e isentar os impostos de remédios. De bebidas, 
cigarros, automóveis, deve-se cobrar imposto, sim, 
mas de remédio, não! Não no que mexe com a vida e 
a saúde das pessoas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última sexta-feira, 7 de outubro, foi 
anunciado em Oslo, na Noruega, o Prêmio Nobel da 
Paz de 2011.

Neste ano, o Nobel foi concedido a três mulhe-
res guerreiras e corajosas que lutam incansavelmente 
contra as violações dos direitos humanos. São exem-
plos de vida para todos nós mulheres e homens que 
sonhamos viver num mundo mais humano, mais soli-
dário e mais justo.

A Presidente da Libéria Ellen Johnson-Sirleaf, 
sua compatriota Leymah Gbowee e a ativista ieme-
nita Tawakkul Karman dividiram o Prêmio Nobel da 
Paz de 2011.

Ellen e Leymah mobilizaram as mulheres contra 
a guerra civil de seu País. Já Tawakkul luta pelo fim do 
governo de Ali Abdullah Saleh no Iêmen.

O presidente do Comitê do Nobel, Thorbjoern 
Jagland, explicou que as premiadas foram recompen-
sadas por suas batalhas pacíficas pela segurança das 
mulheres e pelos seus direitos de participar da cons-
trução da paz.

É por demais simbólico esse Prêmio Nobel da Paz 
de 2011. Ao conceder a premiação a três mulheres, o 
Comitê do Nobel ajuda a chamar a atenção para todas 
as formas de violência cometida contra as mulheres, 
além de reforçar a importância delas na promoção da 
democracia na África e no mundo árabe e islâmico.

“Não podemos alcançar democracia e paz dura-
doura neste mundo a menos que as mulheres obtenham 
as mesmas oportunidades dos homens para influenciar 
o desenvolvimento em todos os níveis da sociedade”, 
afirmou em nota o Comitê do Prêmio. 

Tawakkul Karman é uma jornalista de 32 anos. 
Desde janeiro é uma das líderes da luta pacífica pela 
destituição do presidente do Iêmen, Ali Abdullah Sa-
leh. “Eu dedico esse prêmio aos jovens da revolução 
no Iêmen e ao povo iemenita”, declarou ela.

Conhecida como “dama de ferro”, Ellen Johnson-
-Sirleaf, por sua vez, foi a primeira mulher eleita Chefe 
de Estado de um país africaNº Economista, mestre em 
administração pública pela Universidade de Harvard 
e líder do Partido da Unidade, a liberiana de 72 anos 
é Presidente do País desde 2005.

Ellen, que trabalhou na ONU e no Banco Mun-
dial, disse que o Prêmio foi um reconhecimento da 
luta do país africano por “justiça, paz e promoção do 
desenvolvimento”.

A liberiana Leymah Roberta Gbowee, de 39 anos, 
é assistente social e ativista do movimento pacífico 
que levou ao fim da segunda guerra civil no país afri-
cano, em 2003, o que conduziu, 2 anos mais tarde, à 
eleição de Ellen.

“Com ou sem um Nobel, vou continuar fazendo 
o que faço, porque sou um símbolo de esperança na 
minha comunidade no continente, em um lugar onde 
há poucos motivos para se ter esperanças”, afirmou 
Leymah, quando soube que tinha ganhado o Nobel.

O conflito na Libéria começou em 1989, deixou 
cerca de 200 mil mortos e fez com que 3 milhões de 
pessoas se tornassem refugiadas. O país, criado em 
1847 para abrigar escravos libertos americanos, ainda 
luta para manter a paz, com a ajuda de forças da ONU.

Quero, portanto, não só parabenizar as ganha-
doras do Nobel da Paz deste ano, mas estender meus 
cumprimentos a todas as mulheres do Brasil e do mun-
do que cotidianamente lutam por uma vida melhor para 
elas, suas famílias, comunidades, cidades e países.

São mulheres que ajudam na construção de uma 
sociedade mais pacífica, em que valores como o ódio, a 
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intolerância, a discriminação e o preconceito dão lugar 
ao amor, à compreensão, à esperança, à fraternidade 
e ao respeito às diferenças.

Que todos nós possamos juntos caminhar na 
trilha da paz.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna hoje para denunciar a todos 
e todas a demolição do terreiro Zélio de Moraes, em 
São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, ocorrida 
na quarta-feira passada, dia 5. 

Não se trata apenas de mais um triste caso de 
intolerância contra as religiões de matriz africana, como 
de resto é comum no nosso País. Trata-se da destrui-
ção do suporte de uma parte da memória do nosso 
povo, pois foi ali, naquela casa antiga, que a Umban-
da, religião genuinamente brasileira, nasceu. Foi ali, 
no dia 15 de novembro de 1908, há mais de 100 anos, 
que o médium Zélio Fernandino de Moraes realizou o 
primeiro encontro de Umbanda. 

A Umbanda é uma religião genuinamente bra-
sileira que surge da mescla das práticas religiosas 
africanas, especificamente do Candomblé, com repre-
sentações vindas da religiosidade do povo indígena 
que aqui vivia e de elementos do espiritismo karde-
cista e do cristianismo católico. Forjada sob o signo da 
repressão do Estado, a Umbanda originária tinha no 
sincretismo entre a religiosidade africana e o culto dos 
santos católicos uma forma de se proteger da violenta 
repressão infringida aos seus praticantes. Foi só em 
1945 que José Álvares pessoa obteve deste Congres-
so Nacional a legalização da Umbanda. 

A destruição do terreiro Zélio de Moraes, que está 
em área de propriedade privada, representa mais do 
que a perda de um signo material dos praticantes de 
Umbanda. Representa a destruição de um patrimônio 
imaterial, de valor imensurável, dos que professam 
essa fé. E também de uma parte do patrimônio cultural 
e histórico comum a todo o povo brasileiro. 

A Comissão de Combate à Intolerância Reli-
giosa do Rio de Janeiro – CCIR/RJ, organização da 
sociedade civil, vinha pautando a desapropriação e a 
transformação daquele espaço num museu já havia 
algum tempo, mas infelizmente a demolição ocorreu 
antes que a Prefeitura de São Gonçalo tomasse as 
providências necessárias. A casa, antes da demolição, 
encontrava-se em ruínas. 

Solidarizo-me com a CCIR/RJ e com todos os 
umbandistas e ressalto a necessidade de recuperação 
e reconstrução desse importante espaço simbólico, 
cultural, religioso e histórico. 

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

V – Grande Expediente

Com base no art. 87 do Regimento Interno, pas-
sarei a palavra aos dois inscritos: o Deputado Paes 
Landim, do PTB do Piauí, e o Deputado Eduardo Go-
mes, do PSDB do Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Antes de passar 
a palavra ao Deputado Paes Landim, concedo a pala-
vra, pela ordem, ao Deputado Antonio Brito, para uma 
breve comunicação.

O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro aqui o importante Programa 
Saúde em Movimento, que o Governo do Estado da 
Bahia e o Secretário de Saúde Jorge Solla têm levado 
avante no combate ao câncer de mama. 

Serão detectados, por meio de imagens suspei-
tas, em todas as mulheres de 50 a 69 anos, câncer 
de mama. Cem por cento do diagnóstico serão feitos 
em unidades que percorrerão todo o Estado da Bahia, 
pelo interior. Foi iniciado esse programa no dia 1º de 
outubro, na cidade de Itaberaba.

O programa é fundamental – e vejo com alegria 
esta Casa iluminada de rosa, neste Outubro Rosa –, 
no combate a essa grave doença, neoplasia maligna, 
que tem causado a morte de várias mulheres na Bahia, 
no Brasil. No último ano, mais de 600 mulheres mor-
reram dessa doença.

Sr. Presidente, também quero registrar a preo-
cupação deste Governo com a construção de cinco 
novos hospitais, de uma relação de 28 hospitais filan-
trópicos, no sistema de contratualização. Foram criados 
mais 1.218 novos leitos, 360 novos leitos de UTI, 310 
unidades do programa SAMU 192, em parceria com 
o Governo Federal e o Governo da Bahia.

Esse tem sido um trabalho do Secretário de Saú-
de, Jorge Solla, do Governador Jaques Wagner, em 
parceria com o Governo Federal. 

Tenho certeza de que, através dessa parceria 
com o Ministro Alexandre Padilha, e ao longo desse 
momento de novas parcerias, teremos mais saúde 
para a Bahia, com muito para fazer, principalmente 
na parceria com as organizações sociais das entida-
des filantrópicas que vêm gerindo hospitais públicos 
do Estado da Bahia. 

Essa é uma grande parceria que vem de outros 
governos, mas que foi implementada no Governo da 
Bahia. 

Parabéns a Jaques Wagner pelo Governo; para-
béns ao Secretário Jorge Solla. Nós daqui estaremos 
fazendo muitas loas para que o trabalho continue. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ( Izalci) – Com a palavra, 
pela ordem, a Deputada Erika Kokay, que disporá de 
até 1 minuto. 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu venho aqui 
me somar aos esforços da Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro e também 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPPIR, ligada à Presidência da 
República, no sentido de questionarmos, denunciarmos 
e fazermos esforços para a reconstrução do terreiro 
Zélio de Moraes, em São Gonçalo, que, no último dia 
5, foi demolido. 

Ali, em 1908, há mais de 100 anos, foi fundada 
a umbanda, que é a demonstração de sincretismo e, 
fundamentalmente, de resistência, religião genuina-
mente brasileira. 

Portanto, aquele terreiro Zélio de Moraes, não é 
apenas uma estrutura física, que já estava em ruínas; 
ele é parte do patrimônio imaterial. Nós devemos ter 
direito à memória. Nós devemos reconhecer a nossa 
africanidade. E há tantos exemplos de resistência que 
este Brasil vivenciou. 

Isso faz com que nós tenhamos a noção exa-
ta de que não podemos mais ter reedições de casas 
grandes e senzalas. Demolir o terreiro, um chão onde 
se construiu e onde se implementou a umbanda neste 
País, é voltar aos ventos de casas grandes e senzalas, 
que este País não pode mais admitir. 

Por isso, solidarizo-me com todos que têm tido 
esforços no Rio de Janeiro e também na SEPPIR, na 
perspectiva de reconstrução e tombamento daquele 
espaço, um terreiro que é símbolo de resistência e da 
nossa africanidade. 

Não há brasilidade ativa e altiva se não reconhe-
cermos a nossa africanidade. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
esta tribuna hoje para denunciar a todos e a todas a 
demolição do terreiro Zélio de Moraes, em São Gon-
çalo, no Estado do Rio de Janeiro, ocorrida na quarta-
-feira passada. Não se trata apenas de mais um triste 
caso de intolerância contra as religiões de matriz afri-
cana, como de resto é comum no nosso País. Trata-se 
da destruição do suporte de uma parte da memória 
do nosso povo, pois foi ali, naquela casa antiga, que 
a umbanda, religião genuinamente brasileira, nasceu. 
Foi ali, no dia 15 de novembro de 1908, há mais de 
100 anos, que o médium Zélio Fernandino de Moraes 
realizou o primeiro encontro de umbanda. 

A umbanda é uma religião genuinamente bra-
sileira, que surge da mescla das práticas religiosas 
africanas, especificamente do candomblé, com repre-
sentações vindas da religiosidade do povo indígena 
que aqui vivia e de elementos do espiritismo karde-
cista e do cristianismo católico. Forjada sob o signo da 
repressão do Estado, a umbanda originária tinha no 
sincretismo entre a religiosidade africana e o culto dos 
santos católicos uma forma de se proteger da violenta 
repressão infringida aos seus praticantes. Foi só em 
1945 que José Álvares Pessoa obteve deste Congres-
so Nacional a legalização da umbanda. 

A destruição do terreiro Zélio de Moraes, que 
está em área de propriedade privada, representa mais 
que a perda de um signo material dos praticantes de 
umbanda. Representa a destruição de um patrimônio 
imaterial, de valor imensurável, dos que professam 
essa fé. E também de uma parte do patrimônio cultural 
e histórico comum a todo o povo brasileiro. 

A Comissão de Combate à Intolerância Religio-
sa do Rio de Janeiro, organização da sociedade civil, 
vinha pautando a desapropriação e a transformação 
daquele espaço num museu já há algum tempo, mas 
infelizmente a demolição ocorreu antes que a Prefei-
tura de São Gonçalo tomasse as providências neces-
sárias. A casa, antes da demolição, encontrava-se em 
ruínas. Eu me solidarizo com Comissão de Combate 
à Intolerância do Rio e com todos e todas as umban-
distas na necessidade de recuperação e reconstrução 
desse importante espaço simbólico, cultural, religioso 
e histórico. 

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

pela ordem, a Deputada Luci Choinacki.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, faço, com 
muita alegria, o registro do dia 12 de outubro, em que 
é comemorado o Dia da Criança.

Para mim, a criança envolve muita brincadeira, 
mas também muitos direitos. Tanto é verdade que, de 
2005 a 2009, houve avanços importantes, como o au-
mento de 39,8% no número de crianças matriculadas 
em creches públicas. Isso se deu com a inclusão no 
FUNDEB de um investimento público grande para a 
educação infantil, graças a um forte movimento das 
donas de casa. Reconheceu-se que é um direito das 
crianças esse preparo no presente para que no futuro 
não se construam cadeias, não se construam FEBEMs 
e não se punam as pessoas por não terem tido opor-
tunidades, amor e direitos na infância. 

Então, nós queremos dar os parabéns às crian-
ças pelo seu dia e mandar-lhes um abraço carinhoso. 
É uma alegria poder dizer que iniciamos com o Pre-
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sidente Lula, e agora com a Presidente Dilma, esse 
aumento na educação infantil, dando cada vez mais 
condições para que ela realmente aconteça. Espera-
mos que os Prefeitos façam a sua parte, assim como 
os Governadores, para não termos nenhuma criança 
abandonada, na rua, sem amor, sem educação, sem 
brincadeira, sem condições de preparo para um futuro 
de muita alegria, de muito desenvolvimento intelectu-
al, espiritual, neste País maravilhoso, que é o Brasil. 

Parabéns a todas as crianças do Brasil e a todos 
que amam essas crianças.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos 
comemorar o Dia da Criança com muita brincadeira e 
com garantia de direitos. De 2005 a 2009 tivemos no 
Brasil um crescimento de 34,08% no número de crian-
ças matriculadas nas creches. Esse seria apenas um 
número se esse fato não fosse fundamental para a in-
serção de milhares de crianças em um direito básico, 
que é a escola e com isso permitir que as mulheres 
voltem ao mercado de trabalho. Todos saem ganhando: 
mães que conseguem retomar suas vidas profissionais 
melhorando a qualidade de vida de suas famílias; as 
crianças que se socializam e aprendem desde peque-
na a convivência com outras crianças, mostrando a 
importância da educação e do conhecimento.

O aumento dos investimentos na educação infantil 
não aconteceu por acaso. Foram muitas mobilizações 
pela inclusão das creches no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Fize-
mos o movimento de Luta por Creches no Brasil todo 
e entrou para a história da Câmara dos Deputados a 
audiência com os Fraldas Pintadas, quando a pressão 
popular conseguiu incluir a educação infantil de zero 
a 3 anos no FUNDEB.

O Governo Lula demonstrou sua consciência em 
cumprir a Constituição brasileira, no que se refere à 
garantia de creche para crianças de até 6 anos, e a 
Presidente Dilma Rousseff se comprometeu a expan-
dir a rede de creches no País, com a construção de 6 
mil novas unidades até 2014. Isso significa, em média, 
quatro novas creches por dia neste mandato.

Mas só recursos financeiros não bastam. Preci-
samos combinar a educação com o direito da criança 
e com o direito das mulheres, pois quem ainda cuida 
das crianças normalmente são as mulheres. É preciso 
um compromisso com esse tema por parte de toda a 
sociedade e dos homens, que precisam compartilhar 
com as mulheres os deveres de cuidar das crianças.

Um país que não cuida das crianças não pode 
pensar num futuro seguro. É melhor investir na cons-
trução de uma escola ou de uma creche do que pen-
sar em construir presídios. Apesar de a Constituição 
Federal prever que essa responsabilidade é dos Mu-
nicípios e dos Governos Estaduais, o Governo Fede-
ral tem demonstrado na prática, através de grandes 
investimentos na área, sua decisão política de investir 
no futuro de nossas crianças.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
pela ordem ao Deputado Pauderney AveliNº

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente. Sras. e 
Srs. Deputados, considero importante e oportuno estar 
sempre voltando ao tema da reforma tributária, porque 
é uma forma de mantê-la viva e palpitante, apesar de 
o Governo não mostrar maior interesse em mobilizar 
a sua base de apoio parlamentar para, com merecida 
prioridade, pautar a sua discussão e a sua votação. 

Pesquisa encomendada pelo Banco Mundial a 
uma consultoria especializada, envolvendo 183 países, 
indica que as empresas brasileiras estão gastando, em 
média, 2.600 horas por ano para darem conta dos pro-
cedimentos necessários ao cumprimento das normas 
tributárias. Isso equivale a 325 jornadas de 8 horas.

Foi o pior desempenho identificado pela pesqui-
sa nesse quesito. Segundo o levantamento, o tempo 
médio gasto nos 183 países pesquisados para o cum-
primento das exigências normativas do sistema tribu-
tário é de 282 horas, o que corresponde a 35 dias de 
trabalho. O tempo despendido no Brasil é mais do que 
o dobro do tempo despendido no segundo país em pior 
situação, a Bolívia – 1.080 horas. No Chile, país que 
costuma ser classificado como o mais competitivo da 
América Latina, gastam-se 316 horas; na França, 132 
horas; na Alemanha, 215 horas; nos Estados Unidos, 
187 horas; na Índia, 258 horas; na China, a segunda 
maior economia do mundo, 398 horas.

O Brasil é, portanto, o campeão mundial de com-
plicação no pagamento, pelas empresas, de impostos 
e contribuições. O peso dos encargos, dos mais altos 
juros do mundo, é só um dos problemas que as empre-
sas suportam, quando cuidam da tributação. Além de 
pesados, os tributos no Brasil são incompatíveis com 
a inserção global da economia, porque encarecem 
toda a atividade empresarial, desde o investimento em 
máquinas e instalações até a exportação ou a venda 
final no mercado Interno Tanto no exterior quanto no 
País, fica o produtor nacional em grande desvantagem 
diante do concorrente estrangeiro.

As companhias gastam muitas horas de trabalho 
só para acompanhar e decifrar as mudanças de regras 
e para seguir todos os trâmites necessários ao cum-



56336 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

primento de suas obrigações. Elas gastam em média 
736 horas para cuidar do Imposto de Renda, 490 ho-
ras para administrar os encargos trabalhistas e 1.374 
horas para cumprir as normas de imposto sobre con-
sumo, dos Estados principalmente. O caso do ICMS 
é especialmente complicado porque as empresas têm 
de observar 27 legislações estaduais, com diferentes 
alíquotas, condições de recolhimento e incentivos.

Mesmo se não houvesse várias outras, esta já 
seria uma excelente razão para a reforma do sistema.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 

pela ordem ao Deputado Maurício Quintella Lessa. Logo 
em seguida vamos dar início ao Grande Expediente.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Deputado Izalci, companheiro do PR, que preside 
esta sessão da Câmara dos Deputados.

Acabo de participar da instalação da Comissão 
Especial da Lei Geral da Copa, que será presidida 
pelo Deputado Renan Filho, de Alagoas, e relatada 
pelo Deputado Vicente Candido.

Sediar uma Copa do Mundo de Futebol é um pri-
vilégio porque se trata, sem dúvida nenhuma, do maior 
evento esportivo realizado no mundo. Em matéria de 
mídia e de interesse da população mundial, chega a ser 
maior do que as próprias Olimpíadas. Nenhum povo, 
nenhum país deste mundo abriria mão ou não realiza-
ria um evento como esse, que deixa muitos frutos em 
infraestrutura – hotéis, eletrificação, aeroportos, equi-
pamentos esportivos. Além disso, a autoestima do povo 
se eleva a um grau inimaginável e há um incremento 
turístico após uma Copa do Mundo bem-sucedida, a 
exemplo do que ocorreu com a África do Sul, que até 
hoje colhe esses frutos.

Essa Comissão tem um papel fundamental. Ape-
sar de o Brasil ter o privilégio de realizar a Copa, não 
pode se submeter a tudo o que a FIFA quer que faça. 
Nós temos uma Constituição, um arcabouço jurídico, 
uma legislação que nos é muita cara, fruto de muita 
luta da população brasileira e da qual não podemos 
abrir mão.

Na Comissão, vamos procurar o melhor caminho, 
o melhor texto, Deputado Izalci, para que possamos 
realizar uma Copa do Mundo jamais vista até hoje, ob-
viamente respeitando a nossa legislação, aquilo que 
garantimos ao idoso e ao jovem brasileiro, agora am-
parado pelo Estatuto da Juventude. Não vamos abrir 
mão dessas coisas.

Sem dúvida nenhuma, a Copa do Mundo do Brasil 
vai ser um grande sucesso. O Brasil e o brasileiro são 
queridos no mundo inteiro. O Brasil é um país alegre, 
é o País do futebol. Vamos fazer aqui um grande espe-

táculo, com uma legislação predefinida, sem nenhum 
tipo de surpresa, com segurança jurídica para quem 
o realiza, sem agredir os direitos do povo, duramente 
conquistados.

Era o que eu tinha a dizer nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Vamos agora pas-

sar a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente – art. 87 do Regimento Interno

O primeiro orador inscrito é o Deputado Paes 
Landim. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há alguns dias, na 
semana passada propriamente dita, as revistas e os 
jornais trouxeram informações equivocadas a respeito 
da atuação anterior do atual Diretor do DNIT, Gene-
ral Jorge Fraxe, cuja tradição de vida militar tem sido 
sempre a do trabalho honrado e a do cumprimento de 
suas obrigações profissionais.

Ainda na semana passada, o jornal Valor Econô-
mico trouxe uma excelente entrevista do General Jorge 
Fraxe, que não tenho o prazer de conhecer pessoal-
mente, exatamente analisando os objetivos, as suas 
metas principais à frente do DNIT.

Destaco a sua preocupação em criar mecanis-
mos de gestão profissional do DNIT, de avaliação e 
acompanhamento de resultados, abrindo um pouco o 
DNIT até para os ventos de fora da instituição, a fim 
de evitar que ela se feche sobre si própria.

Portanto, não se compadece com a personali-
dade de um homem de uma vida toda dedicada ao 
Exército, escolhido há pouco mais de um mês pela Sra. 
Presidenta Dilma Rousseff para dirigir o DNIT. Ela tro-
cou toda a cúpula do DNIT e do próprio Ministério dos 
Transportes, que tem à frente um dos homens públicos 
de maior grandeza, um dos homens públicos de muito 
espírito público deste País, mercê de sua sobriedade, 
de dedicação ao serviço público, que é o nosso que-
rido Ministro Paulo Sérgio Passos.

Sr. Presidente, os jornais têm noticiado que o atual 
Chefe do DNIT teria assinado, na sua antiga função no 
Exército, na Diretoria de Obras de Cooperação, 19,9 
milhões em aditivos para obras da INFRAERO, que é 
empresa rigorosamente pública, e outros 14 termos 
em convênio do Exército com a Companhia Docas 
do Maranhão. Mas o General Fraxe, já no dia da sua 
sabatina no Senado Federal, explicitou com muita ob-
jetividade e segurança todas essas medidas tomadas 
na sua função anterior.

Por sua vez, Sr. Presidente, logo que assumiu o 
comando do DNIT, a primeira preocupação do General 
Fraxe foi viajar a Minas Gerais, onde se reuniu com 
representantes dos principais consórcios e empresas 
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projetistas, posto que o anel viário de Belo Horizonte 
“está o caos”, disse ele na ocasião em que visitava Belo 
Horizonte. Isso demonstra exatamente a sensibilidade 
e a preocupação do general em estar presente ao local 
das operações do DNIT, a fim de melhor avaliar seus 
resultados e os trabalhos que estão sendo feitos com 
recursos do Ministério dos Transportes.

O Sr. Maurício Quintella Lessa – Deputado Paes 
Landim, poderia conceder-me um aparte?

O SR. PAES LANDIM – Pois não, com o maior 
prazer.

O Sr. Maurício Quintella Lessa – Gostaria de me 
juntar a V.Exa. neste desagravo que é feito ao Gene-
ral Fraxe, que comanda o DNIT num momento muito 
sensível, depois das denúncias que derrubaram sua 
cúpula. Quem conhece a história do general sabe do 
seu histórico de probidade, de seriedade, de conhe-
cedor do setor. Quem conhece a área de engenharia, 
sabe que ele já atuava nela há muito tempo. Como eu 
acompanho o dia a dia do DNIT, tenho acompanhado 
que o general tem feito um grande trabalho lá. Não te-
nho dúvida de que será uma gestão de muito sucesso, 
de muita execução, de muita realização. É preciso que 
o País tenha muito cuidado com aquilo que se escreve. 
A denúncia, quando vista direitinho na Veja, não passa 
de um risco na água, não há nenhuma fundamentação. 
Não há, mais uma vez, nenhuma comprovação, ape-
nas uma denúncia vazia contra quem está ocupando 
aquele cargo. Pode ser contra qualquer um. O DNIT, 
efetivamente, virou alvo da imprensa e, agora, o Minis-
tério dos Transportes também. O Ministro Paulo Sérgio 
é um homem de bem, sério e tem procurado fazer o 
melhor trabalho. Então, parabenizo V.Exa. pela coragem 
de assomar à tribuna para fazer a defesa e mostrar por 
que a está fazendo. Concordo com V.Exa. e venho aqui 
reafirmar não só minha confiança como Parlamentar, 
mas também a confiança do PR no general e no Mi-
nistro. Que as denúncias feitas anteriormente sejam 
apuradas, que o Brasil saiba efetivamente o que acon-
teceu. Se efetivamente alguém errou, que seja punido. 
Mas se alguém não errou e foi acusado injustamente, 
que o Governo Federal e a Polícia Federal venham a 
público fazer justiça e dizer quais denúncias efetiva-
mente se comprovaram e quais não se comprovaram. 
Parabéns a V.Exa. pelo assunto que traz ao plenário.

O SR. PAES LANDIM – Obrigado, Deputado 
Maurício Quintella. V.Exa. pertence a uma família tra-
dicional no campo da engenharia brasileira e conhece 
perfeitamente o setor, posto que suas grandes obras 
de engenharia no setor rodoviário e ferroviário são exa-
tamente do que o DNIT e o Ministério dos Transportes 
vêm cuidando. V.Exa. tem muita autoridade para dar 

esse depoimento, que incorporo, com prazer, ao meu 
modesto pronunciamento.

Concedo um aparte ao Deputado Padre Couto.
O Sr. Luiz Couto – Deputado Paes Landim, em 

primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo pronunciamen-
to. Por causa das mudanças no DNIT, o órgão precisa 
avançar nas obras de algumas rodovias que estão em 
duplicação. Há também o Projeto Tapa-Buracos, pois 
existem várias rodovias em situação precária. Tenho 
certeza de que a atual direção dará todo o encaminha-
mento para que nós possamos avançar. É o momento 
de demonstrar que nós precisamos, sim, fazer com que 
nossas estradas tenham qualidade. V.Exa. conhece 
muito bem o setor e sabe que algumas estradas es-
tão em situação precária. Há sempre a argumentação 
de que a chuva impedia que as obras pudessem ser 
realizadas. Então, agora é o momento oportuNº Nesta 
primavera, poderá haver o avanço desse trabalho, para 
que possamos ter o direito de ir e vir sem acidentes. 
Nesse sentido, V.Exa. destaca com clareza a neces-
sidade de nos unirmos e de que os recursos sejam 
aplicados em melhorias em nossas rodovias federais. 
Muitas delas são de boa ou de ótima qualidade, mas 
há algumas que precisam de uma ação mais urgente 
e célere para sua recuperação. Muito obrigado.

O SR. PAES LANDIM – Muito obrigado, Padre 
Couto. V.Exa. conhece muito bem inclusive o Depar-
tamento de Engenharia do Exército do Nordeste, que 
fica sediado na sua Paraíba e tem feito excelentes tra-
balhos de construção e de conservação de rodovias.

Eu acho que um dos defeitos do nosso sistema 
rodoviário, querido Padre Couto, com muito respeito, 
a quem admiro nesta Casa, é exatamente porque às 
vezes o Exército faz a construção da obra – eu vejo 
muito isso no Nordeste –, mas não fica encarregado 
de sua manutenção. Aí faz licitação para outros faze-
rem a manutenção. A empresa que constrói a estrada 
tem que ficar encarregada de fazer a sua manutenção, 
evidentemente respondendo pelos eventuais erros e 
excessos cometidos.

Eu acho que o General Fraxe deve ter ocasiona-
do, em um primeiro momento, alguma perplexidade a 
certos vícios do sistema, porque ele tem declarado com 
muita ênfase que o DNIT – esse é o teor da entrevista 
dele no jornal Valor Econômico do dia 29 de setembro 
– deve ter menos funções e mais controles. É impor-
tante essa percepção. Ele, que tem um bom conceito 
no Exército, não só pela sua honestidade, mas pela 
sua competência técnica, diz exatamente o seguinte: 
“Será dada mais autonomia para as superintendências, 
para que o DNIT saia do gabinete e vá para as obras. 
Obra se acompanha na obra, não dentro de gabinete.” 
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O órgão passará a contar com um escritório de 
gerenciamento de projetos, que funcionaria, para o 
General Fraxe, como um centro de operações de en-
genharia, com informações diárias sobre a evolução 
de cada obra e seu indicador de desempenho.

Parece que a sua postura é exatamente a de 
um management. Isso talvez tenha ocasionado algum 
frisson em alguns setores que preferem combatê-lo 
absurdamente através da imprensa.

O certo é que a Presidenta Dilma Rousseff, Sr. 
Presidente, acertou em cheio nas mudanças no Mi-
nistério dos Transportes, desde a escolha de Paulo 
Sérgio Passos, que foi servidor público a vida inteira, 
com excelência, um símbolo da integridade pública, e 
agora com a escolha de um militar com experiência na 
área de engenharia e construção do Exército, General 
Fraxe, para comandar o DNIT.

Eu sou daqueles que concordam com a Presi-
denta Dilma Rousseff. Ela disse muito bem no dia da 
sua vitória, Padre Couto – V.Exa. é filiado ao partido 
e deve ter estado presente no dia da proclamação da 
sua vitória: “Eu prefiro o barulho da imprensa ao silen-
cio das ditaduras”. 

A imprensa comete injustiças, falhas, erros, mas 
é preferível que ela erre por ação do que, com o silên-
cio, evite que se obtenha alguma informação.

Acho que a imprensa foi injusta com o general. O 
general tem uma postura funcional e profissional res-
peitada no Exército e está imbuído dos melhores sen-
timentos. A sua entrevista ao jornal Valor Econômico 
é uma prova de que é um homem gabaritado para o 
exercício dos importantes cometimentos que lhe foram 
deferidos pela Sra. Presidenta Dilma Rousseff.

Portanto, Sr. Presidente, queria solidarizar-me 
com o General Fraxe, a quem eu não tive o prazer de 
conhecer pessoalmente. Sei apenas que ele, nos seus 
dados biográficos, é neto de imigrante sírio e nasceu 
em Roraima, nas fronteiras do Brasil. Ele disse, com 
muita propriedade, na sabatina do Senado, em 23 de 
agosto: “Conheço a Amazônia um pouquinho, graças a 
Deus”. A sua família vive em Manaus. Ele ingressou no 
exército em 1972, na Academia Militar das Agulhas Ne-
gras, aquela geração comprometida com a democracia.

Se a geração de Realengo, com raras exceções, 
foi responsável pelos curtos-circuitos das instituições 
republicanas brasileiras, a geração da Academia Militar 
das Agulhas Negras é toda ela comprometida com os 
valores republicanos e democráticos.

Nesse sentido, acho que o General Fraxe está 
prestando grande serviço ao País com toda a sua ex-
periência e patriotismo à frente do DNIT. Tenho certeza 
de que, implementando as suas ideias expostas à bela 

entrevista dada ao Valor, o DNIT vai ter uma nova con-
figuração e um papel mais relevante na vida nacional.

Concordo plenamente com o Padre Couto. Nossas 
rodovias estão em situação precária, mas quero dar a 
minha experiência pessoal. Na minha região do Piauí, 
na vizinhança da Bahia, as melhores rodovias foram 
exatamente aquelas construídas pelos Batalhões de 
Engenharia do Exército que foram subordinados, em 
determinado tempo, ao General Fraxe.

Acho que essa experiência, esse know-how será 
levado para a construção do sistema rodoviário nacio-
nal como também, com certeza, do sistema ferroviário 
e do sistema aquaviário e para a execução de toda a 
constelação de atividades a que o Ministério dos Trans-
portes está vinculado.

Quero também aqui hoje, Sr. Presidente, apro-
veitar a oportunidade, já que estou falando do General 
Fraxe, para falar de outro militar que foi fundamental 
para a transição democrática do Brasil. Quero referir-me 
ao General Leônidas Pires Gonçalves, o último grande 
rebento – digamos assim – da escola do Realengo, mas 
que trouxe de Realengo não uma visão autoritária da 
posição do militar no destino da República, mas uma 
visão democrática. Foi ele que, naquela madrugada 
dramática da doença do Tancredo Neves no dia da sua 
posse, 15 de março, garantiu a posse tranquila do Pre-
sidente da República. Era decisiva para as instituições 
republicanas, naquela madrugada histórica, saber da 
posição do Exército. O General Leônidas Pires Gon-
çalves, com a Constituição nas mãos, enfatizou que 
naquela circunstância traumática, de dor, o substituto 
natural para assumir a Presidência da República seria 
o Vice-Presidente José Sarney. Foi ele que, durante os 
5 anos do Governo Sarney, preservou a estabilidade da 
democracia, superando os impasses de um Presidente 
não eleito diretamente e ainda submetido ao processo 
constituinte. Graças ao papel democrático do General 
Leônidas Pires Gonçalves, esse grande brasileiro que 
completou agora 90 anos de idade, gaúcho da melhor 
cepa, os seus 5 anos como Ministro do Exército foram 
todos dedicados à transição democrática e à consoli-
dação do regime democrático em nosso País, sobre-
tudo assegurando a tranquilidade da Constituinte e 
subsequente promulgação da Constituição em 1988.

Eu queria aqui, Sr. Presidente, destacar inclu-
sive as palavras de despedida do General Leônidas 
em 1990, quando entregou o Ministério do Exército ao 
seu sucessor, já no Governo do Presidente Fernando 
Collor, quando ele diz com muita autoridade: 

“No campo político, vivi o período delicado da 
transição, enfrentando alguns momentos difíceis, mas 
perfeitamente compreensíveis, em face da imperiosa 
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necessidade de construirmos uma sociedade aberta, 
livre e pluralista”. 

Depois, mais adiante, ele diz, com muita pro-
priedade: 

“Tenho repetido, exaustivamente, que as Forças 
Armadas devem ser função da estatura estratégica da 
Nação a que servem, e não de um eventual nível de 
relacionamento com vizinhos ou adversários potenciais. 
Se aspiramos a um futuro de grandeza para o País, 
precisamos delas fortes, capazes de respaldar a ação 
política de uma grande potência. E isso não se improvi-
sa nem admite perda de tempo. Exige pensar grande, 
demanda coragem e tenacidade, impõe o entendimento 
perfeito dos critérios de prioridade e urgência.”

Basta só assinalar, Sr. Presidente, que foi exata-
mente na gestão do General Leônidas Pires Gonçal-
ves que o Exército recebeu mais recursos, e as Forças 
Armadas de modo geral. Por paradoxal que pareça, 
no regime autoritário, os generais comandaram as 
instituições brasileiras durante mais de 20 anos, no 
entanto, os recursos alocados durante os 5 anos da 
gestão de Leônidas Pires Gonçalves, no Governo do 
Presidente Sarney, foram maiores, proporcionalmente, 
do que todo o período anterior, do sistema autoritário.

Na visão do General Leônidas, o País só poderia 
ser grande, respeitado internacionalmente, com Forças 
Armadas bem adestradas. Essa lição do General Leôni-
das hoje deve ficar bem presente a nós, congressistas, 
e aos homens públicos deste País, no momento em 
que o Brasil se projeta internacionalmente.

No seu discurso – aliás, eu tive o prazer de as-
sistir à despedida do General Leônidas, em 15 março 
de 1990 – ele também falou:

“A vocação militar exige, muitas vezes, que tro-
quemos o conforto e as recompensas materiais pela 
satisfação do dever cumprido. Ao longo da carreira, 
aprendemos a cultuar os valores da nacionalidade e 
a perceber que só o idealismo arrasta os homens em 
direção aos seus objetivos.”

É inegável, Sr. Presidente, o importante papel 
do General Leônidas na consolidação da transição 
democrática. Já antes mesmo, como Comandante do 
III Exército, ele teve papel transcendental na própria 
campanha do Presidente Tancredo Neves. 

Temos de saudar o papel desempenhado nesse 
sentido pelo saudoso Governador do Paraná, José Ri-
cha, que fez amizade com o General Leônidas. Foi ele 
o grande interlocutor do General Leônidas com Tancre-
do Neves e assegurou o êxito e a serenidade da cam-
panha de Tancredo rumo à democratização no País.

Mais ainda: o general é um homem que tem uma 
experiência interessante. Trabalhou no gabinete do 
Presidente Castello Branco e já havia trabalhado no 

Governo Jânio Quadros, ali tendo feito amizade com 
Saulo Ramos, Carlos Castello Branco e outros civis. 
Portanto, era um homem imbuído dos melhores pro-
pósitos democráticos. Ele foi fundamental, portanto, 
na consolidação do processo democrático brasileiro, 
graças a Deus ainda hoje vigente, com a perspectiva 
de uma estabilidade permanente na história institu-
cional deste País.

No encerramento do seu discurso, dizia o Ge-
neral Leônidas: 

“No Exército, encontrei camaradagem, operosida-
de, valor profissional, dignidade e patriotismo capazes 
de responder a todos os anseios de minha vocação 
castrense. Dediquei-me a ele de corpo e espírito – levo 
alegria de não tê-lo feito em vão.”

Aliás, esse é o sentimento dos grandes líderes 
militares do Exército, como é o caso do General Enzo, 
atual Comandante do Exército, e, de certa maneira, é o 
mesmo espírito que, tenho certeza, anima um homem 
da dimensão do General Fraxe, atual Diretor do DNIT. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Apresentação de 

proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 96, DE 2011 

(Do Sr. Zé Silva e outros)

Institui pisos salariais nacionalmente 
unificados para os funcionários das enti-
dades públicas de pesquisa agropecuária.

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 O art. 187 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 187........ ............................. ...........
.............. ................................ ................
§ 3º A remuneração dos funcionários das 

entidades públicas de pesquisa agropecuária 
observará pisos remuneratórios nacionalmen-
te unificados para cargos e empregos de nível 
médio e para cargos e empregos de nível su-
perior, definidos em lei federal.

§ 4º A lei que regulamentar os pisos re-
muneratórios previstos no § 3º disciplinará 
fundo contábil a ser instituído para esse fim, 
inclusive no tocante ao prazo de sua dura-
ção.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.



56340 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

Justificação

Os profissionais que trabalham com pesquisa 
agropecuária, especialmente nas entidades públicas 
do setor, têm um papel relevante para o alcance da 
segurança alimentar em nosso País, de vez que atuam 
nas fronteiras do conhecimento sobre produção agríco-
la com alta produtividade, sustentabilidade ambiental, 
rentabilidade econômica e tecnologias adequadas à 
capacidade de adoção dos produtores rurais.

Além dessa vital contribuição para a segurança 
alimentar, os profissionais da pesquisa agropecuária 
têm papel importante para assegurar excedentes de 
produção para a exportação, gerando com isso divisas e 
riquezas indispensáveis ao desenvolvimento econômico 
brasileiro. Graças a esses serviços, o Brasil tem uma 
reconhecida liderança mundial em produção agrícola, 
e seu potencial para crescer ainda mais nessa área é 
sem dúvida um das maiores do mundo. Devido às pes-
quisas, foi possível ao Brasil preservar extensas áreas 
rurais sem os impactos naturais da atividade agrícola, 
já que a alta produtividade garante o aumento da pro-
dução de fibras e alimentos sem que seja necessário 
o aumento da área de plantio. 

Assim, os profissionais da pesquisa agropecuá-
ria atuam na promoção da segurança alimentar, nos 
desafios da produção de matéria-prima para energias 
renováveis, nas ações geradoras de trabalho e renda 
familiar no meio rural, para a geração de tecnologias 
de produção sustentável de alimentos e biomassa, na 
implantação de ações de recuperação e preservação 
ambiental. Enfim, a produção agropecuária, sobretudo 
na agricultura familiar, e pesquisa agropecuária são 
setores imprescindíveis para a melhoria da qualidade 
de vida para todos, dada a importância econômica e 
social de suas áreas de atuação.

Esses profissionais estão em grande quantidade 
atuando em empresas públicas, praticamente em todos 
os Estados. São com eles que o Poder Público conta 
para levar às populações rurais, especificamente à 
produção de alimentos, tecnologias e conhecimentos 
imprescindíveis para o desenvolvimento de nosso País. 
Formados basicamente em áreas das Ciências Agrá-
rias, os pesquisadores agropecuários são de extrema 
importância para milhões de brasileiros que recebem 
diariamente de seus serviços alimentos em quanti-
dade e qualidade adequadas ao consumo, e para os 
produtores rurais, que deles dependem para acessar 
novos conhecimentos, tecnologias e manejos para a 
produção agrícola sustentável.

Em reconhecimento dessa importância social, ao 
apoio indispensável do pesquisador agropecuário para 

o desenvolvimento econômico e promoção da quali-
dade de vida dos brasileiros é que se propõe um piso 
salarial que lhes permitam uma remuneração digna e 
justa. É esta, certamente, a expectativa de toda a ca-
tegoria dos pesquisadores agropecuários brasileiros, 
e é nesse sentido que apresentamos a presente pro-
posta ao Legislativo de nosso País. 

Em face do exposto, considerando a importância 
e a justiça do objeto da presente proposição, contamos 
com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Zé Silva, PDT/MG.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(54ª Legislatura 2011-2015)

Proposição: PEC-96/2011
Autor: ZÉ SILVA E OUTROS
Data de Apresentação: 11/10/2011 11:39:04
Ementa: Institui pisos salariais nacionalmente unifica-
dos para os funcionários das entidades públicas de 
pesquisa agropecuária.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas  185
Não Conferem  004
Fora do Exercício  007
Repetidas  004
Ilegíveis  000
Retiradas  000
Total  200

Assinaturas Confirmadas
1 ACELINO POPÓ PRB BA
2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AFONSO HAMM PP RS
4 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
5 ALDO REBELO PCdoB SP
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALEXANDRE ROSO PSB RS
8 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
9 ANDRE MOURA PSC SE
10 ÂNGELO AGNOLIN PDT TO
11 ANÍBAL GOMES PMDB CE
12 ANTÔNIA LÚCIA PSC AC
13 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
14 ANTONIO BULHÕES PRB SP
15 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
16 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
17 ARNON BEZERRA PTB CE
18 ARTHUR LIRA PP AL
19 ASSIS DO COUTO PT PR
20 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
21 AUREO PRTB RJ



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56341 

22 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
23 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
24 BIFFI PT MS
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
26 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
27 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
28 CARLOS MAGNO PP RO
29 CELIA ROCHA PTB AL
30 CELSO MALDANER PMDB SC
31 CHICO ALENCAR PSOL RJ
32 CHICO LOPES PCdoB CE
33 CLÁUDIO PUTY PT PA
34 CLEBER VERDE PRB MA
35 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
36 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
37 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
38 DEVANIR RIBEIRO PT SP
39 DIEGO ANDRADE PR MG
40 DOMINGOS DUTRA PT MA
41 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
42 DR. JORGE SILVA PDT ES
43 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
44 DR. UBIALI PSB SP
45 EDINHO BEZ PMDB SC
46 EDIO LOPES PMDB RR
47 EDSON SILVA PSB CE
48 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
49 EDUARDO DA FONTE PP PE
50 EDUARDO SCIARRA DEM PR
51 ELIANE ROLIM PT RJ
52 ENIO BACCI PDT RS
53 ERIVELTON SANTANA PSC BA
54 EROS BIONDINI PTB MG
55 EUDES XAVIER PT CE
56 FÁBIO RAMALHO PV MG
57 FABIO TRAD PMDB MS
58 FELIPE BORNIER PHS RJ
59 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
60 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
61 FILIPE PEREIRA PSC RJ
62 FLÁVIA MORAIS PDT GO
63 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
64 GENECIAS NORONHA PMDB CE
65 GERALDO SIMÕES PT BA
66 GERALDO THADEU PPS MG
67 GILMAR MACHADO PT MG
68 GIOVANI CHERINI PDT RS
69 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
70 GLADSON CAMELI PP AC
71 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
72 GUILHERME CAMPOS DEM SP
73 GUILHERME MUSSI PV SP
74 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM

75 HOMERO PEREIRA PR MT
76 JAIME MARTINS PR MG
77 JAQUELINE RORIZ PMN DF
78 JEAN WYLLYS PSOL RJ
79 JEFFERSON CAMPOS PSB SP
80 JESUS RODRIGUES PT PI
81 JÔ MORAES PCdoB MG
82 JOÃO CAMPOS PSDB GO
83 JOÃO DADO PDT SP
84 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
85 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
86 JOÃO PAULO LIMA PT PE
87 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
88 JONAS DONIZETTE PSB SP
89 JOSÉ AUGUSTO MAIA PTB PE
90 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
91 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
92 JOSE STÉDILE PSB RS
93 JOSEPH BANDEIRA PT BA
94 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
95 JOVAIR ARANTES PTB GO
96 JÚLIO CAMPOS DEM MT
97 JÚLIO CESAR DEM PI
98 JÚLIO DELGADO PSB MG
99 LÁZARO BOTELHO PP TO
100 LEANDRO VILELA PMDB GO
101 LEONARDO MONTEIRO PT MG
102 LINCOLN PORTELA PR MG
103 LINDOMAR GARÇON PV RO
104 LÚCIO VALE PR PA
105 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
106 LUIZ COUTO PT PB
107 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
108 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
109 LUIZ NOÉ PSB RS
110 MANATO PDT ES
111 MARCELO CASTRO PMDB PI
112 MARCELO MATOS PDT RJ
113 MARCIO BITTAR PSDB AC
114 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
115 MAURO NAZIF PSB RO
116 MENDONÇA PRADO DEM SE
117 MIGUEL CORRÊA PT MG
118 NEILTON MULIM PR RJ
119 NELSON BORNIER PMDB RJ
120 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
121 NELSON MEURER PP PR
122 NILTON CAPIXABA PTB RO
123 ODAIR CUNHA PT MG
124 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
125 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
126 OTAVIO LEITE PSDB RJ
127 OTONIEL LIMA PRB SP
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128 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
129 PADRE JOÃO PT MG
130 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
131 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
132 PAULO FOLETTO PSB ES
133 PAULO FREIRE PR SP
134 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
135 PAULO PIAU PMDB MG
136 PAULO PIMENTA PT RS
137 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
138 PAULO WAGNER PV RN
139 PEDRO CHAVES PMDB GO
140 PEDRO EUGÊNIO PT PE
141 PINTO ITAMARATY PSDB MA
142 POLICARPO PT DF
143 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
144 RATINHO JUNIOR PSC PR
145 RAUL HENRY PMDB PE
146 REBECCA GARCIA PP AM
147 REGINALDO LOPES PT MG
148 REGUFFE PDT DF
149 RIBAMAR ALVES PSB MA
150 RICARDO BERZOINI PT SP
151 RICARDO IZAR PV SP
152 ROBERTO BALESTRA PP GO
153 ROBERTO BRITTO PP BA
154 ROBERTO DE LUCENA PV SP
155 ROBERTO SANTIAGO PV SP
156 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
157 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
158 RONALDO FONSECA PR DF
159 RUBENS BUENO PPS PR
160 RUBENS OTONI PT GO
161 RUY CARNEIRO PSDB PB
162 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
163 SANDES JÚNIOR PP GO
164 SANDRO MABEL PR GO
165 SARAIVA FELIPE PMDB MG
166 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
167 SÉRGIO BRITO PSC BA
168 SÉRGIO MORAES PTB RS
169 SIBÁ MACHADO PT AC
170 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
171 TAKAYAMA PSC PR
172 TONINHO PINHEIRO PP MG
173 VALADARES FILHO PSB SE
174 VALTENIR PEREIRA PSB MT
175 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
176 VICENTE CANDIDO PT SP
177 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
178 WASHINGTON REIS PMDB RJ
179 WELITON PRADO PT MG
180 WELLINGTON ROBERTO PR PB

181 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
182 ZÉ GERALDO PT PA
183 ZÉ SILVA PDT MG
184 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
185 ZOINHO PR RJ

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 97, DE 2011 

(Do Sr. Zé Silva e outros)

Institui pisos salariais nacionalmente 
unificados para os funcionários das en-
tidades públicas que atuam na sanidade 
animal e vegetal.

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 O art. 187 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 187........... ................................. ....
...... ..................................................... ...
§ 3º A remuneração dos funcionários das 

entidades públicas que atuam na sanidade ani-
mal e vegetal observará pisos remuneratórios 
nacionalmente unificados para cargos e em-
pregos de nível médio e para cargos e empre-
gos de nível superior, definidos em lei federal.

§ 4º A lei que regulamentar os pisos re-
muneratórios previstos no § 3º disciplinará 
fundo contábil a ser instituído para esse fim, 
inclusive no tocante ao prazo de sua dura-
ção.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Os profissionais que trabalham com sanidade 
animal e vegetal, de modo especial os que atuam nas 
entidades públicas do setor, têm um papel relevan-
te para o alcance da segurança alimentar em nosso 
País e para a capacidade brasileira de exportação de 
alimentos, uma divisa imprescindível para a geração 
de divisas e o equilíbrio de nossa balança comercial. 
Guardiões da qualidade dos alimentos de que neces-
sitamos diariamente, o impacto do trabalho desses 
profissionais passa pela saúde pública, pela preser-
vação de nossa cultura de produção de alimentos, 
pela educação informal dos produtores rurais e pela 
garantia da geração de divisas para o País com a ex-
portação agrícola.

Assim, a exemplo do que ocorre com os profis-
sionais da extensão rural e da pesquisa agropecuária, 
os profissionais da área de sanidade animal e vegetal 
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também atuam na promoção da segurança alimentar 
e nas ações geradoras de trabalho e renda familiar 
no meio rural, condições que são alcançadas e pre-
servadas se há sanidade e qualidade garantidas aos 
produtos da agropecuária. 

Esses profissionais estão em grande quantidade 
atuando em empresas públicas, existentes em todos 
os Estados brasileiros. São com eles que o Poder Pú-
blico conta para garantir às populações de todo o País 
alimentos de qualidade e adequados ao consumo, com 
a fiscalização da adoção de normas, conhecimentos 
e legislação específicas para garantir esses resulta-
dos. Formados basicamente em áreas das Ciências 
Agrárias, os profissionais que atuam em serviços de 
sanidade animal e vegetal são de extrema importân-
cia para todos os brasileiros, especialmente para os 
produtores rurais, que deles dependem para acessar 
novos conhecimentos para a produção de alimentos 
em condições de ocupar legalmente o mercado. 

Em reconhecimento dessa importância social, ao 
apoio indispensável desse profissional para o desen-
volvimento econômico e promoção da qualidade de 
vida dos brasileiros é que se propõe um piso salarial 
que lhes permitam uma remuneração digna e justa. É 
esta, certamente, a expectativa de toda a categoria dos 
profissionais da área de sanidade animal e vegetal no 
Brasil, e é nesse sentido que apresentamos a presente 
proposta ao Legislativo de nosso País. 

Em face do exposto, considerando a importância 
e a justiça do objeto da presente proposição, contamos 
com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Zé Silva, PDT/MG.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(54ª Legislatura 2011-2015)

Proposição: PEC-97/2011
Autor: ZÉ SILVA E OUTROS
Data de Apresentação: 11/10/2011 11:41:03
Ementa: Institui pisos salariais nacionalmente unifica-
dos para os funcionários das entidades públicas que 
atuam na sanidade animal e vegetal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas  182
Não Conferem  003
Fora do Exercício  007
Repetidas  004
Ilegíveis  000
Retiradas  000
Total  196

Assinaturas Confirmadas
1 ACELINO POPÓ PRB BA

2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AFONSO HAMM PP RS
4 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
5 ALDO REBELO PCdoB SP
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALEXANDRE ROSO PSB RS
8 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
9 ANDRE MOURA PSC SE
10 ÂNGELO AGNOLIN PDT TO
11 ANÍBAL GOMES PMDB CE
12 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
13 ANTONIO BULHÕES PRB SP
14 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
15 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
16 ARNON BEZERRA PTB CE
17 ARTHUR LIRA PP AL
18 ASSIS DO COUTO PT PR
19 AUREO PRTB RJ
20 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
21 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
22 BIFFI PT MS
23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
24 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
25 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
26 CARLOS MAGNO PP RO
27 CELIA ROCHA PTB AL
28 CELSO MALDANER PMDB SC
29 CHICO ALENCAR PSOL RJ
30 CHICO LOPES PCdoB CE
31 CLÁUDIO PUTY PT PA
32 CLEBER VERDE PRB MA
33 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
34 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
35 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
36 DEVANIR RIBEIRO PT SP
37 DIEGO ANDRADE PR MG
38 DOMINGOS DUTRA PT MA
39 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
40 DR. JORGE SILVA PDT ES
41 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
42 DR. UBIALI PSB SP
43 EDINHO BEZ PMDB SC
44 EDIO LOPES PMDB RR
45 EDSON SILVA PSB CE
46 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
47 EDUARDO DA FONTE PP PE
48 EDUARDO SCIARRA DEM PR
49 ENIO BACCI PDT RS
50 ERIVELTON SANTANA PSC BA
51 EROS BIONDINI PTB MG
52 EUDES XAVIER PT CE
53 FÁBIO RAMALHO PV MG
54 FABIO TRAD PMDB MS
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55 FELIPE BORNIER PHS RJ
56 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
57 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
58 FILIPE PEREIRA PSC RJ
59 FLÁVIA MORAIS PDT GO
60 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
61 GENECIAS NORONHA PMDB CE
62 GERALDO SIMÕES PT BA
63 GERALDO THADEU PPS MG
64 GILMAR MACHADO PT MG
65 GIOVANI CHERINI PDT RS
66 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
67 GLADSON CAMELI PP AC
68 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
69 GUILHERME CAMPOS DEM SP
70 GUILHERME MUSSI PV SP
71 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
72 HOMERO PEREIRA PR MT
73 JAIME MARTINS PR MG
74 JAQUELINE RORIZ PMN DF
75 JEAN WYLLYS PSOL RJ
76 JEFFERSON CAMPOS PSB SP
77 JESUS RODRIGUES PT PI
78 JÔ MORAES PCdoB MG
79 JOÃO CAMPOS PSDB GO
80 JOÃO DADO PDT SP
81 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
82 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
83 JOÃO PAULO LIMA PT PE
84 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
85 JONAS DONIZETTE PSB SP
86 JOSÉ AUGUSTO MAIA PTB PE
87 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
88 JOSE STÉDILE PSB RS
89 JOSEPH BANDEIRA PT BA
90 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
91 JOVAIR ARANTES PTB GO
92 JÚLIO CAMPOS DEM MT
93 JÚLIO CESAR DEM PI
94 JÚLIO DELGADO PSB MG
95 LÁZARO BOTELHO PP TO
96 LEANDRO VILELA PMDB GO
97 LEONARDO MONTEIRO PT MG
98 LINCOLN PORTELA PR MG
99 LINDOMAR GARÇON PV RO
100 LÚCIO VALE PR PA
101 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
102 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
103 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
104 LUIZ NOÉ PSB RS
105 MANATO PDT ES
106 MARCELO CASTRO PMDB PI
107 MARCELO MATOS PDT RJ

108 MARCIO BITTAR PSDB AC
109 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
110 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
111 MAURO NAZIF PSB RO
112 MENDONÇA PRADO DEM SE
113 MIGUEL CORRÊA PT MG
114 NEILTON MULIM PR RJ
115 NELSON BORNIER PMDB RJ
116 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
117 NELSON MEURER PP PR
118 NEWTON CARDOSO PMDB MG
119 NILTON CAPIXABA PTB RO
120 ODAIR CUNHA PT MG
121 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
122 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
123 OTAVIO LEITE PSDB RJ
124 OTONIEL LIMA PRB SP
125 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
126 PADRE JOÃO PT MG
127 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
128 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
129 PAULO FOLETTO PSB ES
130 PAULO FREIRE PR SP
131 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
132 PAULO PIAU PMDB MG
133 PAULO PIMENTA PT RS
134 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
135 PAULO WAGNER PV RN
136 PEDRO CHAVES PMDB GO
137 PEDRO EUGÊNIO PT PE
138 PINTO ITAMARATY PSDB MA
139 POLICARPO PT DF
140 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
141 RATINHO JUNIOR PSC PR
142 RAUL HENRY PMDB PE
143 REBECCA GARCIA PP AM
144 REGINALDO LOPES PT MG
145 REGUFFE PDT DF
146 RIBAMAR ALVES PSB MA
147 RICARDO BERZOINI PT SP
148 RICARDO IZAR PV SP
149 ROBERTO BALESTRA PP GO
150 ROBERTO BRITTO PP BA
151 ROBERTO DE LUCENA PV SP
152 ROBERTO SANTIAGO PV SP
153 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
154 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
155 RONALDO FONSECA PR DF
156 RUBENS BUENO PPS PR
157 RUBENS OTONI PT GO
158 RUY CARNEIRO PSDB PB
159 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
160 SANDES JÚNIOR PP GO
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161 SANDRO MABEL PR GO
162 SARAIVA FELIPE PMDB MG
163 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
164 SÉRGIO BRITO PSC BA
165 SÉRGIO MORAES PTB RS
166 SIBÁ MACHADO PT AC
167 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
168 TAKAYAMA PSC PR
169 TONINHO PINHEIRO PP MG
170 VALADARES FILHO PSB SE
171 VALTENIR PEREIRA PSB MT
172 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
173 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
174 VITOR PENIDO DEM MG
175 WASHINGTON REIS PMDB RJ
176 WELITON PRADO PT MG
177 WELLINGTON ROBERTO PR PB
178 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
179 ZÉ GERALDO PT PA
180 ZÉ SILVA PDT MG
181 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
182 ZOINHO PR RJ

PROJETO DE LEI Nº 2.509, DE 2011 
(Do Sr. Carlos Roberto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
fornecedores de produtos e serviços exi-
birem nas telas das caixas registradoras, 
voltadas para o consumidor, a descrição e 
respectivos preços dos itens adquiridos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os fornecedores ficam obrigados a exibir, 

em tela da caixa registradora voltada para o consumi-
dor, a descrição dos produtos e serviços, com os res-
pectivos preços unitário e total, de forma a permitir a 
conferência da conformidade dos itens adquiridos com 
os registros efetuados antes de realizar o pagamento.

§ 1º Para os efeitos desta lei, adota-se a defini-
ção de fornecedor estabelecida pelo artigo 3º, caput, 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§ 2º A tela referida no caput poderá ser a mesma 
utilizada pelo operador de caixa, desde que seu po-
sicionamento e tamanho possibilitem ao consumidor 
a clara visualização dos itens e preços registrados.

Art. 2º Os infratores do disposto nesta lei ficam 
sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras 
sanções aplicáveis de acordo com a legislação em vigor.

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor – CDC – 
determina que a oferta de produtos ou serviços seja 
apresentada ao consumidor com informações claras, 
corretas, precisas, em língua portuguesa, e que dis-
ponha sobre as características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazo de validade e ori-
gem, entre outros dados relevantes para bem informar 
o consumidor.

De fato, o CDC trouxe grande avanço às relações 
de consumo e realmente as normas consumeristas vêm 
defendendo e protegendo os direitos do consumidor.

Não obstante esta positiva realidade, acreditamos 
que ainda há muito a fazer para se garantir a efetivi-
dade das normas gerais em vigor dispostas no CDC. 
Neste sentido é que propomos o presente projeto, que 
busca possibilitar ao consumidor uma conferência em 
tempo real dos produtos ou serviços que está adqui-
rindo e seus respectivos valores.

A ideia geral de nossa proposta é que o consu-
midor possa conferir se está pagando exatamente o 
que pediu ou selecionou e se o preço a ser cobrado 
de cada item é realmente aquele que lhe foi apresen-
tado pelo vendedor ou aquele que estava exposto na 
prateleira do produto.

Além dos benefícios supracitados, nosso país 
vem adquirindo maior relevância no cenário mundial 
e se aproxima, cada vez mais, do bloco dos países 
mais desenvolvidos, fato este que justifica a adoção de 
práticas mais modernas nas relações de consumo, tal 
como esta que apresentamos no presente projeto de lei.

Outrossim, o Brasil sediará a Copa do Mundo em 
2014 e as Olimpíadas em 2016, eventos que trarão 
maior destaque e um grande número de turistas ao 
nosso país, sendo mais um motivo para que nossos 
fornecedores estejam sintonizados com as práticas 
comerciais de respeito ao consumidor já praticadas 
nos países do chamado Primeiro Mundo.

Finalmente, lembramos que nosso projeto está 
em sintonia com os direitos básicos do consumidor, 
especialmente o direito à informação, conforme dis-
posto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 

Pelo acima exposto, contamos com apoio dos 
nobres Colegas para a aprovação do presente pro-
jeto de lei.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Carlos Roberto

PROJETO DE LEI Nº 2.510, DE 2011 
(Do Sr. Jutahy Junior)

Altera o Decreto-Lei nº 2848., de 7 de 
dezembro de 1940, Código Penal, para in-
cluir um inciso § 6º ao art. 121 para tipifi-
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car como simples o homicídio praticado 
na direção de veículo automotor quando o 
agente estiver sob influência de álcool ou 
substância tóxica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, para incluir um § 
6º ao art. 121 para tipificar como simples o homicídio 
praticado na direção de veículo automotor quando o 
agente estiver sob influência de álcool ou substância 
tóxica.

Art. 2º O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 
de dezembro de 1940 passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 6º:

“Art. 121.... ......................................... ...
.................... ......................... .................
§ 6º Aplica-se a pena do caput do art. 121 

quando o homicídio for praticado na direção de 
veículo automotor e sob a influência de álcool, 
em nível igual ou acima daquele previsto em 
lei, ou substância tóxica ou entorpecente de 
efeitos análogos, sem prejuízo das sanções 
administrativas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Código Penal, ao tratar dos crimes contra a 
vida, estabelece no seu art. 121 a pena de reclusão 
de 6 a 20 anos para o crime de homicídio. A presente 
proposta acrescenta ao dispositivo um § 6º para tipi-
ficar como doloso o homicídio praticado na direção 
de veículo automotor quando o agente estiver sob a 
influência de álcool, em nível igual ou acima daquele 
proibido por lei, ou substância tóxica ou entorpecente 
de efeitos análogos. 

Ao introduzir no Código Penal o crime de homi-
cídio no trânsito, causado pelo consumo abusivo de 
álcool, estamos tipificando a conduta como dolosa, ou 
seja, o agente ao praticar a ação (dirigir embriagado) 
tinha condições de prever e assumir o risco de matar 
alguém. A questão é simples: o automóvel é um instru-
mento que, sem controle, transforma-se em uma po-
tencial arma de destruição. O consumo irresponsável 
de bebida alcoólica impede o motorista de ter controle 
sobre o veículo automotor, logo, deve responder com 
uma pena maior do que aquela tratada pelo Código 
de Trânsito para o Crime Culposo.

Com efeito, o Homicídio culposo – aquele em que 
o agente, não tem realmente intenção de matar, mas 
age com alguma forma de negligencia, imperícia ou im-
prudência – não pode ser confundido com o Homicídio 

doloso, no qual o agente, deliberadamente, utiliza-se 
de álcool ou substâncias psicoativas e decide dirigir. 

Com a presente proposta de alteração do Código 
Penal, o agente que praticar o homicídio no trânsito, 
causado pelo uso de bebida alcóolica, estará sujeito 
a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, maior e mais 
justa do que a pena prevista, hoje, pelo Código de 
Trânsito, que é de 2 a 4 anos. 

Para caracterizar a conduta dolosa, o agente 
deverá apresentar níveis de álcool no sangue, confor-
me previsto para a infração de trânsito, no art. 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro: “Conduzir veículo auto-
motor, na via pública, estando com concentração de 
álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência...”

Ao Código de Trânsito caberá apenas o homicí-
dio culposo, conforme previsto no art. 302: “Praticar 
homicídio culposo na direção de veículo automotor: 
Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão 
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.”

Culposo será o homicídio praticado na direção 
do veículo, quando o agente agir de forma imprudente, 
negligente ou imperita, sem conexão com a ingestão 
de álcool nos níveis previstos em lei, provocando um 
resultado não querido, mas previsível, uma vez que 
o homicídio culposo é aquele em que o agente não 
possui intenção direta de matar o ofendido, sendo o 
resultado uma consequência da atuação descuidada 
do primeiro. 

A questão que ora se deseja resolver tem a ver 
com a estatística dos últimos anos, que demonstra, 
por diversas razões, a ocorrência de um grande nú-
mero de acidentes de trânsito com resultado morte, 
principalmente entre a juventude, tendo como agente 
um motorista embriagado. Os acidentes são tão cru-
éis e avassaladores que a sociedade ficou indignada 
quando percebeu perplexa, que não havia tratamento 
diferenciado para esse tipo de crime, pois o Código de 
Trânsito considera tais crimes como culposos, porque, 
nesses casos, considera que, apesar de alcoolizado, 
o agente não teve a intenção de matar. 

E não há mesmo intenção direta de matar! A 
maioria dos acidentes acontece com pessoas estra-
nhas ao motorista... Notícias recentes, deste fim de 
semana, relatam caso de motorista embriagado que 
atropelou 21 pessoas, com resultado morte para al-
gumas delas, entre outras que estão internadas com 
ferimentos graves.

A embriaguez pode ser conceituada como a in-
toxicação aguda e transitória causada pelo álcool ou 
substância de efeitos análogos que privam o sujeito 
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da capacidade normal de entendimento. Nos termos 
legais, só há isenção de pena se a embriaguez foi 
ocasionada de forma acidental, em situações que o 
sujeito não quer embriagar-se nem fica embriagado 
por culpa sua. A embriaguez, portanto, não pode ser 
aceita como forma de culpa.

Diz o Código de Trânsito, que “O trânsito, em 
condições seguras, é um direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respec-
tivas competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito”. Ninguém duvida que veículos 
automotores sejam instrumentos que se não forem bem 
utilizados podem causar lesões e mortes. 

Qual deve ser a nossa posição? Devemos ape-
nas nos conformar e aceitar que um motorista possa 
fazer uso de bebida alcoólica, dirigir e ceifar a vida das 
pessoas como se isso fosse um ato natural, decorrente 
do fato de que a bebida alcoólica é droga lícita e de 
uso generalizado? 

A sociedade não vai esperar mais. Estamos pro-
pondo a alteração do Código Penal para prever que 
matar alguém, sob influência de álcool, em níveis 
proibidos, será considerado HOMICÍDIO SIMPLES 
(doloso) sujeito à pena de 6 a 20 anos, sem prejuízo 
das sanções administrativas, previstas no próprio Có-
digo de Trânsito.

Conto com o apoio dos nobres pares para a dis-
cussão e aprovação dessa iniciativa.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Jutahy Junior, PSDB-BA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511, DE 2011 
(Do Sr. Chico D’Angelo)

Altera os arts. 77 e 80 da 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. 1º. Esta lei altera os arts. 77 e 80 da Lei nº 

6.015, de 31 de Dezembro de 1973, para tornar obri-
gatória a realização prévia de exame de DNA em ca-
dáveres que serão cremados.

Art. 2º. O art. 77 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezem-
bro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77º (...)
§ 2º A cremação de cadáver somente será fei-

ta daquele que houver manifestado a vontade de ser 
incinerado ou no interesse da saúde pública e se, for 
realizado previamente exame de DNA e o atestado de 
óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 
1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, 
depois de autorizada pela autoridade judiciária.” (NR)

Art. 3º. O art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezem-
bro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80º (...)
13°) código genético – DNA, em caso de crema-

ção do cadáver do falecido.” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O DNA de cada ser humano é único e diferente 
dos demais, com exceção de gêmeos univitelinos. Todo 
ser humano possui duas formas de cada gene, uma 
recebida de sua mãe e a outra de seu pai. Embora a 
maioria dos genes seja essencialmente igual entre as 
pessoas, algumas sequências específicas do DNA são 
extremamente variáveis entre indivíduos. O local onde 
uma dessas sequências hipervariáveis é encontrada 
no cromossomo é denominado loco. Cada loco pode, 
portanto, ter várias formas diferentes denominadas 
alelos. A análise de vários locos hipervariáveis permite 
individualizar o ser humano.

Daí que o exame de DNA para fins de identifica-
ção pessoal e determinação de paternidade representa, 
para as ciências jurídicas, um dos maiores avanços do 
último século. Hodiernamente, o exame de DNA é utili-
zado para diversos fins: confirmação de paternidade em 
casos de pensão alimentícia e herança, identificação 
de acusados em casos criminais envolvendo estupros, 
raptos, troca ou abandono de crianças, diagnóstico 
pré-natal e aconselhamento genético. 

Saliente-se, ainda, que o exame de DNA também 
pode ser realizado após a morte do indivíduo por in-
termédio de amostras de tecidos retiradas do cadáver 
após a sua exumação. Ocorre, porém, que na hipóte-
se de cremação essa possibilidade não existe, pois 
os restos mortais são reduzidos a cinzas em poucas 
horas, eliminando-se todos os vestígios genéticos do 
de cujus. Assim, nesses casos, é impossível a solu-
ção de eventuais controvérsias relativas à identidade 
do falecido.

São vários os efeitos dessa situação. Muitas ve-
zes, a própria família do de cujus, realiza a cremação 
para dificultar o eventual reconhecimento de pater-
nidade ou até mesmo encobrir uma fraude quanto à 
identidade do falecido.

Urge, portanto, que o parlamento intervenha no 
sistema legal para que tal situação não mais ocorra. 
Dessa forma, mostra-se evidente que a proposição é 
necessária, vez que terá o condão de resguardar in-
teresses jurídicos, solucionando questão de notável 
relevância.
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Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos 
ilustres Pares para a aprovação do presente projeto 
de lei.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Chico D`Angelo.

PROJETO DE LEI Nº 2.512, DE 2011 
(Do Sr. Alessandro Molon)

Dispõe sobre a inclusão de alerta nos 
rótulos e/ou embalagens e nas campanhas 
publicitárias de bebidas alcoólicas sobre 
os riscos de consumo de álcool durante a 
gravidez, como prevenção à Síndrome Alco-
ólica Fetal (SAF) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É obrigatória a presença de informação 

visível aos consumidores no rótulo e/ou embalagem, 
de cada unidade e nas campanhas publicitárias de be-
bidas alcoólicas, produzidas, envazadas ou comercia-
lizadas em todo território nacional, de mensagens de 
advertências escritas e/ou faladas sobre os malefícios 
do álcool à saúde do feto durante a gestação, como 
prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal-SAF. 

§ 1º – Consideram-se bebidas alcoólicas, para 
efeitos desta Lei, aquelas assim definidas por legisla-
ção federal, sem prejuízo das deliberações da ANVISA. 

§ 2º – Rótulo é toda inscrição, legenda, imagem 
ou matéria descritiva, gráfica escrita, impressa, estam-
pada, afixada por encaixe, gravada ou colada, vincula-
da à embalagem, de forma unitária ou desmembrada, 
conforme estabelecido pela legislação Federal. 

Art. 2º – As advertências de que trata o artigo 
anterior, se darão por intermédio das seguintes fra-
ses e de outras a serem definidas na regulamentação, 
usadas seqüencialmente, à afirmação “o Ministério da 
Saúde adverte:”.

I – “O Consumo de Álcool durante a gra-
videz causa má formação do Feto” 

II – “O Consumo de Álcool durante a gra-
videz causa retardo no crescimento do Feto”. 

III – “O Consumo de Álcool durante a 
gravidez causa atraso mental no Feto” 

IV – “O Consumo de Álcool durante a 
gravidez causa mau funcionamento do siste-
ma nervoso do Feto”.

V – “O Consumo de Álcool durante a 
gravidez causa anomalias cranianas no Feto”. 

Parágrafo Único – As frases de advertências re-
feridas neste artigo deverão conter o símbolo de ad-
vertência do anexo I. 

Art. 3º – Nos rótulos e/ou embalagens, as cláu-
sulas de advertência a que se refere o artigo anterior 

serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea 
ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no 
máximo a cada cinco meses, inseridas de forma le-
gível e ostensivamente destacada, assim como nas 
respectivas campanhas publicitárias de bebidas alco-
ólicas que sejam habitualmente comercializadas dire-
tamente ao consumidor. 

Parágrafo Único – É de responsabilidade dos 
importadores de bebidas alcoólicas, a confecção em 
língua portuguesa e colagem nas embalagens da in-
formação prevista no artigo 1º desta Lei, observado 
o artigo 2º. 

Art. 4º – Às empresas infratoras ao estabeleci-
do nesta Lei será aplicada multa de 500 (quinhentas) 
Unidades Fiscais de Referência – UFIR’s até 10.000 
(dez mil) Unidades Fiscais de Referência – UFIR’s, sem 
prejuízo das sanções previstas na legislação de res-
ponsabilidade civil e criminal e pela Lei nº 8.078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor). 

Parágrafo Único – Obriga-se o infrator, sem pre-
juízo da multa prevista neste artigo, a sanar as irregu-
laridades apontadas no prazo de 30 (trinta) dias após 
a notificação sob pena de ser considerado reincidente. 

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

ANEXO I

Justificação

Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas 
espalhadas pelo mundo, fazendo do álcool a substân-
cia psicoativa mais popular do Planeta. 

O Brasil detém o primeiro lugar do mundo no 
consumo de destilado de cachaça e é um dos maiores 
produtores de cerveja da qual, só a Ambev, no ano de 
2008, totalizou 69,960 milhões de hectolitros vendidos. 
O álcool é a droga preferida dos brasileiros (68,7% do 
total), seguido pelo tabaco, maconha, cola, ansiolíticos, 
cocaína e estimulantes, nesta ordem. 

O alcoolismo é a terceira doença que mais mata 
no mundo. Além disso, causa 350 doenças (físicas e 
psiquiátricas) e torna dependentes da droga um de 
cada dez usuários de álcool. 

O álcool é a droga que mais afeta e destrói o cor-
po (tanto quanto a cocaína e o craque); a que mais faz 
vítimas; e é mais consumida entre jovens no Brasil. O 
índice de consumo de bebidas alcoólicas vem crescen-
do ao patamar alarmante e insustentável, afetando dire-
tamente a saúde pública e causando desajuste social. 

Além do desordenado crescimento do consumo 
de álcool em nossa sociedade, marcada pela cultural 
nacional, tem-se diminuída a faixa etária dos adoles-
centes que começam a tomar álcool cada vez mais 
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cedo (com média atual em 13 anos) e, ainda, aumen-
tado significativamente o consumo de bebidas alcoóli-
cas por mulheres, principalmente durante a gestação. 

Dentre os inúmeros malefícios causados pelo 
uso do álcool, em especial à saúde do feto durante a 
sua gestação, podemos identificar várias enfermida-
des físicas e psiquiátricas que afetam diretamente o 
embrião em formação, as quais são identificadas por 
características próprias da denominada – SINDROME 
FETAL ALCOÓLICA (SFA). 

A Síndrome Fetal Alcoólica é o termo utilizado 
para descrever os efeitos comumente observados nos 
filhos de mães que usaram o álcool de forma abusiva 
durante a gravidez. A magnitude potencial de defeitos 
congênitos resultantes da exposição ao Etanol é rele-
vante e causam danos irreparáveis à saúde, compro-
metendo não somente funções vitais dos órgãos dos 
embriões, como também, influenciando negativamente 
no convívio social após o seu nascimento. 

Os defeitos físicos e mentais, resultados do con-
sumo de álcool durante a gestação, causam ao feto 
atraso mental, déficit de crescimento, mau funciona-
mento do sistema nervoso, anomalias cranianas e 
desajustes de comportamento. 

Estas complicações relacionadas à SFA acon-
tecem em razão da ingestão do álcool por mulheres 
grávidas. O álcool é uma substância tóxica que atra-
vessa a placenta livremente, atingindo o feto via cor-
rente sanguínea pelo cordão umbilical acarretando-lhe 
sérias enfermidades crônicas. 

Estudos e pesquisas oriundas dos países desen-
volvidos e em desenvolvimento apontaram a ocorrência 
de 1 a 2 casos por mil nascidos vivos, esta situação 
se agrava em países de baixa renda. De acordo com 
os dados estatísticos, a Síndrome Fetal Alcoólica se-
ria a causa mais comum de retardo mental de origem 
não genética. 

Para o diagnóstico da Síndrome Fetal do Álcool 
devem estar presentes as alterações: 

(A) – anomalias faciais características: micro-
cefalia, fendas palpebrais curtas, filtro pouco pronun-
ciado, lábios superiores estreitos, hipoplasia maxilar, 
sobrancelhas altas e arqueadas etc. 

(B) – retardo no crescimento (pré e/ou pós-na-
tal): em geral, com início pré-natal mantendo-se pos-
teriormente peso e altura, freqüentemente, abaixo do 
percentil 10 sendo o peso mais severamente afetado. 

(C) – disfunções do sistema nervoso central: 
anomalias neurológicas, do desenvolvimento e/ou in-
telectuais – tremores, prejuízo motores, atrasos do 
desenvolvimento, hiperatividade, prejuízos intelectuais, 
dificuldades na aprendizagem escolar, alterações do 
tamanho dos ventrículos, alterações do corpo caloso, 

redução do tamanho do cerebelo, crises convulsivas, 
perdas auditivas, alterações visuais e outras. 

Embora os sinais e sintomas nunca desapareçam, 
eles se modificam bastante com a idade sendo que as 
características físicas são mais marcantes entre os 2 
e os 12 anos de idade. 

Estima-se que o Estado tem despendido um 
valor altíssimo para custar o tratamento de pessoas 
afetadas pelos efeitos da Síndrome do Álcool. Trata-se 
atualmente de um grave problema de saúde pública 
que tem se avançado desordenadamente, por carên-
cia de programas básicos de prevenção voltados para 
diminuir os danos causados pelo uso abusivo do álcool 
durante a gravidez. 

É importante salientar também, os problemas 
secundários relacionados à SFA, sobretudo nas for-
mas consideradas leves, no que tange às áreas de 
Educação, Justiça, e Trabalho, além da saúde, que 
causam grandes desajustes sociais, tais como, atra-
so escolar, déficit de rendimento no trabalho, dificul-
dade no convívio social e situações de conflito com a 
lei, sobrecarregando em conseqüência o Estado e a 
família, causando ainda, um impacto socioeconômico. 

Considerando, que milhares de crianças estão 
sendo afetadas pela Síndrome Fetal Alcoólica em de-
corrência do desconhecimento e/ou falta de informa-
ções sobre as causas nocivas do consumo do álcool 
durante a gestação, torna-se necessário conscientizar, 
informar e mobilizar a população sobre os efeitos pre-
judiciais do álcool, mormente as mulheres, que estão 
perante a questão, mais vulneráveis às implicações da 
Síndrome Fetal Alcoólica, que na sua maioria desco-
nhece sobre o assunto. 

Para viabilizar o acesso às informações e po-
tencializar a conscientização da sociedade sobre os 
males causados à saúde do embrião pelo uso abusivo 
do álcool durante a gravidez, é preciso alertar da im-
portância dos programas e campanhas de prevenção 
na saúde mental e para a necessidade urgente de se 
investir mais na promoção de estilos de vidas saudáveis, 
até porque não podemos ignorar o panorama do nosso 
país no que diz respeito aos consumos de álcool nos 
adolescentes ou jovens adultos, incluindo as mulheres. 

Visando primordialmente proteger de forma in-
tegral os direitos da Criança, garantindo-lhe de forma 
efetiva a inviolabilidade aos seus direitos fundamen-
tais, principalmente ao direito à vida digna e saudável, 
com fulcro no artigo 227 da Constituição da Republica, 
que estatui que é dever de todo o cidadão, da socie-
dade e do Estado, zelarem pela integridade física e 
moral da criança e do adolescente, tem por objetivo 
neste trabalho, propor ao Poder Público a criação do 
Projeto de Lei com a finalidade instituir advertên-
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cias dos males do álcool à saúde do feto durante 
a gravidez, nos rótulos e/ou nas embalagens de 
bebidas alcoólicas de todo o gênero e espécie, 
destinadas ao consumidor, bem como nas propa-
gandas publicitárias, alertando sobre a Síndrome 
Fetal Alcoólica, nos termos do § 4º do art. 220 da 
Constituição Federal. 

Tendo em vista a enorme lacuna existente na le-
gislação pátria, na área da saúde, referente à matéria 
específica de regulamentação e promoção de políticas 
públicas de prevenção contra a Síndrome Fetal Alco-
ólica, a criação por Lei da obrigatoriedade de conter 
advertências sobre os malefícios do álcool à saúde do 
feto durante a gestação nas embalagens de bebidas 
alcoólicas, possibilitará que a população tenha acesso 
às informações de prevenção e proteção à saúde e, 
ainda, conscientizará de forma contumaz sobre as inú-
meras enfermidades que o álcool pode causar, dentre 
elas, a Síndrome Fetal Alcoólica. 

É fundamental esclarecer que tais advertências, 
poderão minimizar o problema em tela, alertando que 
a Síndrome Fetal Alcoólica é 100% evitável e evitan-
do que outros milhares de crianças nasçam vítimas 
desta síndrome. 

Diante desta alarmante situação que assola a 
saúde pública em nosso País, justifica-se a criação 
da Lei ora mencionada, que buscará mobilizar o Poder 
Público da premente urgência em regulamentar sobre 
o assunto, para viabilizar que todos tenham acesso às 
informações básicas de prevenção e proteção à saúde 
de forma democrática. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.513, DE 2011 
(Do Sr. Ronaldo Nogueira)

Dispõe sobre o Programa Nacional 
de Renovação da Frota de Veículos Auto-
motores. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Programa Nacio-

nal de Renovação da Frota de Veículos Automotores. 
Art. 2º Fica criado o Programa Nacional de Re-

novação da Frota de Veículos Automotores – PNRF – 
do qual participarão o Poder Público, proprietários e 
concessionárias de veículos, e cujo objetivo é a troca 
de veículo com tempo de uso superior a quinze anos, 
por outro novo de mesma categoria, e transformação 
do usado em sucata. 

Art. 3º Serão objeto do PNRF todos os veículos 
automotores com tempo de uso superior a quinze anos, 
contados a partir da data de primeiro licenciamento.

Parágrafo único. Todos os veículos candidatos 
ao PNRF poderão, cinco anos antes de completarem 
o tempo de uso mínimo previsto, ser avaliados, sob a 
supervisão do órgão executivo estadual de trânsito, 
sobre as condições necessárias para seguir em circu-
lação, ou já estarem aptos a participar do Programa.

Art. 4º No âmbito do PNRF, o Poder Público ofere-
cerá linha de crédito para financiamento do veículo novo 
e exercerá controle e fiscalização sobre a operação de 
oferta e troca do veículo usado realizada entre o usu-
ário do programa e a concessionária intermediadora.

Parágrafo único. O PNRF receberá o veículo 
usado como pagamento de parte do financiamento 
contratado.

Art. 5º O veículo usado recebido pelo PNRF será 
encaminhado ao órgão executivo estadual de trânsito 
para ser leiloado como sucata. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

De acordo com os dados do Denatran, a frota 
brasileira de veículos automotores de quatro ou mais 
rodas, em 2011, é da ordem de 47 milhões de unidades.

Pelos dados de 2009, a maior concentração da 
frota brasileira continua a circular na região Sudeste, 
seguida pela região Sul. A sua idade média era de 
12,2 anos (no mesmo período em 2008 o tempo em 
média é de 12,4 anos). O volume de negociações de 
automóveis correspondia, de até 10 anos de idade, à 
52,95% do mercado.

No segmento de caminhões, a idade média da 
frota, na região sudeste e sul, era de 17,8 anos. Os 
modelos com mais de 10 anos de uso, no que tange 
esta frota, correspondiam a 68,20% do volume total 
negociado. Esse percentual aumentou, quando con-
tabilizava 67,87% em relação à participação de 2008.

Quanto aos ônibus, onde sua maior concentra-
ção se encontrava na região sudeste, a idade média 
da frota era de 14,5 anos. As vendas de ônibus usados 
concentravam-se em modelos com mais de 10 anos, 
correspondendo a 68,47% do total dessa frota. 

Pelo que vemos, já há uma tendência natural de 
descarte de veículos velhos, principalmente por ra-
zões econômicas e também para evitar o comprome-
timento da eficiência e eficácia que deles se espera. 
Por outro lado, há hoje maiores exigências quanto à 
manutenção dos veículos devido aos problemas que 
eles podem gerar no trânsito, causados pela sua falta 
de segurança ou maior emissão de gases poluentes 
e de ruídos. Embora ainda não esteja sendo cobrada 
em nível nacional, a inspeção técnica veicular já é pre-
vista pelo Código de Trânsito Brasileiro e deverá retirar 
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de circulação todos os veículos que não atendam às 
exigências estabelecidas.

Programas de renovação da frota de veículos já 
foram implantados em muitos países, demonstrando-se 
eficazes. O Brasil precisa estar inserido nessa realida-
de para modernizar o seu setor de transportes, o qual 
deve contribuir decisivamente para assegurar um bom 
ritmo de desenvolvimento econômico e social. O Poder 
Público precisa fazer a sua parte, criando meios para 
financiar e operacionalizar essa empreitada.

A iniciativa que apresentamos não é pioneira, 
porém tem o mérito de insistir, sob uma nova perspec-
tiva, sobre a questão da renovação da frota veicular 
e sua operacionalização, bem como da destinação 
dos veículos usados. A nossa proposta não entra em 
detalhes de regulamentação, deixando essa questão 
ser resolvida nos moldes apropriados e devidos pelo 
Poder Executivo.

Pela necessidade que temos de renovar nossa 
frota de veículos, esperamos que essa proposição seja 
aprovada pelos ilustres Parlamentares. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Nogueira 

PROJETO DE LEI Nº 2.514, DE 2011 
(Do Sr. Ângelo Agnolin)

Altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, dispondo sobre a prorrogação das 
concessões de serviços públicos de ener-
gia elétrica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º ............. ........................... ..........
.......... ................... .................................
§ 2º As concessões de geração de ener-

gia elétrica terão o prazo necessário à amor-
tização dos investimentos, limitado a trinta e 
cinco anos, contado da data de assinatura do 
imprescindível contrato, podendo ser prorro-
gado por sucessivos períodos de vinte anos, a 
critério do Poder Concedente, observadas as 
condições estabelecidas nos contratos.

§ 3º As concessões de transmissão e de 
distribuição de energia elétrica, contratadas 
a partir desta Lei, terão o prazo necessário 
à amortização dos investimentos, limitado a 
trinta anos, contado da data de assinatura do 
imprescindível contrato, podendo ser prorroga-
do, por sucessivos períodos de 30 trinta anos , 
a critério do poder concedente, nas condições 
estabelecidas no contrato.

.................... ..................... .....................
§ 13. Nas prorrogações dos contratos 

de concessão realizadas na forma do dispos-
to no § 2º, deverão ser estabelecidos ônus 
às concessionárias de geração, destinados a 
promover a modicidade tarifária, observado o 
disposto no § 14.

§ 14. Os recursos decorrentes dos ônus 
de que trata o § 13 serão aplicados:

I – cinquenta por cento para a redução 
das tarifas de energia elétrica em todo o país;

II – cinquenta por cento para promover 
a equalização das tarifas de energia elétrica 
em todo o território nacional.” (NR)

Art. 2º O art. 19 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. A União poderá, visando a ga-
rantir a qualidade do atendimento aos consu-
midores a custos adequados, prorrogar, na 
forma do art. 4° desta lei, as concessões de 
geração de energia elétrica alcançadas pelo 
art. 42 da Lei n° 8.987, de 1995, desde que 
requerida a prorrogação pelo concessionário, 
permissionário ou titular de manifesto ou de 
declaração de usina termelétrica, observado 
do disposto no art. 25 desta lei.

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

Art. 3º O art. 22 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22. As concessões de distribuição de 
energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei 
nº 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas, 
sucessivamente, na forma do art. 4° desta lei, 
desde que reagrupadas segundo critérios de 
racionalidade operacional e econômica, por 
solicitação do concessionário ou iniciativa do 
poder concedente.

§ 1º Na hipótese de a concessionária não 
concordar com o reagrupamento, serão manti-
das as atuais áreas e prazos das concessões.

§ 2º A primeira prorrogação terá prazo 
igual ao maior remanescente dentre as con-
cessões reagrupadas, ou vinte anos, a contar 
da data da publicação desta Lei, prevalecendo 
o maior.” (NR)

Art. 4º Fica revogado o § 9º do art. 4º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Uma questão de primordial importância que ne-
cessita de urgente posicionamento do Congresso Na-
cional refere-se aos contratos de concessão de energia 
elétrica cujos prazos de vigência encerram-se breve-
mente, principalmente no decorrer do ano de 2015, 
sem a possibilidade de novas prorrogações, de acordo 
com a legislação atual.

Acreditamos que a melhor maneira para se evitar 
o risco de descontinuidade na prestação de serviços de 
energia elétrica em decorrência do vencimento dessas 
concessões seja permitir a prorrogação dos respectivos 
contratos, desde que estejam sendo cumpridas todas 
as obrigações exigidas dos concessionários.

Para o caso da geração de energia elétrica, cons-
tata-se que as concessões renovadas, em razão de já 
terem sido amortizados os investimentos realizados, 
apresentarão custos de produção de energia elétrica 
bastante inferiores, quando comparados àqueles re-
lativos aos novos empreendimentos.

Em nossa visão, essa diferença entre o custo de 
produção das usinas antigas em relação ao das novas 
geradoras deve ser utilizada para diminuição do valor 
das tarifas de energia elétrica pagas pelos consumi-
dores brasileiros, de modo a aliviar o orçamento das 
famílias e elevar a competitividade de nossa economia.

Consideramos, todavia, que esses recursos de-
verão ser utilizados também para promover uma re-
dução maior das tarifas mais elevadas, de modo a 
eliminar ou, ao menos, reduzir a elevada e crescente 
assimetria tarifária verificada entre os diversos Esta-
dos da Federação.

Constata-se que, em razão da sistemática atual 
de cálculo das tarifas, as de menor valor são aquelas 
aplicadas nos Estados mais desenvolvidos, onde há 
maior densidade de consumidores de energia elétrica 
e maior atividade econômica. Por outro lado, as tari-
fas mais elevadas são cobradas naquelas Unidades 
da Federação que possuem menor densidade popu-
lacional e menores índices de industrialização, que 
levam a maiores custos de fornecimento por unidade 
consumidora.

Não há como negar que esse é um modelo per-
verso e regressivo, que tende a ampliar as significati-
vas desigualdades regionais que, infelizmente, ainda 
persistem no Brasil.

Ressaltamos que essa situação contraria frontal-
mente as disposições constitucionais brasileiras, uma 
vez que nossa Carta Magna estabelece, em seu artigo 
3º, que um dos objetivos principais da República é a 
redução das desigualdades sociais e regionais.

Sendo assim, entendemos ser imprescindível 
que, com a maior urgência, sejam incluídas na legisla-

ção do setor elétrico medidas eficazes para que sejam 
equalizadas as tarifas de eletricidade em todo o Brasil.

Nesse sentido, acreditamos que a renovação dos 
contratos de concessão revela-se uma oportunidade 
única para se reverter esse quadro de injustiça e des-
cumprimento dos ditames constitucionais.

Por se tratar de um projeto do maior interesse pú-
blico, que procura resolver o problema do vencimento 
das concessões de energia elétrica com a redução das 
tarifas pagas pelos consumidores brasileiros, princi-
palmente por aqueles que habitam as regiões menos 
desenvolvidas, contamos com o apoio dos colegas 
parlamentares para sua transformação em lei no me-
nor prazo possível.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Ângelo Agnolin.

PROJETO DE LEI Nº 2.515, DE 2011 
(Do Sr. Romário)

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal – para 
tipificar a aplicação de qualquer forma de 
castigo corporal, ofensa psicológica, tra-
tamento cruel ou degradante à criança ou 
adolescente com deficiência física, senso-
rial, intelectual ou mental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 136-A:

“Art. 136-A Aplicar qualquer forma de castigo cor-
poral, ofensa psicológica, tratamento cruel ou degra-
dante à criança ou adolescente com deficiência física, 
sensorial, intelectual ou mental como forma de corre-
ção, disciplina, educação ou a qualquer outro pretexto.

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º – Se do fato resulta lesão corporal 
de natureza grave:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.
§ 2º – Se resulta a morte:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, tratado de direitos humanos 
que adentrou o ordenamento jurídico brasileiro com 
status constitucional, tem como propósito “promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
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por todas as pessoas com deficiência e promover o 
respeito pela sua dignidade inerente” (artigo 1).

Entre as obrigações dos Estados signatários, me-
recem destaque o compromisso de adoção de todas 
as medidas legislativas, administrativas e de qualquer 
outra natureza necessárias para a realização dos di-
reitos reconhecidos na Convenção, bem como o com-
promisso de levar em conta, em todos os programas e 
políticas, a proteção e a promoção dos direitos huma-
nos das pessoas com deficiência (artigo 4).

Nesse contexto, a adoção de medidas de pre-
venção contra a exploração, a violência e o abuso de 
crianças e adolescentes com deficiência afigura-se 
meritória e oportuna, mormente quando esse grupo 
populacional se encontra mais exposto a ser vítima 
desses comportamentos abomináveis ainda presentes 
na sociedade contemporânea.

Especificamente, a Convenção prevê a adoção de 
medidas apropriadas de natureza legislativa, adminis-
trativa, social e educacional, entre outras, para proteger 
as pessoas com deficiência dentro e fora do ambiente 
familiar, assegurando, ainda, formas apropriadas de 
atendimento e apoio que levem em conta o gênero e 
idade das pessoas com deficiência e de seus familia-
res, provendo, inclusive, informação e educação sobre 
maneiras de evitar, reconhecer e denunciar casos de 
exploração, violência e abuso. Ademais, há previsão 
explícita de que os Estados Partes adotem lei e polí-
ticas voltadas para mulheres e crianças com deficiên-
cia, a fim de assegurar que os casos de exploração, 
violência e abuso sejam identificados, investigados e, 
se necessário, julgados (artigo. 16).

No Brasil, não existem dados consistentes so-
bre a violência contra a pessoa com deficiência. No 
entanto, é consenso entre estudiosos e especialistas 
que as pessoas com deficiência estão mais expostas 
a serem vítimas da violência, inclusive familiar, princi-
palmente porque os agressores se escoram na certeza 
da impunidade, que advém da pouca confiança que 
as pessoas creditam às denúncias feitas por pessoas 
com deficiência, especialmente aquelas com deficiên-
cia intelectual ou mental; pela dificuldade que as pes-
soas com deficiência enfrentam em obter intervenção 
eficaz do Estado; enfim, pelo preconceito enraizado 
em nossa sociedade de que as pessoas com defici-
ência são inferiores e desvalorizadas em relação aos 
demais cidadãos. 

A violência contra pessoas com deficiência afi-
gura-se ativa quando ocorrem ofensas físicas, psico-
lógicas, tratamentos cruéis, degradantes, ou passiva, 
quando ocorre negligência em atender as suas neces-
sidades e direitos fundamentais. De qualquer forma, o 
autor dos atos de violência está em situação de poder 

sobre a vítima que, muitas vezes, por conta de sua li-
mitação corporal, cognitiva ou comportamental, não 
tem como reagir ou mesmo denunciar o agressor e a 
agressão sofrida. A situação se torna mais grave nos 
casos em que a deficiência impossibilita a vítima de 
compreender o abuso, agressão ou exploração sofri-
da como um ato de violência, dando ao agressor, por 
conseguinte, a certeza de que seu ato ilícito nunca 
será descoberto. Cabe lembrar que muitas pessoas 
com deficiência têm pouco contato com a comunida-
de, convivendo apenas com familiares e cuidadores, 
em um isolamento quase completo.

Se pensarmos nas crianças e adolescentes com 
deficiência, a situação torna-se ainda mais preocupan-
te, uma vez que essas pessoas carregam dentro de si, 
como todas as crianças e adolescentes, uma confiança 
incondicional nos familiares e pessoas mais próximas, 
primeira referência de todos os seres humanos nas re-
lações sociais, bem como, via de regra, uma relação 
de dependência ainda maior. Ademais, muitas vezes 
essas crianças e adolescentes com deficiência não têm 
acesso à informação e orientação necessárias para re-
conhecer os comportamentos abusivos, favorecendo 
os agressores com seu silêncio e o medo do abandoNº 

Assim, diante da maior vulnerabilidade das crian-
ças e adolescentes com deficiência às situações de 
violência, inclusive no ambiente familiar, entendemos 
ser necessária a adoção de medidas legislativas espe-
cíficas para proteção desse segmento, que apresenta 
um potencial de defesa ainda menor que as demais 
crianças e adolescentes. Para tanto, propomos mo-
dificação no Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para tipificar a conduta de 
aplicar qualquer forma de castigo corporal, ofensa psi-
cológica, tratamento cruel ou degradante, como forma 
de correção, disciplina, educação ou a qualquer outro 
pretexto, à criança ou adolescente com deficiência fí-
sica, sensorial, intelectual ou mental.

Essa medida se faz necessária para prevenir que 
agressões muitas vezes consideradas brandas possam 
tomar uma dimensão inimaginável até para quem as 
aplica, causando danos irreparáveis à integridade fí-
sica, psicológica e moral das crianças e adolescentes 
com deficiência.

Diante do exposto, considerando a importância 
dessas medidas para o cumprimento da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência no que tange à proteção contra a violência, 
nos termos do artigo 16 da referida Convenção, con-
tamos com seu valioso apoio para aprovação da nos-
sa proposta.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2011. – 
Deputado Romário.
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PROJETO DE LEI Nº 2.516, DE 2011 
(Do Sr. Cândido Vaccarezza)

Acresce dispositivos à Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre registro, posse e comercialização 
de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – SINARM e defi-
ne crimes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispo-
sitivos:

“Art. 23-A. Todas as armas de fogo, nacionais 
ou importadas, registradas no Sisnarm, ressalvadas 
as hipóteses do inciso X do art. 6º desta Lei 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, deverão conter chip de 
identificação eletrônica, mantendo-se as seguintes in-
formações no respectivo banco de dados:

I – identificação do fabricante;
II – espécie, marca, modelo e número 

de série;
III – calibre e capacidade de cartuchos;
IV – tipo de funcionamento;
V – quantidade de canos e comprimento;
VI – tipo de alma (lisa ou raiada);
VII – quantidade de raias e sentido; e
VIII – nome do órgão ou agência pública 

a que está vinculada.
§1º As armas de fogo que não contive-

rem chip de identificação eletrônica deverão 
ser substituídas ou adaptadas, conforme re-
gulamento do Poder Executivo, no prazo de 
quatro anos a contar da publicação desta Lei.

§2º As armas que tratam o § 1º, se subs-
tituídas, deverão ser destruídas ou retornadas 
ao seu fabricante, conforme regulamento do 
Poder Executivo.

§3º Findo o prazo para adaptação das 
armas de fogo de inclusão dos chips de iden-
tificação eletrônica, o fabricante que não tiver 
se adaptado fica obrigado pagar multa diária 
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
até o cumprimento disposto nesta lei.

§4º Os valores arrecadados do parágrafo 
anterior serão revertidos, de forma a comple-
mentar o orçamento, para instituições de saúde 
pública que tratam das vítimas alvejadas por 
arma de fogo.”

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

Justificação

Decorridos mais de sete anos desde a publica-
ção do Estatuto de Desarmamento, verifica-se, ainda 
a necessidade de melhorias nos sistemas de identifi-
cação e monitoramento das armas de fogo, a fim de 
conter, de maneira ainda mais eficiente, o desvio de 
armas legais para a clandestinidade.

Tal necessidade mostra-se primordial em relação 
aos maiores adquirentes de armas de fogo do país, 
notadamente a fim de garantir, de maneira mais eficaz, 
sua localização e identificação em caso de desvio ou 
extravio. A Secretaria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo inovou nessa perspectiva ao exigir dis-
positivo de chip de identificação eletrônica em todas 
as novas aquisições de armamentos.

Dado o sucesso da iniciativa paulista, e conside-
rando o objetivo meritório de reduzirem-se os extravios 
de armas e o abastecimento do arsenal da criminali-
dade, a utilização de dispositivo de identificação ele-
trônica é providência que reclama ser estendida, dada 
sua relevância e interesse à Segurança Pública, em 
curto espaço de tempo.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Cândido Vaccarezza, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 2.518, DE 2011 
(Do Sr. Duarte Nogueira)

Altera dispositivos do Decreto-lei 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para estipular pena mais grave para 
os crimes de peculato, concussão, empre-
go irregular de verbas e rendas públicas, 
corrupção ativa e passiva quando referir-se 
a ações destinadas à saúde e educação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera dispositivos do Decreto-lei 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, para estipular pena 
mais grave para os crimes de peculato, concussão, 
corrupção ativa e passiva quando referir-se a ações 
destinadas à saúde e educação.

Art. 2º O Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 312... ...................................... .......
§ 1º........ ........................................... .....
............. ...................................... ...........
§ 4º Se o dinheiro, valor ou qualquer outro 

bem móvel a que se refere este artigo forem 
destinados à aplicação em saúde ou educa-
ção, a pena será aplicada em dobro.”

“Art. 313..... ....................................... ....
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Parágrafo único: Se o dinheiro ou utilidade a que 
se refere este artigo forem destinados à aplicação em 
saúde ou educação a pena será aplicada em dobro.”

.... ........................................ ..................
“Art. 315............ ................................. ...

Parágrafo único: Se as verbas ou rendas a que 
se refere este artigo forem destinadas à aplicação em 
saúde ou educação a pena será aplicada em dobro.”

“Art. 316..... ................................... ........
§ 1º.......... ........................................ ......
..... ............................................ .............
§ 3º Se a vantagem a que se refere este 

artigo prejudicar, de qualquer forma, o uso de 
verbas, bens ou direitos destinados à saúde ou 
à educação a pena será aplicada em dobro.”

“Art. 317..... ....................................... ....
§ 1º..... ............................................ .......
........ ........................................... ...........
§ 3º Se a vantagem ou a promessa a que 

se refere este artigo prejudicar, de qualquer 
forma, o uso de verbas, bens ou direitos des-
tinados à saúde ou à educação a pena será 
aplicada em dobro.”

............ ............................................. .....
“Art. 333............ .............................. ......
§ 1º A pena é aumentada de um terço 

se, em razão da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou 
o pratica infringindo dever funcional. (NR)

§ 2º Se a vantagem a que se refere este 
artigo prejudicar, de qualquer forma, o uso de 
verbas, bens ou direitos destinados à saúde ou 
à educação a pena será aplicada em dobro.”

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Entre os grandes desafios que se colocam para 
garantir o futuro dos cidadãos brasileiros está o de 
efetivar o direito constitucional de educação e saúde 
para todos.

Muitos são os obstáculos para se alcançar esse 
interesse público, destacando-se, atualmente, a neces-
sidade de se evitar o desvio de dinheiro público, que 
se tornou contumaz nos últimos anos.

Como a saúde e a educação devem ser priorida-
des primeiras em qualquer instância governamental, o 
que deflui da própria Constituição Federal, na medida 
em que são as verbas destinadas a esses fins as úni-
cas de caráter obrigatório, conforme arts. 60 e 77 dos 
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias faz-
-se necessário que os desvios realizados em relação a 

essas verbas sejam apenadas de forma mais gravosa, 
até mesmo como medida de prevenção.

Para exemplificar a gravidade do que vem ocor-
rendo em relação às verbas destinadas à saúde e à 
educação, transcrevemos, abaixo, a seguinte notícia 
divulgada pelo jornal o Globo de 04 de outubro de 2010:

“Procuradoria vai à Justiça para FNDE apurar 
indícios de irregularidades 

Auditoria mostrou que, em 2008, verba da me-
renda foi desviada em Paulistânia, Roberto Maltchik, 
Fábio Fabrini.

BRASÍLIA. O Ministério Público Federal em São 
Paulo foi obrigado a pedir socorro à Justiça para forçar 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) a cumprir o seu papel: apurar graves indí-
cios de desvio de dinheiro da merenda escolar. 
Uma auditoria do órgão em Paulistânia (SP), pequena 
cidade próxima a Bauru (SP), só ocorreu após liminar 
concedida em março deste ano pela juíza Maria Ca-
tarina Martins Fazzio, da 3ª Vara Federal. Ela interveio 
depois de dez meses de requerimentos frustrados em 
que o MPF pedia investigação do caso e informações 
sobre a prestação de contas da prefeitura.

As irregularidades apontadas pelo MPF foram 
confirmadas pelo FNDE, após atender a determinação 
judicial de verificá-las in loco. Os problemas ocorreram 
em 2008. Mesmo assim, as contas do município na-
quele ano constam como aprovadas no site do órgão.

Farinha de mandioca para a merenda 484% mais 
cara, Ontem, o GLOBO revelou que a autarquia, ligada 
ao Ministério da Educação (MEC), avaliza contas de 
prefeituras rejeitadas pelo próprio governo, em audito-
rias da Controladoria Geral da União (CGU). Somente 
no estado do Rio, a CGU apontou impropriedades em 
35 municípios, entre 2003 e 2009, dos quais 34 tiveram 
as contas aprovadas ou até hoje aguardam análise.

Segundo o procurador Pedro Antônio de Olivei-
ra Machado, autor da ação de improbidade contra o 
prefeito de Paulistânia, Hélio Ferreira do Nascimento, 
além de outras cinco pessoas, a farinha de mandioca 
para a merenda chegou a custar 484% mais cara que 
o preço de mercado. No caso do extrato de tomate, o 
superfaturamento alcançou 242%. Antes da decisão 
judicial, ao menos quatro ofícios chegaram ao FNDE, 
sem que houvesse providências.

“Ante tal quadro é de se lamentar que seja ne-
cessária a propositura de uma ação civil pública, com a 
consequente movimentação de todo o poder Judiciário, 
para exigir que uma autarquia federal, mais especifi-
camente seus dirigentes, cumpram com o seu dever 
de fiscalizar, de forma adequada, e a tempo e modo, a 
aplicação de verba pública federal, cujo repasse é de 
sua responsabilidade. Natural seria a atuação conjunta 



56356 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

do FNDE e do Ministério Público Federal no eficiente 
e indeclinável combate à improbidade administrativa, 
contudo, infelizmente não foi o que ocorreu”, escreveu 
o procurador na ação.

Conselhos funcionam sem estrutura
Na liminar, a juíza salienta que os pedidos de 

auditoria foram feitos por dois anos, sem resposta po-
sitiva. O mesmo desvio de recursos da merenda, de 
acordo com o MPF, teria ocorrido em 2002, sem que 
o FNDE adotasse providências para saná-lo.

O órgão informou nos autos que uma vistoria 
estava agendada para ocorrer na cidade em maio de 
2011. Porém, como descumprira promessas anteriores, 
ela considerou a ordem judicial pertinente.

“De fato, como salientado pelo MPF, não há ga-
rantia de que a auditoria agendada para maio deste 
ano realmente aconteça, considerando-se que o MPF 
tem noticiado possíveis irregularidades e requisitando 
apuração desde, ao menos, o ano de 2009, bem como 
que tal auditoria já havia sido programada para 2010 
e teve que ser adiada”, afirma a juíza em sua decisão.

Ao GLOBO, o procurador Pedro Machado disse 
que o FNDE apenas ratifica pareceres dos conselhos 
de alimentação escolar (CAEs), responsáveis pelo 
controle social das verbas da educação, em vez de 
analisá-los de fato. As auditorias da CGU demonstram 
reiteradamente que tais grupos são cooptados pelos 
prefeitos e, não raro, sequer funcionam adequadamente.

- Lá, em Paulistânia, é exatamente isso que ocorre. 
Averiguamos que o conselho sequer tem sede e equi-
pamentos mínimos para atuar. Como que um relatório 
de um conselho totalmente sem estrutura pode validar 
as contas de um município? – questiona o procurador.

FNDE não responde quantos trabalham na fis-
calização

Procurado, o FNDE não se pronunciou sobre o 
caso ontem. A assessoria de imprensa não respondeu 
aos telefonemas e ao e-mail enviado pelo GLOBO. Des-
de sexta-feira, a reportagem questiona o órgão, sem 
sucesso, sobre quantas pessoas atuam no trabalho 
de fiscalização de irregularidades.”

Como se verifica desta notícia, a ganância dos 
gestores públicos chega ao cúmulo de desviar dinheiro 
público destinado à merenda escolar! Nada mais há 
que se comentar.

Por essas razões, espero de meus pares a es-
pecial atenção a este projeto para fins de se obter sua 
aprovação no menor espaço de tempo possível a fim 
de se proteger, de forma especial, as verbas destina-
das à saúde e educação no país.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, PSDB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 2.519, DE 2011 
(Do Sr. Zeca Dirceu)

Assegura às emissoras de radiodifu-
são comunitária o direito de operar em rede.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei modifica a Lei nº 9.612, de 19 de 

fevereiro de 1998, que “institui o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária e dá outras providências”, assegurando 
às emissoras comunitárias o direito de operar em rede.

Art. 2º. O art. 16 da Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. É assegurado o compartilha-
mento de conteúdos e de programas entre as 
emissoras de radiodifusão comunitária e sua 
veiculação simultânea na forma de operação 
em rede, vedada a celebração de contratos 
de reprodução exclusiva de programação, de 
uso comum de logomarca ou chamada, e de 
afiliação entre emissoras. 

Parágrafo único. As emissoras de radio-
difusão comunitária ficam obrigadas a ope-
rar em rede com as emissoras dos demais 
serviços de radiodifusão quando requerido 
pela autoridade competente em situações de 
guerra, calamidade pública e epidemias, bem 
como para veiculação das transmissões obri-
gatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e 
Legislativo definidas em leis.” (NR)

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Serviço de Radiodifusão Comunitária, que já 
completa uma década em operação desde que as 
primeiras outorgas foram asseguradas pelo Poder 
Executivo, vem oferecendo relevantes serviços à po-
pulação, graças à sua vocação de atendimento à co-
munidade local. 

No entanto, um dos desafios enfrentados pelas 
emissoras comunitárias é sua completa dependência 
da produção autônoma e local, sem a possibilidade de 
reproduzir em rede programas, sobretudo de caráter 
cultural, que seriam do interesse do público atendido, 
embora produzidos por terceiros. 

Tal limitação decorre do estrito comando legal do 
art. 16 da Lei de Radiodifusão Comunitária, que veda 
por completo e de maneira radical a operação conjunta 
de emissoras do serviço.

Para amenizar essa restrição e dar maior riqueza 
e diversidade à programação das rádios comunitárias, 
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propomos uma mudança da redação daquele disposi-
tivo, admitindo que emissoras possam reproduzir em 
rede programas de outras estações congêneres. Com 
o intuito de preservar o caráter local das emissoras, 
estabelecemos a proibição de celebrar contratos que 
caracterizem qualquer forma de afiliação, impedindo, 
assim, que se sacrifique o princípio de operação de 
alcance restrito do RadCom. 

Esperamos, com a redação proposta, contribuir 
para a modernização do marco legal da radiodifusão 
comunitária, abrindo novas oportunidades de colabo-
ração entre estações desse meritório serviço. Conta-
mos, nesse sentido, com o apoio dos nobres Pares à 
iniciativa, indispensável à sua discussão e aprovação. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Zeca Dirceu.

INDICAÇÃO Nº 1.799, DE 2011 
(Do Sr. Cleber Verde)

Sugere o envio de Indicação a Exma. 
Senhora Presidenta da República, solicitan-
do a volta do pecúlio para os aposentados 
que voltam a trabalhar.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
Vimos expor e solicitar o seguinte:
O aposentado que retorna à atividade é con-

siderado segurado obrigatório do Regime Geral de 
Previdência Social e contribui da mesma forma que os 
demais segurados, entretanto a contribuição não lhe 
é revertida na forma de benefícios ou serviços, salvo, 
quando se tratar de segurado empregado, o pagamento 
de salário-família e a reabilitação profissional, ou seja, 
o aposentado contribui e praticamente nada recebe da 
previdência social.

Entendemos que a exigência de recolhimento 
de contribuição para os aposentados que retornam 
à atividade deve garantir em contrapartida o direito a 
um pecúlio, a ser pago quando novamente se afasta-
rem da atividade e em valor correspondente às suas 
contribuições, corrigidas com base no mesmo índice 
aplicado para fins de reajustamento dos benefícios.

Posteriormente à Lei 8.213, se o aposentado 
continuasse no mercado de trabalho, tinha direito ao 
recebimento do pecúlio. A Constituição Brasileira impõe 
que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua parti-
cipação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

Na realidade a grande maioria dos idosos, na 
medida em que o tempo passa, ao invés de poderem 

se dar ao direito do merecido descanso são forçados 
a continuar trabalhando ora por ainda serem arrimo de 
família, ora por conta dos gastos com medicamentos, 
ou as duas coisas.

Com base no exposto, sabemos que essa medida 
não resolve o problema, mas ameniza e abre portas 
para que outros ajustes sejam feitos. Por isso julgamos 
extremamente importante a volta do pecúlio para os 
aposentados que continuam trabalhando e apelo ao 
elevado espírito público de Vossa Excelência no sen-
tido de ampliar o direito daqueles que tanto já fizeram 
pelo nosso País e merecem como todos nós um dia 
o faremos, descansar quando a velhice nos alcançar.

Sala das sessões, em 11 de outubro de 2011. –
Deputado Cleber Verde, PRB/MA.

INDICAÇÃO Nº 1.800, DE 2011 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Sugere a Presidenta da República a 
adoção de medidas relativas ao reconheci-
mento da República Árabe Saaráui Demo-
crática (Saara Ocidental) como Estado, bem 
como a instalação de Escritório de Repre-
sentação deste Estado no Brasil.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei-

vindicar o seguinte:
Considerando que no tempo pré-colonial os saa-

ráui viviam como comunidade independente e desenvol-
veram sua própria forma de expressão e organizações 
sócio-políticas; foram esses elementos idiossincráticos 
que constituíram a distinção da sociedade saaráui 
através dos séculos. Os saaráui são conhecidos por 
fazerem parte de uma sociedade tolerante, aberta e 
pacífica que nunca esteve envolvida em qualquer for-
ma de extremismo político ou religioso;

Considerando que o Saara Ocidental é o último 
caso de descolonização na agenda da ONU e ele tem 
estado na lista da Comissão Especial da organização 
desde 1963, quando estava sob controle espanhol. A 
Assembleia Geral reconheceu, desde então, o direi-
to inalienável do povo saaráui à autodeterminação e 
independência e exigiu o exercício desse direito em 
conformidade com a Resolução da Assembleia Geral 
1514 (XV), contendo a Declaração de Concessão à 
Independência aos Países e Povos Coloniais;

Considerando que a Espanha tinha o controle 
sobre o Saara Ocidental e que a ONU apelou à Es-
panha para que descolonizasse o território do Saara 
Ocidental e, que enganosamente, a Espanha cedeu 
o este ao Marrocos e Mauritânia, que o invadiram e 
ocuparam militarmente o território em 1975; 



56358 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

Considerando que a Corte Internacional de Jus-
tiça de Haia determinou em seu ditame de 16 de ou-
tubro de 1975, que o Saara Ocidental nunca fez parte 
do Marrocos antes da colonização espanhola de 1884 
e, portanto, este país não tem vínculos nem direito de 
soberania sobre o Saara Ocidental;

Considerando que a ONU não aprovou a ocu-
pação, nem reconheceu a legalidade da anexação do 
Saara Ocidental por parte do Marrocos. Mais precisa-
mente, em suas Resoluções 34/37 de 21 de novem-
bro de 1979 e 35/19 de 11 de novembro de 1980, a 
Assembleia Geral lamentou profundamente o agrava-
mento da situação resultante da “ocupação continuada 
do Saara Ocidental por parte do Marrocos”;

Considerando que todas as organizações interna-
cionais, como as Nações Unidas, através de múltiplas 
Resoluções, o Movimento dos Países Não-Alinhados, 
assim como a União Africana têm reconhecido e reco-
nhecem o legítimo direito do povo saaráui à sua auto-
determinação e independência.

Sugerimos ao governo brasileiro que:
- Igualmente à maioria dos países da América 

Latina e o Caribe, o Brasil proceda o reconhecimento 
da República Árabe Saaráui Democrática (Saara Oci-
dental) e estabeleça com ela relações diplomáticas;

- O Brasil estude e destine área para a instalação 
de Escritório de Representação do Saara Ocidental em 
Brasília, no Distrito Federal.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Sebastião Bala Rocha, PDT/AP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.328, DE DE 2011 

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Trabalho e Emprego sobre a concessão do 
beneficio de seguro desemprego, durante 
o período de defeso, ao pescador profis-
sional que exerce a atividade pesqueira de 
forma artesanal. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 52, §2º da Constituição 

Federal de 1988 e nos arts. 24, inc. V e §2º, 115, inc. 
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a V. Exa. seja encaminhado ao Ministro do Tra-
balho e Emprego, Sr. Carlos Lupi, o seguinte pedido 
de informações sobre a concessão do beneficio de 
seguro desemprego, durante o período de defeso, ao 
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira 
de forma artesanal. 

Qual o número de pescadores beneficiados com 
a concessão do seguro desemprego durante o período 

de defeso? Lista completa de todos os beneficiados, 
bem como dos valores percebidos.

O Ministério realiza algum tipo de fiscalização 
quanto à veracidade das informações prestadas por 
parte dos pescadores? 

O Ministério já realizou algum tipo de inspeção 
em Colônias de Pescadores para constatar seu efetivo 
funcionamento e legitimidade? 

Já chegou ao órgão algum tipo de denúncia de 
fraude com relação à concessão de beneficio? Em 
caso afirmativo, foi aberta investigação? Que tipo de 
denuncia e qual providência o Ministério adotou? 

Justificação

Tendo em vista, a recente, a divulgação na im-
prensa de que o número de favorecidos com o seguro 
desemprego durante o período de defeso de atividade 
pesqueira, a chamada “bolsa pescador”, aumentou 
consideravelmente nos últimos anos, faz-se impres-
cindível verificar quais critérios são adotados para a 
concessão do benefício referido. Cabe destacar que o 
número de pessoas que afirmam viver tão somente da 
pesca evoluiu de 113.783 favorecidos para 553.172, 
no período de 2003 – 2011, ou seja, atualmente mais 
de meio milhão de pessoas dizem viver da pesca e 
recebem a quantia de R$ 545,00/mês. 

O Jornal “ O Globo” do dia 4 de outubro de 2011, 
Opinião, p. 6, trouxe a seguinte notícia: “Os gastos do 
governo, obviamente, cresceram na mesma propor-
ção. Em 2003, o Ministério do Trabalho pagou R$81,5 
milhões a título de seguro-desemprego aos pequenos 
pescadores. Neste ano, a dotação do Orçamento Ge-
ral da União (OGU) é de R$1,3 bilhão. Este montante 
corresponde a mais que o dobro do orçamento do Mi-
nistério da Aquicultura e Pesca para 2011 (R$553,3 
milhões). O valor bilionário pago com recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador aos que vivem da pesca 
artesanal é, também, quase 3 vezes maior do que as 
exportações brasileiras de pescado mais crustáceos 
em 2009, que geraram US$169,3 milhões (R$318,3 
milhões, com o dólar a R$1,88). Os números são tão 
estranhos que parecem “história de pescador”?.

É claro que tem boi na linha e no anzol. O procu-
rador da República em Tubarão, Celso Três, afirma: “O 
pessoal que atua em outras atividades, que nunca viu 
um peixe na vida, inscreve-se na colônia de pescado-
res, paga a anuidade, conta como tempo de serviço 
e se aposenta. Existem o sindicato e a colônia, quase 
em disputa para ver quem distribui mais atestados. Na 
prática, basta não ter carteira assinada. Nós proces-
samos aqui mais de 300 pessoas por fraudes, mas é 
como secar um oceano.
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É imprescindível, portanto, verificar se todos os 
requisitos para a habilitação ao benefício estão sendo 
adequadamente cumprido, nos termos da Lei nº 10.779, 
de 2003, considerando que é atribuição do Congresso 
Nacional acompanhar e fiscalizar as políticas públicas 
levadas a efeito por parte do Governo 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. 
Deputado Onyx Lorenzoni, DEM/ RS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.329, DE DE 2011 

(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Pesca e Aquicultura sobre a concessão do 
benefício de seguro desemprego, durante 
o período de defeso, ao pescador profis-
sional que exerce a atividade pesqueira de 
forma artesanal. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 52, §2º da Constituição 

Federal de 1988 e nos arts. 24, inc. V e §2º, 115, inc. I 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, so-
licito a V. Exa. seja encaminhado ao Ministro da Pesca 
e Aquicultura, Sr. Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, o 
seguinte pedido de informações sobre a a concessão 
do benefício de seguro desemprego, durante o perío-
do de defeso, ao pescador profissional que exerce a 
atividade pesqueira de forma artesanal. 

Qual o número de pessoas que possuem registro 
emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, como 
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira 
de forma artesanal? Qual o critério utilizado para essa 
qualificação? Enviar lista completa dos registrados. 

Quantas colônias são reconhecidas oficialmente 
pelo respectivo Ministério? O Ministério realiza fiscaliza-
ções no intuito de comprovar o efetivo funcionamento? 

Justificação

Tendo em vista, a recente, a divulgação na im-
prensa de que o número de favorecidos com o seguro 
desemprego durante o período de defeso de atividade 
pesqueira, a chamada “bolsa pescador”, aumentou 
consideravelmente nos últimos anos, faz-se impres-
cindível verificar quais critérios são adotados para a 
concessão do benefício referido. Cabe destacar que o 
número de pessoas que afirmam viver tão somente da 
pesca evoluiu de 113.783 favorecidos para 553.172, 
no período de 2003 – 2011, ou seja, atualmente mais 
de meio milhão de pessoas dizem viver da pesca e 
recebem a quantia de R$ 545,00/mês. 

O Jornal “ O Globo” do dia 4 de outubro de 2011, 
Opinião, p. 6, trouxe a seguinte notícia: “Os gastos do 
governo, obviamente, cresceram na mesma propor-

ção. Em 2003, o Ministério do Trabalho pagou R$81,5 
milhões a título de seguro-desemprego aos pequenos 
pescadores. Neste ano, a dotação do Orçamento Ge-
ral da União (OGU) é de R$1,3 bilhão. Este montante 
corresponde a mais que o dobro do orçamento do Mi-
nistério da Aquicultura e Pesca para 2011 (R$553,3 
milhões). O valor bilionário pago com recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador aos que vivem da pesca 
artesanal é, também, quase 3 vezes maior do que as 
exportações brasileiras de pescado mais crustáceos 
em 2009, que geraram US$169,3 milhões (R$318,3 
milhões, com o dólar a R$1,88). Os números são tão 
estranhos que parecem “história de pescador”?.

É claro que tem boi na linha e no anzol. O procu-
rador da República em Tubarão, Celso Três, afirma: “O 
pessoal que atua em outras atividades, que nunca viu 
um peixe na vida, inscreve-se na colônia de pescado-
res, paga a anuidade, conta como tempo de serviço 
e se aposenta. Existem o sindicato e a colônia, quase 
em disputa para ver quem distribui mais atestados. Na 
prática, basta não ter carteira assinada. Nós proces-
samos aqui mais de 300 pessoas por fraudes, mas é 
como secar um oceano

É imprescindível, portanto, verificar se todos os 
requisitos para a habilitação ao benefício estão sendo 
adequadamente cumprido, nos termos da Lei nº 10.779, 
de 2003, considerando que é atribuição do Congresso 
Nacional acompanhar e fiscalizar as políticas públicas 
levadas a efeito por parte do Governo. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Onyx Lorenzoni, DEM/ RS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.330 , DE 2011 

(Do Sr. Penna)

Requerimento de Informação ao Se-
nhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloi-
zio Mercadante, referente à disposição de 
rejeitos nucleares.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, 
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, solicito a Vossa Excelência que seja enca-
minhado ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Aloizio Mercadante, pedido de informações referente 
à disposição dos rejeitos nucleares.

Solicitamos o mapeamento dos rejeitos nuclea-
res no Brasil. Informar sobre a disposição, uma a uma, 
dos rejeitos radiativos:
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– identificar a região (município e Uni-
dade da Federação) em que está depositado 
o rejeito;

– volume do rejeito;
– tipos de rejeitos (baixa ou média ra-

diatividade);
– origem do rejeito por atividade (usina 

nuclear, indústria, mineração, laboratório, clí-
nicas, etc.);

– disposição dos rejeitos (depósito defi-
nitivo, armazém, depósito a céu aberto, etc.).

Consta que através da Resolução 4/89 a Comis-
são Nacional de Energia Nuclear (CNEN) suspendeu 
a produção e instalação de para-raios com captores 
radiativos. Os referidos para-raios foram comercializa-
dos no Brasil no período de 1970 a 1989. 

Indagamos:
1 – Quantos para-raios foram recolhidos pela 

CNEN até o momento?
2 – Que providências estão sendo adotadas pela 

CNEN para recuperar os demais para-raios?
3 – Qual o destino para estes equipamentos, hoje 

considerados rejeitos?
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 

Deputado Penna, PV – SP,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.331 , DE 2011 

(Do Sr. Penna)

Requerimento de Informação à Se-
nhora Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, referente à perfuração de poços 
na região de Caetité (BA).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, 
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, solicito a Vossa Excelência que seja enca-
minhado à Senhora Izabella Teixeira, Ministra do Meio 
Ambiente, pedido de informações referentes à perfu-
ração de poços artesianos na região de Caetité (BA).

Indagamos da Agência Nacional de Água (ANA), 
agência vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, o 
seguinte:

1 – Quantos poços artesianos foram perfurados 
pela Indústrias Nucleares Brasileiras (INB) na região 
de Caetité (Bahia)?

2 – Qual a destinação a ser dada as esses poços? 
Quantos serão destinados ao uso industrial e quantos 
ao uso doméstico?

3 – As águas desses poços são consideradas 
potáveis? 

4 – A ANA dispõe de estudos referentes à pre-
sença de radiatividade na água da região? Em caso 
positivo, solicitamos cópias desses estudos.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Penna, PV – SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.332, DE 2011 

(Do Sr. Penna)

Requerimento de Informação ao Se-
nhor Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 
Oliveira Passos, referente ao transporte de 
cargas radiativas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, 
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, solicito a Vossa Excelência que seja en-
caminhado ao Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 
Oliveira Passos, pedido de informações referente ao 
transporte de cargas radiativas.

Indagamos da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), agência vinculada ao Ministério dos 
Transportes, o seguinte:

1 – Que normas legais regem o transporte ter-
restre de material radiativo? Solicitamos cópias des-
sas normas.

2 – A ANTT fiscaliza esse tipo de transporte? 
2.1 – Em caso positivo, como se dá essa fisca-

lização? 
2.2 – O processo de fiscalização se dá em par-

ceria com outras instituições/órgãos governamentais? 
Em caso positivo, quais? 

3 – A ANTT autorizou o transporte de material ra-
diativo de Iperó (SP) até Caetité (BA) em 15/05/2011? 
Em caso positivo solicitamos os documentos que au-
torizam esse transporte. 

4 – Em audiência na Comissão de Meio Ambien-
te, dia 06/10/11, o presidente da Indústria Nucleares 
Brasileiras (INB), Alfredo Tranjan Filho, afirmou que o 
transporte de material radiativo é feito sob sigilo – sem 
informar à população e à sociedade – por razões de 
segurança. Indagamos se há norma da ANTT estabele-
cendo essa rotina. Em caso positivo, solicitamos cópia.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Penna, PV – SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 1.333 2011 
(Do Sr. Deputado Cleber Verde)

Solicita Informações ao Senhor Mi-
nistro da Fazenda sobre a situação atu-
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al do endividamento do Município de ZÉ 
DOCA – MA.

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 Fazenda o 
Seguinte pedido de informações:

No momento atual, qual o valor total da dívida 
pública consolidada do Município de ZÉ DOCA/ MA;

Indicação de prazos de pagamento da dívida, 
contando-se aí juros, encargos e amortização, prazos 
determinados para a liquidação e comprometimento 
com suas receitas;

Os credores dos referidos débitos e quais são os 
seus respectivos valores e prazos para pagamento dos 
juros e do principal:

A capacidade de endividamento do Município de 
ZE DOCA- MA, e se ainda pode e vir a contrair novos 
empréstimos, seja no mercado interno ou externo;

O Município de ZÉ DOCA-MA está cumprindo 
com os limites de endividamento, previstos na Lei de 
Responsabilidade e Fiscal (Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000).

Justificação

Muitos são os Municípios Brasileiros que vem 
passando por grandes dificuldades financeiras, em 
especial os considerados pequenos e médios, devido 
aos endividamentos de administrações anteriores, o 
que vem inviabilizando a realização de novos investi-
mentos em benefício das populações locais. 

A ausência de novos investimentos em um Mu-
nicípio como ZÉ DOCA – MA, que possui localização 
estratégica na logística do Estado e de grande impor-
tância no Maranhão, não prejudica apenas a localida-
de, mas toda a região a que pertence e acaba refletir 
na economia regional.

Diante do exposto, acredito ser importante tomar 
conhecimento da situação em que se encontra as finan-
ças do Município de ZÉ DOCA-MA para execução dos 
investimentos necessários para o desenvolvimento da 
região, e portanto, com os esclarecimentos do Senhor 
Ministro da Fazenda.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Cleber Verde, PRB – MA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.334, DE 2011 

(Do Sr. Duarte Nogueira)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado Chefe da Controladoria-Geral 
da União – CGU sobre a situação atual e 

resultados das apurações sobre irregula-
ridades nos Ministérios dos Transportes, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
do Turismo, das Cidades e dos Esportes.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno e 
ouvida a Mesa, requer sejam solicitadas as seguintes 
informações ao Senhor Ministro de Estado Chefe da 
Controladoria-Geral da União sobre a situação atual e 
resultados das apurações sobre irregularidades:

Listagem de todas as sindicâncias, PADs – Pro-
cessos Administrativos Disciplinares, e outras investi-
gações e auditorias, iniciados em 2011 para apurar de-
núncias nos seguintes Ministérios e órgãos vinculados:

dos Transportes, incluindo o DNIT – Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Valec 
– Engenharia, Construções e Ferrovias; 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, incluin-
do a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento;

do Turismo; 
das Cidades; e
dos Esportes. 
Indicação da situação atual e dos resultados de 

cada procedimento a que se refere a pergunta 1. 
Informação das penas aplicadas e medidas to-

madas a partir das apurações ocorridas nos proce-
dimentos instaurados para apuração das denúncias 
mencionadas no item 1.

Solicito informar os resultados das investigações 
realizadas nos computadores recolhidos no ano de 
2011 nos Ministérios dos Transportes e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

Solicito que as informações requeridas sejam 
enviadas em meio eletrônico.

Justificação

Em 2011, após a divulgação de denúncias pela 
imprensa e queda de inúmeros ministros e outros di-
rigentes de ministérios, a CGU anunciou abertura de 
procedimentos investigatórios para a apuração das 
irregularidades. 

A participação da CGU nessas irregularidades 
teve o objetivo de indicar à sociedade brasileira que 
a atuação deste órgão de fiscalização seria suficiente 
para a efetiva apuração das denúncias e punição dos 
responsáveis. Tanto é certo que o líder do Governo 
na Câmara dos Deputados, Deputado Cândido Vac-
carezza, por diversas vezes justificou a não abertura 
de uma CPI para investigação desses fatos pela ação 
da CGU de proceder à abertura desses processos 
fiscalizatórios.
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Esclareço, por fim, que as informações que ora 
requeremos são fundamentais para o desempenho de 
nossas atribuições constitucionais de acompanhamento 
das ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, PSDB/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 1.335 DE 2011  

(Do Sr . Duarte Nogueira)

Requer seja informado, pela Senhora 
Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, se o ex-Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e a Presidente Dilma Rousseff, 
então Ministra da Casa Civil, foram comu-
nicados, nos anos de 2010 e 2011, sobre o 
conteúdo da Nota Técnica (MR) nº 27/2010 
COFIP/CISET/CC-PR, de 19 de outubro de 
2010, bem como sejam encaminhadas có-
pias de processo administrativo, nos termos 
abaixo especificados.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno requeiro que, ouvida a Mesa, seja informado, 
pela Senhora Ministra de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, se o ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a Presidente Dilma Rousseff, 
então Ministra da Casa Civil, foram comunicados, no 
anos de 2010 e 2011, sobre o conteúdo da Nota Téc-
nica (MR) nº 27/2010 COFIP/CISET/CC-PR, de 19 de 
outubro de 2010, especificando, se o caso, a data da 
comunicação.

Outrossim, requer-se sejam apresentadas cópias 
de inteiro teor, por meio eletrônico, do procedimento 
administrativo em que foi emitida a nota técnica su-
pramencionada.

Justificação

A revista semanal Veja, Edição de 12 de outubro 
de 2011 (2238), revela que as obras de reforma do Pa-
lácio do Planalto foram objeto de superfaturamento e 
sofreram aditamentos acima do limite legal, o que foi 
expressamente reconhecido pela assistente Mônica 
Rondina em 19 de outubro de 2010, através da Nota 
Técnica (MR) 27/2010 COFIP/CISET/CC-PR.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcre-
vemos, abaixo, o inteiro teor da matéria jornalística:

“Fraude com chancela oficial 
VEJA teve acesso a um documento da Casa Civil 

que mostra que o governo sabia do superfaturamento 
da obra de reforma do Palácio do Planalto e, mesmo 
assim, autorizou o pagamento à empreiteira.

Projetos mal elaborados, serviços de péssima 
qualidade e pagamentos generosos a empreiteiras an-
dam de mãos dadas com o desperdício e o desvio de 
verbas públicas no Brasil. Esses males são notórios e 
não poupam nem mesmo a Presidência da República, 
a quem cabe, em última instância, zelar pela correta 
aplicação dos recursos. A obra de restauração do Pa-
lácio do Planalto é um exemplo desse descaso com o 
dinheiro que o governo arrecada por meio da cobrança 
de impostos. Idealizada pelo então presidente Lula, ela 
durou quase um ano e meio. Em agosto de 2010, foi 
considerada concluída, com a consequente reabertura 
das portas do palácio. Mas concluída apenas no dis-
curso oficial, porque o projeto está inacabado, rende 
uma disputa milionária de bastidores e, pior, superfa-
turamento. Tudo corriqueiro para os padrões negociais 
de Brasília, se não fosse um detalhe: o governo sabia 
do superfaturamento e, ainda assim, autorizou que a 
empresa responsável pela reforma recebesse milhões 
pelo que não fez. Esse atestado de mau uso do dinheiro 
público consta da nota técnica 27, de outubro de 2010.

De autoria da Secretaria de Controle Interno da 
Presidência, o texto observa que o custo do empreen-
dimento saltou de 78 milhões de reais, quando foi rea-
lizada a licitação, em maio de 2009, para 112 milhões, 
um crescimento de espantosos 43% – aumentado pe-
los aditivos contratuais que tanto irritam a presidente 
Dilma Rousseff. Nele, os técnicos ressaltam que não 
há documentos que comprovem os custos dos servi-
ços incluídos no projeto durante a sua execução. De-
pois de enumerarem outras falhas, eles cravam que o 
governo pagou 5,5 milhões de reais a mais do que o 
devido à empresa Porto Belo Construções, contrata-
da para realizar a restauração do Planalto, e pedem 
providências. Resumindo: a repartição da Casa Civil 
da Presidência, a quem cabe fiscalizar as contas do 
Planalto, apontou a fraude, mas a repartição da Casa 
Civil, a quem cabia manter as obras do Planalto em 
andamento, nada fez a respeito. Pior: em vez de pedir 
o ressarcimento do dinheiro, o governo, mesmo aler-
tado, desembolsou recursos e agora negocia para pa-
gar mais 3,5 milhões de reais. A empreiteira cobra um 
valor maior: 11 milhões de reais, o que levaria o preço 
final a 123 milhões de reais.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Pre-
sidência, a nota técnica foi encaminhada à Secretaria 
de Controle Interno do Ministério da Defesa e à Co-
missão de Obra do Exército. Já a assessoria da Defesa 
diz que o caso está sob análise de auditores internos. 
As explicações param por aí. “Numa obra de restaura-
ção, é muito comum surgirem demandas ao longo do 
processo. Além disso, parte dos projetos foi entregue 
durante a execução, o que nos obrigou a refazer deter-
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minados trabalhos”, justifica Celso Silva Filho, proprie-
tário da Porto Belo. O processo de reforma do palácio 
é repleto de episódios incomuns. De início, coube à 
Casa Civil realizar a licitação da obra. Quando o pro-
cesso já estava em curso, a própria Casa Civil decidiu 
suspendê-lo, em março de 2009, advertida de que o 
edital tinha problemas graves, como a possibilidade 
de beneficiar certas empresas. Lula, então, transferiu 
a responsabilidade pela licitação e monitoramento da 
obra ao Exército. Também escalou Erenice Guerra, que 
ainda dava expediente como secretária executiva da 
Casa Civil, para acompanhar a obra da parte do Pla-
nalto. Erenice, que foi madrinha do edital de licitação 
suspenso, fez fama como estrela de um esquema de 
corrupção que funcionava dentro do Planalto e envol-
via seus filhos com empresários interessados em ne-
gócios no Governo

Ingredientes da reforma do Planalto são seme-
lhantes aos detectados no esquema de corrupção que 
agia no Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). Os dois casos têm até um perso-
nagem em comum. Responsável pela restauração do 
palácio, o Departamento de Engenharia e Construção 
do Exército (DEC) é formado por três diretorias: Obras 
Militares, Patrimônio e Obras de Cooperação. As duas 
últimas foram chefiadas pelo general Jorge Fraxe na 
gestão Lula. Desde setembro, Fraxe comanda o Dnit e 
tem como missão justamente dar um basta ao aumento 
dos custos das obras no departamento. Apesar de ter 
sido um dos diretores do DEC, ele alega que não tinha 
relação com a restauração do palácio. A atuação no 
Exército também assombra o novo trabalho de Fraxe 
por outro motivo. O DEC foi o primeiro cliente do Ins-
tituto Nacional de Desenvolvimento Ambiental (lnda), 
uma ONG criada por subalternos de Fraxe e que quase 
abocanhou um contrato de 6 milhões de reais no Mi-
nistério dos Transportes. No meio da negociação, uma 
servidora do ministério cobrou 30.0000 reais de propina 
para selar o acordo. Um dos dirigentes do Inda disse 
ter denunciado a cobrança a Fraxe, que teria abafado 
o caso, segundo revelou VEJA na semana passada. 
A Controladoria-Geral da União abriu sindicância para 
apurar o caso. Para Dilma, essa investigação não é 
suficiente. A presidente quer que Fraxe demita a ser-
vidora que teria exigido o pedágio.”

Vê-se, portanto, que as obras do Palácio do Pla-
nalto foram realizadas sem o devido cuidado, causando 
prejuízos ao erário.

Assim, faz-se necessário obtermos as informa-
ções acima solicitadas com o escopo de apurar as 
responsabilidades sobre o caso presente.

Deputado Federal Duarte Nogueira Líder do 
PSDB na Câmara dos Deputados.

REQUERIMENTO N° 3.461, DE 2011 
(Do Sr. Domingos Dutra)

Requer a aprovação de Moção de Apoio 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à 
Ministra Corregedora Eliana Calmon

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, que faça constar nos anais da Câmara dos 
Deputados Moção de Apoio ao Conselho Nacional de 
Justiça para manutenção e ampliação dos poderes 
conferidos ao CNJ pela Constituição Federal de 1988 
e à Ministra Corregedora Eliana Calmon pelo trabalho 
desempenhado na Corregedoria do CNJ.

Justificação

Instituído em 2005 por força da Emenda Consti-
tucional nº 45/2004, o CNJ veio atender demanda da 
comunidade jurídica e da sociedade brasileira para 
criação de um mecanismo de controle externo, e com 
participação da sociedade civil, capaz de promover o 
controle e a transparência administrativa e processual 
do Poder Judiciário. Em seus cinco anos de existên-
cia, O CNJ tem desempenhado relevantes serviços ao 
investigar as mazelas que assolam esse Poder e ao 
punir juízes acusados de corrupção e de ineficiência 
profissional , bem como fomentado e executado pro-
gramas que aproximam o Poder Judiciário, tido como 
o mais restritivo e distante, da população brasileira. 
Assim, tem o CNJ contribuído para democratização 
do Poder Judiciário e consolidação de um Estado De-
mocrático de Direito.

As mazelas do Poder Judiciário como magistrados 
que não cumprem seus deveres, processos paralisados 
por vontade própria e guardados em prateleiras e ar-
mários nos fóruns de justiça; corregedorias incapazes 
de realizar um trabalho imparcial; e até a presença de 
bandidos que estão escondidos atrás da toga citadas 
pela Ministra Eliana Calmon em sua entrevista à Asso-
ciação Paulista de Jornais publicada no site www. apj.
inf.br em 25/09/2011) são conhecidas pela maioria dos 
brasileiros e das brasileiras e, mais conhecidas ainda 
, pelo cidadão ou cidadã que em algum momento de 
suas vidas buscou justiça pelos mecanismos estatais. 

Retirar do CNJ as competências para investigar 
e punir magistrados acusados de corrupção, de ine-
ficiência e de proferir sentenças discriminatórias, de-
signando-as primeiramente para as corregedorias do 
Tribunais de Justiça dos Estados, marcadas por falta 
de estrutura e imparcialidade, é continuar na trilha da 
corrupção e da impunidade. 
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Programas como Justiça Plena (que monitora os 
processos judiciais citados em recomendações e con-
denações impostas ao Estado Brasileiro pelas Cortes 
Internacionais de Direitos Humanos) , Pai Presente (agili-
zação de processos de reconhecimento de paternidade), 
Projeto Começar de Novo (voltado para reinserção so-
cial de egressos do sistema prisional) e implementação 
da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) são exemplos 
de iniciativas do CNJ para melhoria da gestão do Poder 
Judiciário e concretização do direito ao acesso à justiça. 

Por tudo que foi exposto, reiteramos nosso apoio 
para que sejam mantidas e ampliadas as funções de 
investigação e punição atribuídas constitucionalmente 
ao CNJ e às ações desenvolvidas na Corregedoria pela 
Ministra Eliana Calmon na sua árdua tarefa de orientar, 
direcionar, dirigir e facilitar o exercício da magistratura. 

Câmara do Dos Deputados, 11 de outubro de 
2011. – “Justiça se Faz na Luta!” Domingos Dutra, 
Deputado Federal – PT/MA.

REQUERIMENTO Nº 3.462, DE 2011 
(Deputado Rubens Bueno)

Solicita a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei 2.861/2008 que Altera a 
Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para 
estender aos técnicos de nível médio, regu-
larmente inscritos nos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
e nos de Química, o piso salarial mínimo.

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, do Projeto 
de Lei nº 2.861 de 2008 que Altera a Lei nº 4.950-A, 
de 22 de abril de 1966, para estender aos técnicos 
de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e 
nos de Química, o piso salarial mínimo.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011.– 
Rubens Bueno, Deputado Federal – PPS/PR

Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

REQUERIMENTO N° 3.463, DE 2011 
(Do Sr. Alessandro Molon)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 2.386, de 2011.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 104, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tra-
mitação do Projeto de Lei n° 2.386, de 2011, de mi-
nha autoria, apresentado em 21 de setembro de 2011.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Alessandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ.

REQUERIMENTO Nº 3.464 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Requer a designação de ofício dos 
membros titulares e suplentes que deve-
rão compor a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1476, 
de 2007, do Senado Federal, que altera o § 9º 
do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para permitir que o custeio da educa-
ção superior dos empregados possa ser aba-
tido da base de incidência da contribuição 
para o Regime Geral de Previdência Social.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 33, § 1º solicito a designação 

dos membros da Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 1476, de 2007, do 
Senado Federal, que “altera o § 9º do art. 28 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir que o 
custeio da educação superior dos empregados possa 
ser abatido da base de incidência da contribuição para 
o Regime Geral de Previdência Social”.

O Ato da Mesa de criação foi de 26 de maio de 
2011 e sua publicação ocorreu no mesmo dia, portan-
to, com prazo expirado muito além das quarenta e oito 
horas que prevê o texto regimental in verbis:

“Art. 33. As Comissões Temporárias são: 
I – Especiais; 
II – de Inquérito; 
III – Externas. 
§ 1º As Comissões Temporárias compor-

-se-ão do número de membros que for previsto 
no ato ou requerimento de sua constituição, 
designados pelo Presidente por indicação dos 
Líderes, ou independentemente desta se, no 
prazo de quarenta e oito horas após criar-se a 
Comissão, não se fizer a escolha. (grifo nosso)

Ante o exposto, me coloco a disposição para com-
por esse colegiado e solicito a Vossa Excelência para que 
adote as providências necessárias para que se cumpra 
o previsto no Regimento Interno desta Casa, e designe, 
com a maior brevidade possível, os demais membros 
que deverão compor a citada Comissão Especial.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. 
– Luis Carlos Heinze, Deputado Federal – PP/RS.
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REQUERIMENTO N° 3.465 2011  
(Do Sr. Ademir Camilo)

Requer inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
190/2007, que “ Disporá sobre o Estatuto 
dos Servidores do Judiciário”. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 190 de 2007, 
que “Disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Judi-
ciário. Altera a Constituição Federal de 1988”.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011.–
Deputado Ademir Camilo, PDT/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.466, DE 2011 
(Da Srª. Teresa Surita)

Requer o apensamento do Projeto de 
Lei nº 1.432, de 2011, ao Projeto de Lei nº 
7539, de 2010.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, o apensa-

mento do Projeto de Lei Nº 1432/2011 ao Projeto de 
Lei Nº 7539/2010.

Os projetos acima citados encontram-se na Co-
missão de Seguridade Social e Família, e foram a mim 
designados para elaboração de relatoria. Justifica-se 
a solicitação tendo em vista os dois projetos versarem 
sobre a mesma temática.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Teresa Surita, PMDB/RR.

REQUERIMENTO Nº 3.467, DE 2011 
(Da Deputada Luci Choinacki)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei n°1033 de 2003, que institui 
o salário adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte 
de valores. 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV e art. 157, re-

queiro a Vossa Excelência à
inclusão na Ordem do Dia, para apreciação do 

Plenário, do Projeto de Lei nº 1033 de 2003, que institui 
o salário adicional de periculosidade para os vigilantes 
em transportes de valores.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. 
– Deputada Luci Choinacki, Deputada Federal – PT/
SC, Para Deputado Marco Maia, Presidente da Câ-
mara dos Deputados.

REQUERIMENTO Nº 3.468, DE 2011 
(Do Sr. João Campos)

Requer a revisão do despacho de dis-
tribuição do PL 1.804/2011, que inclui em 
sua tramitação a Comissão de Finanças e 
Tributação.

Senhor Presidente,
Nos termos dos art. 141 do RICD, requeiro a Vossa 

Excelência que reavalie a distribuição do Projeto de Lei 
Nº 1.804/2011, que dispõe sobre a criação de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e dá 
outras providências, no sentido de que seja excluída a 
Comissão de Finanças e Tributação, por não causar 
impacto financeiro e orçamentário.

Justificação

O Projeto de Lei Nº 1.804/2011 cria funções co-
missionados no quadro de pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18º região, conforme 
informações da ilustre Ministra Vice-Presidente, então 
no exercício da Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho, vez que foram criados por ato administrativo 
interno do Tribunal.

“É importante que a presente proposta de lega-
lização das funções comissionadas não implicará 
aumento de despesa com pessoal no âmbito do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 18ª Região, visto que, 
de fato, os servidores já estão exercendo tais funções e 
que os respectivos gastos, vêm, ano a ano, constando 
de proposta orçamentária da Corte, de modo que este 
projeto de lei não causará nenhum impacto financeiro 
e orçamentário adicional”, conforme manifestação do 
TST na justificativa do presente projeto.

Cumpre assinalar que o presente projeto de lei foi 
examinado e aprovado pelo Tribunal Superior do Tra-
balho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Sala de Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
João Campos, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 3.469, DE 2011 
(Da Senhora Rebecca Garcia)

Requer a criação da Frente Parlamen-
tar Mista em defesa da exigência do diploma 
em Comunicação Social/Jornalismo para o 
registro profissional de jornalista.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Ato 

da Mesa nº 69, de 10/11/2005, e incisos I e III do art.15 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da exi-
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gência do diploma em Comunicação Social/Jornalismo 
para o registro profissional de jornalista.

A FPDEDJ é isenta de quaisquer preconceitos 
ou discriminações relativos a credo religioso, classe 
social, concepção política – partidária ou filosófica. 

A FPDEDJ tem como objetivo principal o forta-
lecimento e a promoção e a defesa de norma legal, 
pela exigência do Diploma em Comunicação Social/
Jornalismo para o registro profissional de jornalista.

Propor Lei que discipline o exercício da profissão 
de jornalista, com qualificação técnica, capacidade 
civil, diploma de graduação em Comunicação Social 
/Jornalismo obtido em instituição de ensino oficial-
mente autorizada e credenciada pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Propor em lei, período de transição para regulariza-
ção dos jornalistas que exerçam a profissão sem diploma.

Apoiar as diretrizes do MEC, pelo reconhecimen-
to e valorização do diploma em Comunicação Social/
Jornalismo para o exército da profissão de jornalista. 

Promover debates, simpósios, seminários e outros 
eventos pertinentes aos objetivos e finalidades da frente.

Propor de modo contínuo, o aperfeiçoamento da 
legislação que trate do exercício da profissão de jorna-
lista, discutindo, por exemplo, diretrizes para criação 
de Lei de Imprensa.

Acompanhar as proposições que tratem dos ob-
jetivos e finalidades da Frente, que tramitam no âmbito 
do Legislativo, nas comissões temáticas e nas duas 
Casas do Congresso Nacional.

Integram a FPDEDJ, representantes de todas as 
correntes de opinião política do Congresso Nacional, 
com atuação no âmbito da Câmara dos Deputados e 
em todo território nacional.

Como membros fundadores os Deputados Fe-
derais e Senadores da República, integrantes da 54ª 
Legislatura, que subscreveram o Termo de Adesão da 
FPDEDJ, no prazo de noventa dias, contados da data 
de aprovação do presente Estatuto;

Como membros efetivos os parlamentares que 
subscreveram o Termo de Adesão da FPDEDJ, em 
data posterior à fixada na alínea anterior; 

Como membros colaboradores os ex-parlamenta-
res e organizações da sociedade civil organizada que 
se interessem pelos objetivos e finalidades da FPDEDJ.

Como membros participantes das Frentes Parla-
mentares Mista em Defesa da Exigência do Diploma 
em Comunicação Social / Jornalismo para o Registro 
Profissional de Jornalista (FPDEDJ), que venham a 
ser criadas das Assembléias Legislativas Estaduais e 
das Câmaras de Vereadores Municipais;

A FPDEDJ poderá conceder títulos honoríficos, 
aprovados em Assembléia, a parlamentares, autori-

dades e pessoas da sociedade civil em geral que se 
destacarem na defesa, desenvolvimento e aprimora-
mento das políticas voltadas ao reconhecimento da 
carreira e do diploma de jornalista. 

Estando cumprido o disposto no do Ato da Mesa 
nº 69, de 10 de novembro de 2005, estão anexados ao 
presente requerimento para o registro da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa da exigência do diploma em 
comunicação social / jornalismo para o registro profis-
sional de jornalista- FPDEDJ Termos de Adesões de 
parlamentares da Câmara dos Deputados, o Estatuto 
da FPDEDJ e a Ata da reunião de instalação da Fren-
te para as demais providências de praxe desta Casa. 

Sala das Sessões, em 11 de Outubro de 2011. – 
Rebecca Garcia, Deputada Federal (PP/AM)

REQUERIMENTO Nº 3.470, DE 2011 
(Do Sr. Pauderney Avelino )

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição n° 190/2007, que “ acrescenta o 
art. 93-A a Constituição Federal, dispondo 
sobre o Estatuto dos Servidores do Poder 
Judiciário”.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª, nos termos do art. 114, XIV, 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
inclusão, na Ordem do Dia do plenário da Câmara dos 
Deputados, da proposta de Emenda à Constituição n° 
190 de 2007, que “ acrescenta o art. 93-A a Constitui-
ção Federal”, dispondo sobre o Estatuto dos Servido-
res do Poder Judiciário, incluindo-se aí os agentes e 
servidores daquele Poder.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Pauderney Avelino, DEM/AM.

REQUERIMENTO Nº 3.471, DE 2011 
(Do Sr. Antônio Roberto)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição, nº 
190 de 2007, que acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal, para que o Supremo 
Tribunal Federal STF), por iniciativa própria 
e por meio de Lei Complementar, disponha 
sobre o Estatuto os Servidores do Poder 
Judiciário. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. a inclusão na Ordem do Dia, da Proposta de 
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Emenda à Constituição nº 190/2007, que acrescenta 
o art. 93-A à Constituição Federal para que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), por iniciativa própria e por 
meio da Lei Complementar, disponha sobre o Estatuto 
dos Servidores do Poder Judiciário. 

A PEC 190/2007 objetiva à criação do Estatuto dos 
Servidores do Poder Judiciário, que visa reparar a desi-
gualdade de regimes aplicados atualmente aos servidores 
do referido Poder e que desempenham a mesma função. 

Certo do atendimento do pleito, antecipo meus 
agradecimentos. 

Brasília/DF, 11 de outubro de 2011. – Deputado 
Antônio Roberto, PV/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.472 
(Do Sr. Edivaldo Holanda Júnior)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei nº 1033, de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1033, de 2003, 
que “Institui o salário adicional de periculosidade 
para os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Deputado Edivaldo Holanda Júnior, Líder do PTC.

REQUERIMENTO Nº 3.473,de 2011 
(Do Sr. Sérgio Barradas Carneiro)

Requer inclusão na Pauta da Ordem do 
Dia a Proposta de Emenda Constitucional 
Nº 270 de 2008. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída, na Pauta da Or-
dem do Dia, a Proposta de Emenda à Constituição 
Nº270/08, que garante ao servidor que aposentar-se 
por invalidez permanente o direito dos proventos inte-
grais com paridade.

O requerimento ora apresentado trata de matéria 
relevante e de notório interesse público. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2011. – 
Sérgio Barradas Carneiro, Deputado Federal – PT/BA.

REQUERIMENTO Nº 3474 DE 2011 
(Do Dep. Sérgio Barradas C.arneiro)

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
PEC 190/2007 que “disporá sobre o Estatuto 
dos Servidores do Judiciário”.

Senhor Presidente: 
Nos termos do Art.114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência a inclusão na 
pauta da Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição n°190/2007, que “disporá sobre o Esta-
tuto dos Servidores do Judiciário. Altera a Constituição 
Federal de 1988”.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Sérgio Barradas Carneiro, Deputado Federal PT/BA.

REQUERIMENTO Nº 3.475 DE 2011 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Requer a constituição de Comissão 
Externa, sem ônus adicionais para a Câ-
mara dos Deputados, para acompanhar o 
andamento e desdobramentos da greve dos 
funcionários da ECT – Empresa de Correios 
e Telégrafos.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

38 e 117, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que ouvido o Plenário desta Casa, que 
sejam adotadas as providências necessárias à consti-
tuição de uma Comissão Externa, , sem ônus adicio-
nais para a Câmara dos Deputados, para acompanhar 
o andamento e desdobramentos da greve dos funcio-
nários da ECT – Empresa de Correios e Telégrafos.

Justificação

Desde 14 de setembro último, os servidores da 
ECT decidiram entrar em greve. Passado quase um mês, 
a chamada “greve dos correios” continua, sem perspec-
tiva de acordo entre os Correios e os trabalhadores. 

As consequências de tal medida transcende a 
relação empregado/empregador, resultando em gra-
ves transtornos a toda população brasileira, atingindo 
direta e indiretamente outros serviços de atendimento 
à população.

Por outro lado, a reinvindicação dos trabalhadores 
não pode e não deve ser posta de lado. É necessário 
conhecer e reconhecer os direitos desses cidadãos 
em almejar um salário mais justo. 

Desta forma, justifica-se a constituição de uma 
Comissão Externa de parlamentares, face tratar-se 
claramente de matéria de interesse público. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputada, Sandra Rosado, Deputada Federal – 
PSB/RN.

REQUERIMENTO Nº 3476, DE 2011 
(Do Sra. Sandra Rosado)

Requer a instituição de Comissão Ex-
terna da Câmara dos Deputados, para acom-
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panhar a greve dos Institutos Federais de 
Educação nas principais capitais.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 38, combinado com o art. 117, I, do RICD, a 
instituição de Comissão Externa da Câmara dos De-
putados, com ônus para esta Casa, para acompanhar 
a greve dos Institutos Federais de Educação nas prin-
cipais capitais.

Justificação

A categoria reivindica reajuste nos salários para 
cobrir defasagem acumulada entre 2010 e 2011, o fim 
dos professores substitutos a partir de contratações 
de efetivos aprovados em concurso público, autono-
mia administrativa e financeira dos campi em todo o 
país, além de qualificação e capacitação profissional 
para todos os servidores e melhor qualidade do ensi-
no técnico no país.

Consideramos urgente a necessidade de uma 
visita aos Estados para avaliar a necessidade de uma 
interlocução nas negociações entre as partes envol-
vidas, já que o prolongamento da greve seguramente 
penalizará um grande número de estudantes.

Sala da Sessões, 11 de outubro de 2011. – 
Deputada Sandra Rosado, PSB/RN.

REQUERIMENTO Nº 3.477, DE 2011 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Requer a instituição de Comissão Ex-
terna temporária para acompanhar a greve 
dos bancários.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art.38 e 117, inciso I, 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que 
ouvido o Plenário, sejam adotadas as providências ne-
cessárias à Instituição de Comissão Externa, com a 
finalidade de cumprir Missão Temporária de avaliação 
e acompanhamento da greve dos bancários.

Justificação

A constituição de uma comissão externa se faz 
necessária e urgente devido ao prolongamento da 
greve do sistema bancário que vem penalizando a 
população brasileira que se vê impedida de fazer o 
pagamento de suas contas em dia e sendo obrigada 
a pagar juros e comissões.

Por outro lado, um sistema financeiro moderno e 
indispensável aos pagamentos não pode ficar parado 
por muito tempo sem que venha trazer grandes trans-
tornos tanto para as pessoas físicas como jurídicas.

Sala das Sessões, 10 de Outubro de 2011.– 
Sandra Rosado Deputada Federal – PSB/RN.

VI – Ordem do Dia

(Debates e trabalho de Comissões)
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Vai-se passar ao 

horário de

VII – Comunicações Parlamentares

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia. 

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero só deixar 
registrado que, no último domingo, a Folha de S.Paulo 
fez mais uma tentativa de desqualificar as políticas 
públicas desenvolvidas, em nosso Governo, por essas 
três mulheres importantes nas Secretarias com status 
de Ministério: a Ministra Luiza Bairros, a Ministra Maria 
do Rosário e a Ministra Iriny Lopes. 

Em nome da Frente Parlamentar Mista pela Igual-
dade Racial e em Defesa dos Quilombolas, eu quero 
deixar aqui o meu repúdio a esse ato e o meu apoio a 
essas mulheres que têm demonstrado capacidade e 
compromisso com essas políticas. 

Essa Frente, composta por 214 Parlamentares, 
vem aqui, de público, deixar esta nota – que será divul-
gada hoje –, para que o nosso Governo compreenda 
que há um movimento da mídia brasileira, de setores 
conservadores, para atacar essas políticas: a política 
que defende as mulheres, a política que resgata a ci-
dadania brasileira de um contingente de mais de 90 
milhões de pessoas que foram vítimas, por 3 séculos, 
da escravidão neste País. 

Quero também deixar aqui minha solidarieda-
de ao Ministro Afonso Florence, que também foi alvo 
desses ataques, que combinado, devolve às comuni-
dades tradicionais deste País seus territórios, a que 
historicamente têm direito. 

Portanto, deixo aqui minha solidariedade, em 
nome da Frente Parlamentar.

Sr. Presidente, Deputado Izalci, quero agradecer 
a V.Exa. a oportunidade que me dá de registrar este 
pronunciamento. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil, 
a partir de 2003, com o Governo do PT e aliados, pas-
sou a pavimentar o caminho para a afirmação e cons-
trução dos direitos humanos das mulheres, de negros 
e negras, da população LGBT, dos povos indígenas, 
das comunidades remanescentes de quilombos, en-
tre outros segmentos historicamente marginalizados 
e excluídos de direitos.

Isso vem se materializando a partir da criação e 
da estruturação adequada da Secretaria de Direitos 
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Humanos, da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres e da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. 

Os três Ministérios representam demandas efe-
tivas dos segmentos da população do País que lutam 
pelo reconhecimento dos seus direitos e das suas 
agendas, em função do racismo, do machismo, da 
homofobia e de preconceitos enraizados na nossa 
sociedade e, em grande medida, institucionalizadas 
em setores do Estado.

Com a criação e o fortalecimento dessas Pastas, 
na gestão do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
foram consolidadas políticas e ações importantes, im-
plantadas com a finalidade de reforçar o combate à am-
pla violação dos direitos humanos destes segmentos.

Entre as ações da SEPPIR ressaltamos o fo-
mento das políticas de cotas nas universidades e a 
demarcação das terras quilombolas. Atualmente, com 
a atuação da Ministra Luiza Bairros, esse Ministério 
tornou-se referência internacional na efetivação de 
políticas que promovem a igualdade racial e que, no 
Brasil, têm ajudado a saldar uma dívida secular para 
com a população afrodescendente que foi vítima por 
três séculos e meio da escravidão. Em razão dessa 
atuação, a SEPPIR vem sofrendo ataques constantes 
de setores conservadores e reacionários da sociedade, 
principalmente quando se trata de questões ligadas às 
demarcações de terras das comunidades quilombolas. 
É o caso, por exemplo, da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade – ADIN nº 3.239, movida pelo DEM (ex-PFL) 
contra os quilombolas.

Por sua vez, a Secretaria de Direitos Humanos 
tem conseguido projeção internacional e obtido avanços 
na implementação de políticas em defesa dos direitos 
humanos. A atuação da Ministra Maria do Rosário Nu-
nes também vem sofrendo ataques de parte da mídia, 
em decorrência de iniciativas como o III Plano Nacio-
nal de Direitos Humanos – PNDH 3, principalmente 
no que diz respeito à discussão sobre a regulação e 
o papel dos meios de comunicação no Brasil. Outro 
tema que gera esses ataques é a criação da Comis-
são da Verdade.

Faz-se necessário também observar as políti-
cas desenvolvidas pela Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres a fim de garantir a criação de 
programas importantes que combatam e enfrentem a 
violência física e simbólica contra as mulheres. Além 
disso, a Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres – SPM possui ações que objetivam fortalecer o 
papel político das mulheres na sociedade brasileira. O 
trabalho da Ministra Iriny Lopes, titular da Pasta, vem 
sendo também alvo de uma cruzada político-midiática 
de setores que ainda defendem uma visão arcaica e 

subalterna para a mulher. São esses setores que não 
se conformam com algumas ações implementadas 
pela SPM, como o pedido feito ao Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária – CONAR para 
análise de publicidade de lingerie que coloca a mulher 
como um simples objeto de desejo sexual masculiNº

Esses ataques midiáticos e de setores conserva-
dores evidenciam a necessidade de fortalecer a atu-
ação desses três importantes Ministérios, que devem 
continuar, no Governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
trilhando o caminho aberto desde 2003. As três Pas-
tas têm conseguido avanços em questões antes com-
pletamente ignoradas por outros Governos. A luta por 
igualdade, justiça e direitos não pode ser enfraquecida 
por atores políticos que estão na contramão da história 
e do processo de transformações que vem dando ao 
Brasil uma nova feição e um novo lugar no concerto 
das nações, com crescimento, distribuição de renda e 
redução das desigualdades sociais e regionais. O País 
precisa continuar sendo exemplo para o mundo na luta 
contra a discriminação e as injustiças.

Diante do exposto acima, a Frente Parlamentar 
Mista pela Igualdade Racial e em Defesa dos Quilom-
bolas, que é composta por 214 Parlamentares, reitera 
que repudia veementemente esses ataques midiáti-
cos e reforça seu total apoio às ações das três Pas-
tas: a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial – SEPPIR, a Secretaria Especial 
de Política para as Mulheres – SPM e a Secretaria de 
Direitos Humanos – SDH. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra ao Deputado André Moura. S.Exa. terá 3 minutos, 
acrescidos de mais 10 minutos para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PSC.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE e como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de falar do tema a que me proponho 
neste expediente, quero informar a instalação dos tra-
balhos da Comissão Especial que tratará da Lei Geral 
da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do 
Mundo de 2014, mediante projeto enviado pelo Exe-
cutivo ao Congresso Nacional para definir regras e 
obrigações exigidas pela FIFA no período dos eventos 
realizados no Brasil. 

Seria tudo perfeitamente normal se algumas – ou 
a grande maioria – das exigências não fossem de en-
contro à nossa soberania, à soberania do nosso País, 
à soberania do Brasil. A FIFA quer ter muitos direitos 
e poucos deveres. Infelizmente, essa é a realidade. A 
entidade máxima do futebol do mundo exige o comando 
de tudo que diz respeito à Copa das Confederações de 
2013 e à Copa do Mundo de 2014, e ainda espera que 



56370 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

o Brasil assuma algumas obrigações que entendemos 
que ferem a legislação do nosso País.

Precisamos atentar para as denúncias recém-
-publicadas pelo Esportivo Lance! sobre os eventos 
realizados e patrocinados pela CBF para magistrados 
e delegados da Polícia Federal, eventos esses que 
estão gerando críticas em todo o País. A entidade vai 
realizar torneio de futebol para magistrados na Gran-
ja Comary, em Teresópolis, de 11 a 13 de novembro, 
e patrocinou o congresso de delegados da Polícia 
Federal em 2009, gastando em torno de R$ 300 mil. 
Enquanto isso, o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira, 
será investigado por suposta remessa ilegal de dinhei-
ro do exterior para o Brasil, e evita todos os convites 
vindos da Comissão de Turismo e Desporto, da qual 
faço parte, para prestação de contas dos gastos com 
a realização da Copa do Mundo de 2014.

A Confederação Brasileira de Futebol – CBF, que 
trata a Câmara dos Deputados, este Parlamento, com 
desdém, não deveria envolver-se em eventos que não 
têm ligação com o seu meio de atuação, que é exata-
mente o futebol, uma das maiores paixões do nosso 
povo. A CBF não tem nada a ver com associação de 
delegados ou de magistrados. Fica a impressão de 
que não está preocupada com denúncias, ou com 
prestação de contas, e busca outros mecanismos para 
se proteger – mais um motivo para que seja mesmo 
investigada a CBF.

De acordo com o que está sendo divulgado pela 
imprensa esportiva nacional, o Sr. Ricardo Teixeira 
pleiteia em 2015 candidatar-se a presidente da FIFA, 
com o apoio do atual Presidente Joseph Blatter. O que 
estamos vendo é a falta de postura da CBF, que está 
pronta para rasgar a Constituição Federal por causa 
de um desejo, de um projeto particular do Sr. Ricardo 
Teixeira.

Como eu disse, sou membro da Comissão Espe-
cial da Lei Geral da Copa do Mundo, e vamos traba-
lhar para não permitir que nossos direitos adquiridos, 
a exemplo da meia-entrada, que é de fundamental 
importância para os nossos jovens, para os nossos 
alunos, para os nossos estudantes, assim como para 
os nossos idosos, deixem de existir. Temos de cumprir 
a lei hoje em vigor. Então, venho aqui trazer um reca-
do direto à CBF e à FIFA. Essas entidades podem até 
mandar em outros países que vendem soberania; aqui, 
não. Aqui, precisamos respeitar a soberania do nosso 
País. Precisamos respeitar a legislação que está em vi-
gor no Brasil. Não precisamos de Copa desorganizada, 
em que não são respeitados os cidadãos brasileiros. 
Precisamos, sim, realizar a maior Copa do Mundo de 
todos os tempos, como propõe o povo brasileiro e tenho 
certeza de que vamos fazer. Se quiserem fazer aqui 

um evento grandioso e decente, respeitem o povo bra-
sileiro, a nossa soberania, a soberania do nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o outro 
tema que trago aqui, relacionado com a Copa do Mun-
do, com a Copa das Confederações, é o Estatuto do 
Torcedor. Nós apresentamos um projeto de lei, o Pro-
jeto de Lei nº 2.210, de 2011, que inclui o art. 39-C no 
Estatuto do Torcedor. Defendemos que se inclua o art. 
39-C na Lei nº 10.671, de 2003, que dispõe sobre do 
Estatuto de Defesa do Torcedor, porque essa lei hoje 
deixa zonas cinzentas com relação à violência em 
eventos esportivos no nosso País, não é clara quando 
se refere a violência “em evento esportivo” ou “no local 
do evento”. Ao fazer referência expressamente a fatos 
violentos ocorridos no local do evento esportivo, deixa 
uma zona cinzenta e gera insegurança jurídica. É que 
o Estatuto do Torcedor não esclarece quais são as 
sanções que poderão ser aplicadas para as condutas 
violentas das torcidas organizadas que ocorrem fora 
do contexto da partida de futebol no estádio mas em 
razão do evento esportivo. 

Nessa zona de penumbra da legislação esta-
riam inseridos alguns episódios violentos que não raro 
acontecem na prática, como: invasão e interrupção dos 
treinos de futebol; encontros marcados por torcedores 
de agremiações rivais para entrarem em confronto em 
dia em que não se realizará partida de futebol; con-
frontos entre torcedores em locais predeterminados 
para o conflito ou em locais para assistir a jogos de 
futebol, como a FIFA Fan Fest, evento que já está no 
calendário da FIFA, realizado na Copa do Mundo da 
África e previsto para a Copa do Mundo do Brasil; prá-
ticas de assédio moral a jogadores de futebol; graves 
ameaças e mesmo agressões físicas aos atletas em 
seu momento de descanso.

Particularmente, não tenho a menor dúvida de que 
o Estatuto do Torcedor se aplica a todos os episódios 
de violência praticados pelas torcidas organizadas, 
ainda que a referência geográfica não seja o estádio 
de futebol. Tenho a opinião firme de que o espírito da 
lei é assegurar a segurança de todos os envolvidos no 
evento esportivo, inclusive dos atletas, independente-
mente do local em que ocorrer o evento. Portanto, a 
inserção do art. 39-C tornaria cristalina a possibilidade 
de aplicação das penalidades às torcidas em qualquer 
episódio de violência ou de vandalismo em que estejam 
envolvidos seus integrantes. Essa proposição eliminaria 
a zona cinzenta da legislação e facilitaria a responsa-
bilização das torcidas organizadas por episódios gra-
ves que venham a cometer. Assim, a inclusão do art. 
39-C aprimoraria a legislação, ampliando a sensação 
de segurança jurídica e reduzindo a margem para o 
Poder Judiciário interpretar o Estatuto do Torcedor. 
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Esse projeto gera, enfim, a certeza da incidência das 
penalidades em todos os casos de violência que são 
verificados no cotidiano do desporto.

Por tudo isso é que nós contamos com o apoio 
dos pares desta Casa para a aprovação desse nos-
so projeto, para que nós possamos dar segurança às 
famílias que vão aos estádios de futebol, às famílias 
que vão aos eventos esportivos do nosso País, já que 
o Brasil está preparando-se para a Copa das Confe-
derações em 2013, para a Copa do Mundo em 2014 
e para as Olimpíadas em 2016. O Brasil vai realizar os 
maiores eventos esportivos do mundo nos próximos 
anos. Então, nós temos de estar exatamente prepara-
dos e organizados para que possamos coibir as vio-
lências que estão ocorrendo em nosso País por conta 
das torcidas organizadas. 

Reformulemos o Estatuto do Torcedor para pro-
teger as famílias brasileiras que vão aos estádios, 
que vão aos ginásios de esporte, que vão participar 
dos eventos esportivos por amor à prática esportiva 
do nosso País.

E aproveito, Sr. Presidente, a presença na tribuna 
na tarde de hoje para mais uma vez cobrar do Governo 
e desta Casa a votação urgente da PEC 300, a PEC 
que cria o piso salarial da família militar em nosso País, 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da 
Polícia Civil, por uma questão de segurança pública.

O que estamos ouvindo, nós que estamos par-
ticipando da Frente Parlamentar de Apoio à PEC 300 
na condição de Vice-Presidente, por onde passamos 
neste País, quando conversamos com a família militar, 
é que nós estamos à beira de um processo que pode 
ser muito negativo, em termos de segurança pública 
em nosso País. Existe uma grande insatisfação. Nós 
que fazemos parte desta Casa precisamos unir-nos, 
precisamos ouvir o clamor popular, que pede a vota-
ção da PEC 300, que pede que esta Casa vote o piso 
salarial da família militar brasileira, da Polícia Civil, 
como eu já disse, a fim de contribuir para a melhora 
da segurança pública em nosso País, e também a vo-
tação da PEC 270.

Participamos hoje pela manhã da sessão so-
lene em homenagem à Confederação Brasileira dos 
Aposentados e Pensionistas do Brasil. Um dos temas 
tratados nessa sessão solene e um dos maiores an-
seios dos aposentados e pensionistas do nosso País é 
exatamente a aprovação da PEC 270, para se garantir 
a aposentadoria integral aos aposentados por invali-
dez e também àqueles que estão aposentando-se não 
por escolha própria, mas por qualquer tipo de doença 
grave acometida durante o período de trabalho ou em 
consequência de algum acidente. 

Ninguém se aposenta antes do tempo porque 
quer. Doenças graves podem ocorrer com qualquer 
um de nós cidadãos brasileiros. Temos então de fazer 
justiça aos que precisam aposentar-se por invalidez, 
aos que gostariam de estar trabalhando, de estar na 
labuta diária para garantir o sustento de suas famílias, 
e o momento em que se aposentam por alguma do-
ença grave que os acometa é quando mais precisam 
receber integralmente seus proventos para a compra 
de medicamentos, para tratamento e às vezes para 
internação, mas muitas vezes não têm condições de 
receber melhor tratamento porque recebem uma apo-
sentadoria proporcional.

Vamos, então, fazer justiça aos aposentados e 
pensionistas do nosso País. Vamos aprovar a PEC 270, 
para fazer-lhes justiça. Vamos também colocar em vo-
tação a PEC 555, clamor de todos os aposentados e 
pensionistas do nosso País.

Sr. Presidente, na próxima sexta-feira estaremos 
comemorando o Dia do Professor. Como o meu tempo 
já está se esgotando, quero apenas parabenizar todos 
os professores, todos aqueles que exercem o magis-
tério no nosso País. Os professores são de grande 
importância para a educação e para o futuro do Brasil. 
Eu tenho certeza de que este Parlamento já fez sua 
parte quando instituiu o piso salarial do magistério. 
Apesar da dificuldade dos Municípios brasileiros para 
arcarem com o pagamento desse piso, tenho certeza 
de que os professores merecem até mais do que es-
tão recebendo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido 
meu discurso em homenagem a todos os professores, a 
todos aqueles que exercem o magistério no nosso gran-
dioso País. Parabenizo todos os professores do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido 
de V.Exa.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os que 
estão acessando a Internet e redes sociais, além da-
queles que sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara 
em todo o Brasil, em especial a população do Estado 
de Sergipe, que me orgulho de aqui representar, antes 
de falar do tema que me proponho a tratar neste dia, 
quero informar a instalação dos trabalhos da Comissão 
Especial que tratará da Lei Geral da Copa, mediante 
projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional 
para definir regras e obrigações exigidas pela FIFA no 
período dos eventos realizados no Brasil. 



56372 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

Seria tudo perfeitamente normal se algumas – 
ou a grande maioria – das exigências não fossem de 
encontro à nossa soberania. A entidade máxima do 
futebol no mundo exige o comando de tudo que diz 
respeito à Copa das Confederações de 2013 e da 
Copa do Mundo de 2014 e ainda espera que o Brasil 
assuma algumas obrigações, que entendemos que 
ferem a nossa legislação.

Precisamos atentar nas denúncias recentes pu-
blicadas pelo Esportivo Lance! em relação a eventos 
realizados e patrocinados pela CBF para magistrados 
e delegados da Polícia Federal, que estão gerando 
críticas. A entidade vai realizar torneio de futebol para 
magistrados na Granja Comary, em Teresópolis, de 11 
a 13 de novembro, e patrocinou congresso de delega-
dos da PF em 2009. Enquanto isso, seu presidente, 
Ricardo Teixeira, será investigado por suposta remessa 
ilegal de dinheiro do exterior para o Brasil e evita todos 
os convites vindos do Congresso para a prestação de 
contas da Copa do Mundo de 2014.

A Confederação Brasileira de Futebol – CBF, 
que trata a Câmara dos Deputados com desdém, não 
deveria envolver-se em eventos que não tem ligação 
com seu meio de atuação, o futebol. A CBF não tem 
nada a ver com associação de delegados ou magis-
trados. Fica a impressão de que não está preocupada 
com denúncias ou com prestação de contas, e busca 
outros mecanismos para se proteger – mais um motivo 
para que seja mesmo investigada.

De acordo com o que está sendo divulgado na 
imprensa esportiva nacional, o presidente da CBF, o 
Sr. Ricardo Teixeira, pleiteia em 2015 candidatar-se a 
presidente da FIFA, com o apoio do Joseph Blate, atual 
presidente. O que estamos vendo é a falta de postura 
da CBF, que está pronta para rasgar a Constituição 
Federal por causa de um desejo, de um projeto parti-
cular do Sr. Ricardo Teixeira. 

Sou membro da Comissão Especial da Lei Geral 
da Copa do Mundo e não deixarei que os nossos direi-
tos adquiridos, a exemplo da meia-entrada concedida 
aos idosos e aos estudantes, não sejam cumpridos. 
Então, deixo um recado direto à CBF e à FIFA: essas 
entidades podem até mandar em outros países que 
vendem a soberania; aqui, não. Não precisamos de 
Copa desorganizada, em que não é respeitado o ci-
dadão brasileiro. Se quiserem fazer um evento bonito 
e decente, respeitem o povo brasileiro, a soberania 
nacional e o Brasil.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
tema maior que me trouxe aqui, tão importante, para 
o mundo do futebol são as torcidas organizadas. Elas 
abrilhantam os clássicos da nossa paixão nacional com 

seus gritos, hinos, músicas, bandeiras, e com o amor 
dos seus membros pelos times.

Proponho que se acrescente à Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de 
Defesa do Torcedor, o seguinte:

“Art. 39-C. A penalidade a que se refere 
o art. 39-A e a responsabilidade civil objeti-
va e solidária a que se refere o art. 39-B são 
aplicáveis também para condutas de torcidas 
organizadas ocorridas em razão do evento 
esportivo, ainda que em datas e locais distin-
tos das partidas, tais como invasão de treinos, 
confrontos com torcedores rivais em diversas 
datas e locais ilícitos praticados contra profis-
sionais em seus períodos de folga.”

A atual redação dos arts. 39-A e 39-B da Lei nº 
10.671, de 2003, não é clara, já que faz referência a 
fato ocorrido “em evento esportivo” ou “no local do 
evento”. Ao fazer referência expressa aos fatos vio-
lentos ocorridos no local do evento esportivo, a lei cria 
uma zona cinzenta e gera insegurança jurídica. É que 
o Estatuto do Torcedor não esclarece que as sanções 
também poderão ser aplicadas para as condutas vio-
lentas das torcidas organizadas que ocorrem fora do 
contexto da partida de futebol no estádio, mas em ra-
zão do evento esportivo. 

Nessa zona de penumbra da legislação estariam 
inseridos alguns episódios violentos que não raro acon-
tecem na prática: a invasão e interrupção dos treinos 
de futebol; os encontros marcados por torcedores de 
agremiações rivais para entrarem em confronto em 
dia em que não se realizará partida de futebol; os con-
frontos entre torcedores em locais de concentração de 
pessoas para assistir aos jogos longe dos estádios de 
futebol, como a FIFA Fun Fest; as práticas de assédio 
moral a jogadores de futebol (exigências abusivas de 
performance ou de bom comportamento), bem como 
de graves ameaças e mesmo de agressões físicas aos 
atletas em seu momento de descanso. 

Particularmente, não tenho a menor dúvida de 
que o Estatuto do Torcedor se aplica para todos os 
episódios de violência praticados pelas torcidas or-
ganizadas, ainda que não se tenha como referência 
geográfica o estádio de futebol. Tenho a opinião firme 
de que o espírito da lei é assegurar a segurança de 
todos os envolvidos no evento esportivo (inclusive os 
atletas), independentemente do local em que ocorre 
eventual violência. Devo ressalvar, porém, que nem 
todos os operadores do direito compartilham dessa 
opinião diante de uma zona cinzenta. 

A inserção do art. 39-C tornaria cristalina a pos-
sibilidade de aplicação das penalidades às torcidas 
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em qualquer episódio de violência ou de vandalismo 
em que estejam envolvidos seus integrantes. Essa 
proposição eliminaria a zona cinzenta na legislação 
e facilitaria a responsabilização das torcidas organi-
zadas por episódios tais como a grave ameaça que 
recentemente sofreu o jogador Fred, do Fluminense 
Futebol Clube. A inclusão do novo art. 39-C aprimora-
ria a legislação, ampliando a sensação de segurança 
jurídica e reduzindo a margem de discricionariedade 
do Poder Judiciário ao interpretar o Estatuto do Torce-
dor. O acréscimo do art. 39-C afastaria a possibilidade 
interpretativa de alguns juízes sobre a ambiguidade 
típica da zona cinzenta atual. Esse projeto de lei gera 
a certeza da incidência das penalidades a todos os 
casos de violência que são verificados no cotidiano 
do nosso desporto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os que 
estão acessando a Internet e redes sociais, além da-
queles que sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara 
em todo o Brasil, em especial a população do Estado 
de Sergipe, que me orgulho de aqui representar, o 
Prof. Vicente Martins, da Universidade Estadual Vale 
do Acaraú –, de Sobral, conta como começou surgiu 
o Dia do Professor:

“Tudo começou com um decreto imperial 
de 15 de outubro de 1827, que tratava da pri-
meira Lei Geral relativa ao ensino elementar. 
Esse decreto, outorgado por D. Pedro I, veio 
a se tornar um marco na educação imperial, 
de tal modo que passou a ser a principal refe-
rência para os docentes do primário e ginásio 
nas províncias. 

A lei tratou dos mais diversos assuntos, 
como descentralização do ensino, remunera-
ção dos professores e mestres, ensino mútuo, 
currículo mínimo, admissão de professores e 
escolas das meninas.

A primeira contribuição da lei de 15 de 
outubro de 1827 foi a de determinar, no seu art. 
1º, que as Escolas de Primeiras Letras (hoje 
ensino fundamental) deveriam ensinar para os 
meninos a leitura, a escrita, as quatro opera-
ções de cálculo e as noções mais gerais de 
geometria prática. Às meninas, sem qualquer 
embasamento pedagógico, estavam excluídas 
as noções de geometria. Aprenderiam, sim, as 
prendas (costurar, bordar, cozinhar etc.) para 
a economia doméstica.

Se compararmos com a lei geral do perío-
do imperial a nossa atual lei geral da educação 
republicana, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação), veremos que ela ainda 
persegue os ideais imperiais, ao estabelecer, 

entre os fins do ensino fundamental, a tarefa de 
desenvolver a “capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo”. Portanto, depois de 
mais de 1 sesquicentenário, perseguimos os 
meus objetivos da educação imperial.

A lei de 15 de novembro também inovou 
no processo de descentralização do ensino, ao 
determinar a criação de escolas de primeiras 
letras em todas as cidades, vilas e lugares mais 
populosos do Império. Hoje, além da descen-
tralização do ensino, para maior cobertura de 
matrícula do ensino fundamental, obrigatório 
e gratuito, o Poder Público assegura, por im-
perativo constitucional, sua oferta gratuita, 
inclusive para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria (inciso I do art. 208 
da Constituição Federal).

A remuneração dos professores é, histo-
ricamente, o grande gargalo da política edu-
cacional, do Império à Nova República, de D. 
Pedro I a Fernando Henrique Cardoso I e II. 
O grande mérito do Imperador, ao outorgar a 
lei de 15 de outubro de 1827, foi o de não se 
descuidar, pelo menos formalmente, dos salá-
rios dos professores. No art. 3º da lei imperial, 
determinou D. Pedro que os presidentes das 
províncias, em Conselho, taxariam interina-
mente os ordenados dos professores, regu-
lando-os entre 200.000 e 500.000 réis anuais, 
com atenção a circunstâncias da população e 
carestia dos lugares.

O economista Antônio Luiz Monteiro Coe-
lho da Costa, especialista em cotação de moe-
das, atendendo a minha solicitação por e-mail, 
fez a conversão dos réis de 1827 a reais de 
2001 (discutíveis); estima Luiz Monteiro que 
200.000 réis equivalem a aproximadamente 
R$ 8.800,00, isto é, a um salário mensal de 
R$ 680, considerando o 13º, e 500.000 réis a 
aproximadamente R$ 22 mil, R$ 1.700 por mês. 

Os dados mostram como os professores, 
no Século XXI, em se tratando de remunera-
ção, recebem bem aquém dos parâmetros 
estabelecidos pela lei imperial no longínquo 
Século XIX.”

Antonio Luiz Barros de Salles informa que 
“...o Deputado Estadual paulista Dr. Antonio 
Carlos de Salles Filho, no mandato 1947/51, 
é o autor do projeto de lei que instituiu tal ho-
menagem, em âmbito do território do Estado 
de São Paulo – e, mais tarde, já como Depu-
tado Federal, no mandato 1955/59, fê-lo com 
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espectro e abrangência nacional, passando 
os abnegados professores a, pelo menos isto, 
terem seu dia especial, 15 de outubro....” 

O professor, durante seu período de formação, 
passa a desenvolver algumas habilidades que o aju-
darão a lidar com crianças e jovens que estão em fase 
escolar, como metodologias de trabalho e didática de 
ensiNº

Hoje em dia os professores têm um papel social 
maior, estão mais envolvidos e engajados no exercí-
cio da profissão, pois as metodologias de ensino mu-
daram muito de uns anos para cá. O professor deixou 
de ser visto como o todo poderoso da sala de aula, o 
detentor do saber, o dono da razão, e foi reconhecido 
como o instrumento que proporciona a circulação do 
conhecimento dentro da sala de aula. Isso acontece 
em razão de seu modo de agir, da maneira como con-
duz as aulas, pois considera os conhecimentos que os 
alunos levam consigo, fazendo com que cada um ma-
nifeste a sua opinião acerca dos assuntos discutidos.

Destaque-se ainda que fica clara a preocupação 
de todos para que a qualidade de educação do nosso 
País realmente possa chegar aos níveis desejados e 
o Brasil possa alcançar o tão sonhado posto de quinta 
maior potência mundial. Para isso, logicamente, pre-
cisamos de maiores investimentos. Sabemos que o 
projeto do Executivo encaminhado para esta Casa, de 
aumento de 7% do PIB para investimento na educa-
ção, ainda não é o ideal. Temos certeza de que o ideal 
seria 10%, para que pudéssemos oferecer a qualidade 
necessária à educação do nosso País e ter as condi-
ções financeiras para cumprir todos os pré-requisitos 
para uma boa educação em todos os sentidos, como 
o cumprimento do piso do magistério, que hoje é um 
problema para os Municípios brasileiros, já que o Go-
verno Federal não cumpre a sua contrapartida de alo-
car os recursos necessários para que os Municípios 
e os Estados possam cumprir com a questão do piso 
do magistério.

Mas volto a repetir: a nossa preocupação é a de 
que os recursos destinados à educação sejam aqueles 
que realmente atendam à educação e não prejudiquem 
ainda mais os Estados e principalmente os Municípios 
brasileiros, que já são tão prejudicados. Precisamos 
rever toda essa situação, para que não penalizemos 
mais cada um desses Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra, 
pela ordem, ao Deputado Eduardo Azeredo. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, par-
ticipei ontem, na Zona da Mata de Minas, na cidade 
de Guarani, de cerimônia que deu início às obras da 
Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin, nome escolhi-

do em homenagem à memória de um engenheiro e 
diretor da Energisa, antiga Companhia Cataguazes-
-Leopoldina.

Sr. Presidente, essa PCH é importante por cau-
sa do aproveitamento de energia de maneira limpa. 
Já conta com uma pequena área de inundação. Mas 
é importante lembrar a todos que 9 anos se passaram 
até que a licença para início das obras se concretizas-
se. Não é possível. O Brasil não pode continuar com 
essa “burrocracia”, eu diria, que faz com que empreen-
dimentos da iniciativa privada, em que sequer se usa 
dinheiro público, sejam atrasados, como este, que vai 
gerar 1.500 empregos na fase de construção.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra, 

pela ordem, à Deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende, do DEM do Tocantins.

A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA 
REZENDE (DEM-TO. Pela ordem. Sem revisão da ora-
dora.) – Boa tarde, Sr. Presidente. Na verdade, quero 
fazer uma referência ao meu Estado do Tocantins, que 
no último 5 de outubro completou 23 anos.

Aproveito a oportunidade para parabenizar todos 
os tocantinenses, homens e mulheres que vêm cons-
truindo o grande Estado do Tocantins, contando com a 
participação das comunidades indígenas e do campo.

Quero especialmente fazer referência aos pro-
fissionais da educação e da saúde, que, de maneira 
equilibrada, atuam em todo o Estado do Tocantins.

Tocantins, um jovem Estado, sabe o quanto foi 
importante para a região norte do antigo Estado de 
Goiás a separação. Fez uma enorme diferença na 
qualidade de vida do povo tocantinense. Era uma re-
gião muito esquecida, sem escolas, sem hospitais, 
sem estradas, e, com a luta de muita gente, de heróis 
anônimos, do nosso atual Governador Siqueira Cam-
pos, Deputado Federal à época, com a participação 
de vários Deputados que ainda hoje estão nesta Casa, 
nosso Estado foi criado.

Para a região do Tocantins é muito importante o 
processo de criação e de amadurecimento. Em todos 
os nossos 139 Municípios estão sendo construídas es-
truturas públicas de atendimento nas áreas da saúde 
e da educação.

Quero parabenizar os ex-gestores, os Gover-
nadores que passaram pelo Tocantins, Deputados 
Federais e Senadores, mas, de maneira especial, o 
povo do nosso Estado, o povo que constrói o Estado, 
enfatizando a luta de milhares de estudantes, profes-
sores, lideranças antigas ainda do norte de Goiás, que 
fizeram essa construção.
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Parabéns, então, ao Tocantins pelos 23 anos. 
Parabéns pela luta de um povo que procura construir, 
no dia a dia, a sua cidadania, garantindo à população 
tocantinense qualidade de vida, trabalho e justiça social.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende , o Sr. Izalci , § 2° do 
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pela Sra. Erika 
Kokay , § 2° do art. 18 do Regimento Interno

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Assis Melo. S.Exa. 
tem 1 minuto.

O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive 
a honra de representar a Presidência desta Casa na 
abertura da 12ª Festa Nacional do Champanha – FE-
NACHAMP 2011 –, na cidade de Garibaldi. Com o lema: 
Da terra nasce a magia que explode em alegria, se 
iniciou uma das mais importantes festividades que 
impulsiona o desenvolvimento e o turismo da região 
da Serra Gaúcha.

A festa, que ocorre até 30 de novembro, todos 
os finais de semana, demonstra a diversidade cultural, 
econômica, gastronômica e turística da região e res-
gata a história da produção de espumante no Brasil, 
que se iniciou na cidade de Garibaldi onde ocorreu a 
produção do primeiro espumante brasileiro, em 1913, 
pela família Peterlongo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a honra 
de representar, no último dia 6, esta Casa e o Presi-
dente Marco Maia, na abertura da 12ª Festa Nacional 
do Champanha – FENACHAMP 2011 –, na cidade de 
Garibaldi. Com o lema Da terra nasce a magia que 
explode em alegria, se iniciou uma das mais impor-
tantes festividades que impulsiona o desenvolvimento 
e o turismo da região da Serra Gaúcha.

A festa, que ocorre até 30 de novembro, demons-
tra a diversidade cultural, econômica, gastronômica e 
turística da região e resgata a história da produção de 
espumante no Brasil. Foi na cidade de Garibaldi que 
ocorreu a produção do primeiro espumante brasileiro, 
em 1913, pela família Peterlongo. Durante quatro dé-
cadas, o espumante garibaldense foi o único produto 
do gênero produzido no Brasil, conquistando definiti-
vamente o mercado nacional a partir de 1930. 

Hoje, o consumo de espumantes no País enaltece 
o fruto do trabalho desenvolvido na região. Em 1993, 
eram 2 milhões de litros de espumantes consumidos 
por brasileiros. Em 2010, esse número saltou para 

quase 17 milhões de litros. Não foi por acaso que a 
cidade recebeu o título de Terra do Champanha. Tam-
bém, não por acaso, sua história atrai cada vez mais 
pessoas em busca do “sabor das estrelas”, que só o 
espumante feito aqui pode oferecer. E não por acaso 
consolidou-se como importante roteiro turístico com a 
criação da Rota dos Espumantes, onde o turista tem a 
oportunidade de degustar os mais famosos e delicio-
sos espumantes brasileiros, além de conhecer o local 
e o processo de elaboração da bebida, numa cidade 
que se caracteriza pelo charme de sua arquitetura 
histórica, beleza da paisagem e simpatia de seu povo.

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que du-
rante a FENACHAMP foi quebrado o recorde mundial 
de sabrage coletivo, feito este de que tive a honra de 
participar. Esse evento histórico ocorreu no sábado, 
dia 8, e contou com 196 pessoas, que concomitante-
mente realizaram a degola do gargalo do espumante 
num único golpe de sabre. 

Para finalizar, parabenizo os realizadores da im-
portante festividade, que orgulha o povo gaúcho, em 
nome das representantes legítimas da festa, a rainha 
Monique Ferranti Berté, as princesas Daniela Mânica, 
e Heloísa Sartori Villa. Além disso, saúdo os esforço e 
empenho de toda a comunidade envolvida na realização 
do evento, em nome do Presidente da FENACHAMP, 
Sr. Oscar Ló, e do Prefeito Cirano Cisilotto. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento em todos os órgãos 
de comunicação da Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Concedo 
a palavra ao Deputado Izalci, pelo Bloco Parlamentar 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL. S.Sa. dispõe de 10 
minutos.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sra. Presidente, só tive oportunidade de instalar 
no meu computador o sistema SIGO do Governo do 
Distrito Federal na sexta-feira, mas no sábado e no 
domingo ele ficou fora do ar. Consegui ontem algumas 
informações que estava procurando há algum tempo, 
quando li o pronunciamento do Deputado Chico Vigi-
lante, Líder do Bloco PT/PRB na Câmara Legislativa. 
S.Exa. denuncia um esquema de desvio de recursos 
enraizado nas administrações regionais – o Distrito 
Federal tem 30 regiões administrativas. O suposto es-
quema abrange até superfaturamento de gastos com 
eventos, shows e até mesmo espetáculos religiosos, 
beneficiados por emendas de Parlamentares. 

O Parlamentar convocou os administradores e 
exigiu que deem fim ao suposto esquema. Disse o 
seguinte – entre aspas: “Este esquema existe em 
todos os segmentos do Governo, inclusive nas ad-
ministrações regionais, e precisamos achar a raiz 
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para acabar, porque ele ainda continua lá, à revelia 
do administrador.”

Isso me preocupou muito, Sra. Presidente. Fui 
então verificar o que estava acontecendo nas admi-
nistrações regionais. Tenho em mão cópia do quadro 
de detalhamento de despesas, levantamento feio até 
ontem, tirado evidentemente do sistema do Governo 
do Distrito Federal.

Por exemplo: na Administração Regional de Ta-
guatinga, foram liquidados, até o dia 10 de outubro, 6 
milhões e 932 mil. Com eventos culturais e esportivos 
foram gastos 4 milhões e 800 mil, ou seja, 70% do or-
çamento da Administração de Taguatinga.

Na Administração Regional do Recanto das Emas, 
uma cidade que precisava de mais investimentos, fo-
ram liquidados, até o dia 10 de outubro, 1 milhão e 
665 mil. Desse valor, 1 milhão e 500 mil foram gastos 
com eventos culturais. Ou seja, 83% do orçamento da 
Administração Regional do Recanto das Emas foram 
destinados a eventos culturais.

Quanto ao Setor de Indústria, que nem funciona 
no final de semana – só há empresas no local –, do 
orçamento de 1 milhão e 730 mil, 1 milhão, 175 mil fo-
ram destinados a eventos culturais – consta até rodeio 
entre os eventos promovidos pela Administração do 
SIA –, representando 68% do seu orçamento.

Brazlândia: o valor liquidado até ontem é de 2 
milhões, 173 mil. Foram destinados a eventos cultu-
rais 1 milhão e 500 mil, 69% do orçamento da cidade.

Planaltina: orçamento de 2 milhões, 761 mil. Fo-
ram liquidados até ontem 2 milhões, 196 mil, em eventos 
culturais, representando 79% do orçamento da cidade.

Administração Regional do Gama: foram liquida-
dos até ontem 764 mil. Quatrocentos e três mil, ou seja, 
53% do orçamento, foram gastos com eventos culturais.

Sudoeste e Octogonal: 273 mil foram liquidados 
até ontem. Foram gastos 225 mil, ou seja, 82% do or-
çamento, com eventos culturais.

Dificilmente vamos encontrar investimentos em 
obras de manutenção, papel das administrações, que 
ultrapassem 15%, 20% do orçamento. Em São Se-
bastião, que precisa de muito investimento, 2 milhões, 
247 mil foram liquidados até ontem: 1 milhão e 600 mil 
foram gastos em atividades culturais, ou seja, 72% do 
orçamento.

Sobradinho: 1 milhão, 952 mil. Foram investidos 
em eventos culturais 1 milhão, 414 mil; em eventos es-
portivos, mais 100 mil – 1 milhão e 500 mil. Ou seja, 
78% do orçamento de Sobradinho foram gastos em 
eventos culturais.

Itapuã, que V.Exa. conhece muito bem: 564 mil 
reais foram liquidados. Em eventos culturais, 366 mil, 
que representam 65% do orçamento.

Em Ceilândia, Sra. Presidente, a maior cidade 
da região administrativa, foram investidos, desembol-
sados, liquidados 5 milhões, dos quais 2 milhões, 325 
mil foram destinados a atividades culturais e 135 mil 
a atividades esportivas, ou seja, 49% do orçamento.

Santa Maria: 2 milhões foram liquidados até on-
tem, dos quais 1 milhão, 329 mil foram destinados a 
eventos culturais, que representam 64% do que foi 
gasto.

No Paranoá, cidade muito carente de investimento, 
2 milhões e 600 mil foram investidos, pagos, liquidados: 
1 milhão, 592 mil em eventos culturais, mais 220 mil 
em eventos esportivos, ou seja, 68% do orçamento.

No Varjão, 1 milhão e 600 mil foram liquidados, 
sendo 983 mil em eventos culturais, ou seja, 60% do 
orçamento.

No Guará, 1 milhão e 100 mil foram liquidados, 
sendo 504 mil em cultura e 67 mil em esporte, ou seja, 
51% do orçamento.

Jardim Botânico: 267 mil reais foram investidos 
até hoje, dos quais 145 mil foram destinados à manu-
tenção da administração e 123 mil a eventos culturais. 
A Administração do Jardim Botânico só faz evento cul-
tural, mais nada. Não iluminou nada, não cortou gra-
ma em lugar nenhum, não fez manutenção nenhuma.

Núcleo Bandeirante: 813 mil. Em emendas cul-
turais, 288 mil; em manutenção da administração, 503 
mil. Ou seja, há despesas com a manutenção da ad-
ministração e com eventos culturais.

Águas Claras: 537 mil, dos quais 405 mil foram 
destinados à manutenção da administração; o resto, 
a eventos culturais.

Lago Norte: 335 mil reais foram liquidados até 
ontem, dos quais 333 mil foram destinados para a ma-
nutenção da administração, ou seja, não foi gasto 1 
centavo em outra coisa que não fosse a manutenção 
da Administração Regional do Lago Norte.

Da mesma forma, a Administração do Lago Sul, 
cujo orçamento é de 98 mil reais, liquidados até ontem. 
Para custear a manutenção da administração, 78 mil; 
eventos culturais, 8 mil – não poderia faltar.

As Administrações do Cruzeiro, de Vicente Pires, 
do Riacho Fundo I, do Riacho Fundo II, da Samam-
baia e da Candangolândia estão na mesma situação. 

Sra. Presidente, eu só consegui essas informa-
ções ontem. A partir de agora, através do sistema 
gerencial, já que não vejo nenhuma repercussão na 
Câmara Legislativa, eu pretendo encaminhar essa do-
cumentação ao Ministério Público.

A informação que está aqui não é minha, mas 
do Líder do Bloco PT/PRB na Câmara Legislativa, 
Deputado Chico Vigilante, que disse claramente: “O 
Deputado apresenta uma emenda, e ela é camufla-



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56377 

da. Eles fazem rateio entre eles e pagam pedágio”. 
Quem disse isso não fui eu, mas o Líder do Bloco PT/
PRB na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma 
denúncia grave essa que vou encaminhar. Peço a esta 
Casa que registre essas informações, para que o Mi-
nistério Público tome providências.

É inadmissível que uma estrutura de 30 regiões 
administrativas destine algo em torno de 70% ou mais 
de seu orçamento para eventos culturais, sem a mí-
nima lógica. Se eu falar sobre isso na Comissão de 
Educação e Cultura, vão achar que estamos no mundo 
da Lua, porque a briga toda lá é porque não há inves-
timento em cultura. Em Brasília, está provado aqui, o 
investimento em cultura é muito grande. Não sei em 
que tipo de espetáculos – não tenho participado de 
nenhum deles. Mas rodeio na Administração do Setor 
de Indústria é brincadeira.

Então, vou passar esses dados ao Ministério 
Público, para que tome as providências e esclareça 
esses fatos.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. EDINHO ARAÚJO – Sra. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Por 1 

minuto, concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado 
Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro que a Fundação Ulysses Guima-
rães celebra no próximo sábado, dia 15 de outubro, o 
Dia de Ulysses. A partir deste ano a data será feste-
jada e fará parte do calendário de comemorações do 
PMDB. A ideia reverencia e reconhece a importância 
do nosso grande líder que, na última quinta-feira, dia 
6 de outubro, faria 95 anos.

Ulysses Guimarães é reconhecidamente um dos 
maiores homens públicos da nossa historia, timoneiro 
da redemocratização do Brasil, fiador e entusiasta da 
Constituição Cidadã e que, infelizmente, nos deixou 
há exatos 19 anos. Suas ações e sua coragem estão 
definitivamente inscritas na história recente do Brasil.

O PMDB de São Paulo faz sua parte, registrando 
nos Anais desta Casa a importância do Dia de Ulysses.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Muito obri-

gada. É uma boa lembrança. Com certeza, Ulysses 
Guimarães está entre nós em cada ação em defesa 
da cidadania e da democracia.

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Conce-
do a palavra pela ordem ao Deputado Edmar Arruda.

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sra. Pre-
sidente.

Deputadas e Deputados, quero dizer, desta tri-
buna, primeiro, que participamos hoje de manhã de 
uma solenidade muito importante, em que discutimos 
a questão do idoso. O PSC tem defendido a bandei-
ra de que precisamos acabar com a fórmula atual de 
cálculo de aposentadorias. Precisamos extinguir esse 
coeficiente de redução do valor da aposentadoria. O 
cidadão faz o recolhimento previdenciário durante toda 
a vida, contribui integralmente, e não pode ter um re-
dutor salarial na hora de se aposentar.

Então, o PSC defende que esta Casa reveja esse 
posicionamento, que altere a legislação, de forma que 
a cidadã e o cidadão brasileiros se aposentem com o 
valor integral de seu selário, sem esse fator de redu-
ção hoje aplicado.

Quero aproveitar este momento para dizer que 
nós do PSC também defendemos o reajuste no be-
nefício previdenciário maior do que o salário mínimo, 
uma vez que aprovamos nesta Casa uma política de 
reajuste do salário mínimo em que se repõe a inflação, 
o que gera ganho, porque se considera o crescimento 
do PIB brasileiro nos dois anos anteriores. Então, no 
reajuste do salário mínimo existe ganho real. Mas, para 
os aposentados que ganham mais de 1 salário mínimo, 
não temos concedido ganho algum. E isso tem feito 
com que o benefício do aposentado, no seu final de 
sua vida, fique deteriorado. Há aposentados passando 
dificuldade, dependendo da família e dos amigos. Isso 
é injusto com quem ajudou a construir este País, com 
quem trabalhou e contribuiu rigorosamente. Se há uma 
coisa penosa neste País é ver o movimento dos apo-
sentados, brigando por um direito que foi tirado deles 
através de uma legislação injusta. 

Aproveito este momento para informar que pro-
tocolamos nesta Casa um projeto de lei que permite à 
família cujo filho não consegue uma vaga nas univer-
sidades públicas estaduais e federais – infelizmente, 
não há vagas suficientes para atender à demanda dos 
nossos filhos no Brasil – utilizar o Fundo de Garantia 
para pagar a faculdade. Por quê? Podemos usar o 
Fundo de Garantia para comprar material de constru-
ção, podemos usar o Fundo de Garantia para comprar 
ações da PETROBRAS. Por que não dar oportunidade 
à família de fazer um investimento na vida do seu filho, 
dando-lhe a condição de ter uma profissão digna, de 
se formar numa universidade privada, já que não há 
vaga na universidade pública?

É claro que defendemos o aumento do número 
de universidades federais e estaduais, mas sabemos 
que isso vai acontecer ao longo do tempo. Não será 
possível disponibilizar vagas para todos os nossos 
alunos, que vêm principalmente da rede pública e mui-
tas vezes não conseguem competir com aquele aluno 
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que vem de uma escola privada, que se capacita num 
curso pago para entrar na universidade. Então, penso 
que é justo aprovarmos, nesta Casa, um projeto que 
permita ao cidadão brasileiro, ao trabalhador brasi-
leiro fazer essa opção. Se ele entender que o melhor 
investimento do seu Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço é na educação dos seus filhos, que lhe seja 
permitido. Não tem cabimento manter aquele recurso 
se, muitas vezes, com o passar dos anos, quando se 
vai retirar o dinheiro, já não se pode mais usufruir dele. 
Contudo, seria bom se pudesse utilizar esse recurso 
para dar a seu filho uma profissão, através de um cur-
so numa faculdade.

Essa é uma decisão sobre a qual esta Casa vai 
discutir. Vai haver o contraditório, mas temos que pensar 
que, se o FGTS pode ser usado para comprar material 
de construção e ações da PETROBRAS, é justo que 
permitamos que o cidadão o utilize para pagar uma 
faculdade digna ao seu filho. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta. Muito obrigado, 
Srs. Deputados.

Que todos tenham uma boa tarde. 
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Obrigada, 

Deputado Edmar Arruda.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Passo a 

palavra, neste momento, ao Deputado Luiz Couto, para 
falar pelo Partido dos Trabalhadores. S.Exa. dividirá o 
tempo com o Deputado Domingos Dutra e dispõe de 
5 minutos.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do ora-
dor.) – Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputa-
dos, a vida, dom de Deus neste Planeta azul, é antes 
de tudo consumo de energia. A fome é o seu contrário, 
é o outro nome da morte. E nada é mais humilhante e 
mais degradante do que morrer de fome. 

Uma tradição entoada pelos cristãos, uma fala 
de Jesus, que ultrapassa cada um de nós, nos diz que 
“onde está um irmão com fome, eu estou como fome 
nele”. Outras crenças proclamam valores com o mes-
mo teor. A fome de qualquer ser humano, em qualquer 
lugar do Planeta, é um acinte e uma vergonha para 
cada um de nós.

O Brasil tem enfrentado a fome com obstinação, 
mas o Governo Federal reconhece que há ainda mais 
de 16 milhões de pessoas que vivem miseravelmente e 
não têm segurança alimentar. A superação dessa situ-
ação é uma vontade motriz deste Governo Sua solução 
sustentável vai além dos programas de transferência 
de renda e exige mais e melhores postos de trabalho, 
na agricultura familiar, no agronegócio, na indústria, no 
setor de serviços e nos serviços públicos.

No mundo, órgãos multilaterais falam de mais de 
1 bilhão de famintos. Não poderia haver notícia pior. 

A fome é a pior das notícias porque é fenômeno que 
persiste em um tempo em que a humanidade domina 
ferramentas das mais sofisticadas tecnologias. A huma-
nidade que avança pelo espaço cósmico vasculhando 
os confins do universo e do tempo, que mergulha no 
nanoespaço do corpo humano com câmeras e chips 
para manter a vida e subjugar a doença, é a mesma 
humanidade que convive e é complacente com a fome 
de muitos.

O enfrentamento à fome é desafio complexo que 
exige não só vontade, mas muita engenhosidade hu-
mana. Debelar a fome requer a confluência de uma 
série de capacidades, de instituições, de vontades e 
de valores em escala global.

O mercado – invenção humana muito anterior ao 
capitalismo, invenção que mobiliza os indivíduos, que 
suscita empreendimentos e que redesenha a geogra-
fia do mundo – é peça fundamental para uma solução 
duradoura contra a fome nos marcos da contempo-
raneidade. Mas o mercado não é sensível à fome. O 
mercado só entra onde há consumidores com poder de 
compra. Onde há chances de lucros. A fome endêmica 
na África, na Ásia e na América Latina permanece ao 
largo do mercado capitalista.

A superação da fome também depende da ciência. 
E conhecimento científico há mais do que o suficiente, 
com toda uma tecnologia para produzir alimentos, para 
transformá-los, para transportá-los. Mas a ciência em 
si não é suficiente. Sem vontade política internacional 
a ciência continuará agenciada pelas minorias pode-
rosas e usufruída pelas maiorias incluídas nos circui-
tos do capitalismo. Mas não resgatará a dignidade de 
centenas de milhões de excluídos.

A solução para extirpar a fome, vergonha mundial, 
depende necessariamente de vontade política da socie-
dade planetária, principalmente das decisões políticas 
das grandes potências e das potências emergentes. 
Mas não há vontade política transnacional contra a 
fome no mundo. As grandes decisões políticas estão 
concentradas nas mãos de uma minoria. A maior parte 
das energias políticas está voltada para as crises do 
capitalismo e para o combate ao terrorismo. A fome 
nem sempre comove as principais autoridades políti-
cas do mundo.

O mercado, a ciência, a política são dimensões 
imprescindíveis para a vitória da humanidade sobre a 
fome. Mas a fome nos interpela, antes de tudo, como 
uma questão ética e moral. E é como um desafio, aci-
ma de tudo, ético moral que a fome deve ser encara-
da, para que o mercado não submeta a economia e a 
ciência em função de seus exclusivos interesses, para 
que a política não seja um fim em si mesmo, nem um 
mero instrumento de mercado, mas um conjunto de 
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relações de poder que priorize o bem-estar de cada 
pessoa e de todas as coletividades.

A humanidade é uma categoria muito genérica 
para se sensibilizar com a fome a partir de um lugar 
coletivo. A humanidade é um coletivo muito amplo 
para se sentir interpelada em seu conjunto. A huma-
nidade não se sente ferida quando um ser humano 
está ferido e desumanizado. As pessoas, sim, é que 
são sensíveis. As iniciativas brotam das pessoas que, 
num passo seguinte, formam uma minoria comprome-
tida e organizada com uma causa. Essas minorias, Sr. 
Presidente, precisam gritar aos ouvidos das maiorias, 
gritar como um desacato às potências mundiais e aos 
poderes multilaterais que a fome é o maior inimigo do 
nosso tempo.

Era isso, Sra. Presidente, o que eu gostaria de 
colocar neste momento em que uso da palavra no pe-
ríodo de Comunicações Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Obriga-
da, Deputado Luiz Couto, pelas sábias palavras. Que 
possamos todos fazer um grande coro se transformar 
em uma grande sinfonia contra toda a forma de viola-
ção aos direitos, e particularmente contra a fome que 
destrói a condição humana.

O SR. CELSO MALDANER – Sra. Presidenta, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, peço 
que considere como lido pronunciamento a respeito 
da audiência que tive com o Ministro Mendes Ribeiro 
Filho, em que tratei do endividamento dos produtores 
de maçã, principalmente dos Estados do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Aproveito a oportunidade para fazer referência ao 
Dia dos Professores, que será comemorado no próximo 
dia 15. Nove Estados brasileiros não estão pagando 
o piso salarial nacional que aprovamos nesta Casa. 
Contamos com a sensibilidade desses Governadores 
para que cumpram a lei aqui aprovada, pagando o piso 
nacional, como forma de gratidão e de reconhecimento 
aos professores pelo trabalho que fazem em nosso País.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pro-
dução de maçã no Brasil, atualmente um dos maiores 
produtores do mundo, representa para a economia na-
cional relevantes números no que se refere à geração 
de renda e de emprego, sobretudo no meio rural. A 

“maleicultura” cria 150 vezes mais empregos, em uma 
mesma área, do que as culturas de grãos.

No entanto, Sra. Presidente, o setor vem enfren-
tando dificuldades em função das quedas de granizo 
e da formação de geadas. Para se ter ideia, na última 
década, em sete anos houve episódios desta natureza, 
o que acarretou perda de produção e, consequente-
mente, da qualidade do fruto, reduzindo o preço.

Quanto à comercialização, atacadistas e varejis-
tas logram maiores rendimentos, enquanto produtores 
e beneficiadores têm recebido preços cada vez meno-
res, sem que o consumidor tenha redução nos preços.

A importação de frutos estrangeiros vem se so-
mar aos fatores já mencionados, elevando o grau de 
dificuldades financeiras do setor, com uma projeção de 
endividamento da ordem de R$ 600 milhões de reais.

Para o fortalecimento do setor, medidas imedia-
tas como a consolidação e o recálculo das dívidas de 
longo e curto prazo e o refinanciamento com propos-
ta de taxas de juros limitadas ao máximo de 6,75%, 
prazo total de 144 meses, com 24 meses de carência 
e pagamentos de juros anuais, com a aplicação de 
um bônus de adimplência semelhante ao do PESA; 
a prorrogação do vencimento da Linha Especial de 
Crédito (LEC), de 6 (seis) meses para 12 (doze) me-
ses de prazo; a ampliação do limite de contratação do 
custeio e o financiamento das telas de proteção com 
a utilização dos recursos do Programa de Incentivo à 
Irrigação e a Armazenagem (Moderinfra), com pos-
sibilidade de utilização de subvenção equivalente ao 
prêmio de seguro agrícola.

Desta forma, participei de audiência com o Minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes 
Ribeiro Filho, juntamente com o Senador Luiz Henrique 
da Silveira e o Deputado Ronaldo Benedet, além do 
diretor-executivo da Associação Brasileira de Produto-
res de Maçãs, Moisés Lopes de Albuquerque e Arival 
Pioli, do diretor da Empresa Fischer S.A., Comércio, 
Indústria e Agricultura, além dos representantes de 
São Joaquim, Rogério Pereira (Pirata) e Volnei Doni-
zete Nunes, e representantes do Rio Grande do Sul.

Cito as reivindicações atendidas pelo Ministro 
Mendes Ribeiro Filho:

• Liberação de subvenção ao prêmio de seguro 
agrícola no valor de R$ 30 milhões;

• Criação de uma comissão com representantes 
do setor da maçã e técnicos do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, para manter aberto um 
canal de diálogo entre o setor e o Ministério;

• Ampliação da discussão para rever a política 
agrícola e beneficiar o setor da maçã;
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• O Ministro ficou de estudar uma maneira de au-
mentar o consumo da maçã, inclusive com aquisição 
do produto por órgãos governamentais;

• Estudar a liberação de recurso para o financia-
mento das telas de proteção dos pomares, entre outras.

Gostaria, nesta oportunidade, Sra. Presiden-
te, apesar do pouco tempo de Ministério, de elogiar 
o Ministro Mendes Ribeiro pelo pronto atendimento, 
sempre se colocando à disposição nas questões que 
envolvem o setor da maçã.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Concedo a 

palavra ao Deputado Wilson Filho, pelo PMDB. S.Exa. 
dispõe de 10 minutos.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Sem revisão 
do orador.) – Boa tarde, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados presentes nesta tarde e noite de terça-fei-
ra, véspera de feriado. Realmente, apesar de grandes 
ausências, estão presentes pessoas que trabalham 
veementemente, com muita ênfase e força, por seus 
Estados.

Estou aqui em nome do PMDB, em nome do 
meu Estado, a Paraíba, Deputado Osmar Terra, para 
informar, com muito orgulho e muita honra, que hoje 
foi instalada a Frente Parlamentar Mista – ou seja, de 
Deputados e Senadores – em Defesa dos Professo-
res e Profissionais de Educação. Dentre quase 300 
Parlamentares, fui escolhido Presidente de tal frente.

Essa Frente Parlamentar é muito importante e 
conta com uma força muito grande: da ex-Presidenta 
da frente e hoje Presidenta da Comissão de Educa-
ção, Deputada Fátima Bezerra, do PT. Também fazem 
parte dela o Senador Cristovam Buarque e vários ou-
tros Deputados e Senadores que trabalham muito em 
favor da educação.

Sra. Presidenta, o motivo da instalação dessa 
Frente eu expus no primeiro discurso que fiz da tribuna 
mais democrática do Brasil, na Câmara dos Deputa-
dos, para um plenário cheio e para os telespectadores 
da TV Câmara: disse várias vezes que a educação é 
prioridade, não apenas para o Deputado Wilson Filho, 
mas também para todos os Parlamentares do Con-
gresso Nacional.

Quando se fala em priorizar a educação, o pri-
meiro passo é valorizar os profissionais da educação, 
além dos professores, desde a merendeira até a dire-
tora da escola. Caso contrário, vamos contra a ideia 
de um Brasil melhor para todos os brasileiros.

Temos que refletir sobre o que acontece hoje no 
Brasil. É muito importante, Deputada Perpétua Almei-
da, para um município, a construção de escolas no-
vas, com estruturas físicas belíssimas, salas de aulas 
maravilhosas, confortáveis, mesas muito boas para 

os nossos alunos. No entanto, se não houver investi-
mento na valorização dos profissionais responsáveis 
por essas escolas, infelizmente, não se estará fazen-
do quase nada. 

Se, porventura, houvesse duas opções, a de in-
vestir na estrutura física ou na estrutura intelectual, 
seria muito melhor investir na qualificação dos pro-
fissionais de educação. Aí, sim. Se aquele professor 
tiver oportunidade de se especializar, de se qualificar, 
sem se preocupar em levar o pão e a feira de cada dia 
para casa, focado como merece estar na sala de aula, 
eu tenho certeza de que, por mais difíceis que fossem 
as estruturas físicas, estaria cumprindo, com técnicas 
de conhecimento, o objetivo maior da educação: o de 
formar jovens capacitados, competentes, que contri-
buam para um futuro melhor para o Brasil.

Então, Deputado Alceu Moreira, essa é a priori-
dade da nossa Frente e deve ser a do Brasil, hoje. A 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Professores foi 
criada com a ajuda de muitos Deputados e Senadores 
competentes, capacitados, cuja principal bandeira de 
luta no Congresso Nacional é a da educação. A partir do 
dia de hoje, após a sua instalação – e, graças a Deus, 
foi reconhecida não só pelo Estado da Paraíba, mas 
também por todo o Brasil, por todos os Parlamentares 
–, a frente é considerada um meio de reivindicações 
dos profissionais da educação ao Congresso Nacional.

Coloco-me à disposição, junto com o Deputado 
Izalci, um batalhador pelos professores, em favor da 
educação, assim como o Deputado Luiz Couto. 

Essa Frente quer realmente ajudar. Ela foi criada, 
ou recriada, a partir da nossa intenção de buscar tão 
somente, numa amplitude muito grande, fazer com que 
o Brasil não deixe, como está hoje, de apenas chegar 
à porta dos países desenvolvidos. Se o Brasil não in-
vestir em educação, passarão por ele o Chile e todos 
os outros países da América do Sul, e não constará 
da lista dos países desenvolvidos.

Em viagem pela América do Sul, pela Comissão 
Especial de Combate às Drogas, vimos que o Chile 
será o primeiro país da América do Sul a constar da 
lista dos países desenvolvidos. E o Brasil só constará 
dessa lista, com qualidade de vida para os brasileiros, 
para os paraibanos e para todos os outros brasileiros, 
se investir em educação.

Há duas PEC em andamento na Câmara dos 
Deputados. A primeira, de minha autoria, fortalece o 
pedido da UNE, da UBES e de todas as entidades es-
tudantis de investimento de 10% do PIB em educação. 
A segunda PEC define mais uma obrigação para a 
União: a de ajudar os Municípios brasileiros a pagarem 
o piso salarial nacional dos professores. O piso salarial 
é de R$1.187,00, se não me engaNº Mas, infelizmen-
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te, apesar de ser pequeno, em 57 Municípios do meu 
Estado da Paraíba, Deputado Felipe Maia, não é pago. 
Além de ser pequeno, não é pago. O pagamento desse 
piso salarial dos professores é prioritário.

Essa foi a primeira etapa dos nossos trabalhos, 
neste mês dos professores, com a instalação da Frente 
Parlamentar Mista, que conta com Senadores e De-
putados comprometidos com a causa da educação.

A segunda etapa será a realização de sessão 
solene, com muita honra ao lado do Deputado Izalci, 
do Distrito Federal, na próxima sexta-feira, dia 14, em 
homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 
15, fundamental para o Brasil. A plateia e o Congresso 
estarão lotados de pessoas que realmente querem o 
melhor para a educação e que merecem reconheci-
mento por cada pingo de suor derramado de sua testa.

A terceira etapa será a realização de um café da 
manhã com representantes de sindicatos e entidades 
nacionais em defesa dos profissionais da educação.

A quarta etapa será a realização, no dia 31 de ou-
tubro, de um grande evento do qual participarão todas 
as universidades federais públicas e todas as univer-
sidades particulares do Estado da Paraíba, no Estado 
da Paraíba. Aí, sim, saímos de Brasília e vamos para 
o Estado da Paraíba, Deputado João Arruda. Nesse 
evento juntaremos a maioria dos professores da Para-
íba, os diretores, os reitores, os Secretários de Estado 
das principais cidades, os Vereadores, os Deputados 
Federais e Estaduais e os Senadores. Vamos convidar 
o Governador do Estado da Paraíba, apesar de não ter 
as mesmas opiniões políticas. Se não unirmos forças 
em favor desta causa, a nossa conversa não vai sair 
da teoria. O paraibano, o povo brasileiro está cansado 
de teoria e precisa de prática. Realmente temos esse 
foco e vamos trabalhar para que a conversa saia do 
papel e vá para a prática, para que a educação seja, 
sim, uma realidade em todos os Municípios brasilei-
ros, para que a minha Paraíba possa formar jovens, 
como hoje forma, em número cada vez maior, Sra. 
Presidenta. Assim, o meu Estado e o País crescerão 
com educação.

Esse é o meu objetivo. Foi por isso que eu mostrei, 
desde o meu primeiro discurso, que não cheguei aqui 
para brincar. Cheguei para trabalhar. E, a cada ação, 
a cada atitude, a cada dia de trabalho, tenho mostrado 
ao meu Estado, ao meu País e a esta Casa que real-
mente quero trabalhar, que quero ajudar. 

Em 10 minutos consegui mostrar o nosso obje-
tivo. Tenham todos uma boa tarde. Um bom feriado a 
todos de casa. Tudo de bom para vocês.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Obrigada, 

Deputado Wilson Filho.

Sábias palavras as suas, em defesa dos edu-
cadores e das educadoras deste País, que têm, sem 
nenhuma dúvida, como diz Rubem Alves, um compro-
misso com a imortalidade, porque ficam naqueles que 
aprendem, através das suas atitudes e do seu exemplo.

Parabéns, em nome desta Casa, a todos os edu-
cadores e educadoras, professores e professoras des-
te País.

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Alceu Moreira. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, De-
putada Erika Kokay, Srs. Deputados, quero fazer duas 
comunicações. 

É com alegria que agradeço à minha bancada 
por ter-me indicado para fazer parte, como membro 
titular, da Comissão Especial da Lei Geral da Copa. 
Acho que esse debate envolve um tema importantíssi-
mo, riquíssimo, do qual quero fazer parte com a maior 
humildade. Quero, porém, estabelecer com clareza um 
princípio. O que pode haver aqui é um evento esporti-
vo, o maior do mundo. Que se transforme esse even-
to num negócio da FIFA, com interferência nacional, 
certamente não podemos aceitar.

Quero também comunicar que hoje estive no 
Ministério da Saúde, conversando com a Secretária-
-Executiva Adjunta, Dra. Juliana da Silva Carneiro, que 
se comprometeu em liberar 4 milhões e 100 mil reais 
para um hospital da minha cidade, Osório, recursos que 
havia muito estavam comprometidos. Agora, parece-
-me, o pagamento será feito.

Agora a última comunicação, minha Presidente e 
Deputado Osmar Terra. Entristece-me, quando tenho de 
participar de alguma reunião com Líderes importantes 
para discutir um assunto como os royalties do petróleo, 
ouvir dizerem com a maior desfaçatez: “Estado pro-
dutor”. Que Estado produtor? A 300 quilômetros de 
mar aberto, pesquisado e extraído pela PETROBRAS. 
Não há 1 centavo do Rio de Janeiro nem do Espírito 
Santo lá. São Estados produtores? 

Há algo pior: ao privilégio estabelecido e usado 
se quer dar continuidade, ainda com escala progressi-
va. E, por incrível que pareça, chamam isso de acordo. 

Eu aprendi, de onde vim, que princípio e justiça 
não têm adjetivo nem preço. Quando se adjetiva a jus-
tiça ou quando lhe botam preço, é porque não é justo 
nem tem princípio.

Não é possível que chegaremos a 2022 com os 
Estados confrontantes recebendo, do bolo total, 30 
bilhões de reais, e todos os outros Municípios e Esta-
dos do País recebendo 35 bilhões. O pior é que isso 
parece natural.
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Na reunião, Deputados e Senadores do Rio de 
Janeiro faziam isso com muita condescendência, di-
zendo: “Nós, generosamente, aqui do império ca-
rioca, e vocês, os súditos, os beijadores de reben-
ques, podem ficar tranquilos, que vão ganhar uns 
troquinhos a mais”. 

Estamos fazendo um inventário da migalha, 
achando que está bem. Nós não concordamos com 
isso. Essa riqueza é igual para todo o povo brasileiro, 
do Oiapoque ao Chuí. O máximo com o que concor-
damos é congelar os valores pela média dos últimos 
5 anos, dos Estados privilegiados, e a partir daí, pelo 
FPE e pelo FPM, fazer uma divisão justa para todos 
os brasileiros.

Volto a repetir a frase que cito muitas vezes: en-
quanto alguns fazem show internacional gratuito para 
a população, por milhões de reais, outros juntam seus 
parentes mortos em enfermarias e emergências, pois 
não têm dinheiro para a saúde.

Será que é isso o que queremos? Será isso jus-
tiça? Como é que vamos falar em reforma tributária, 
pacto federativo, se, com recurso novo, que está na 
nossa mão, queremos perpetuar privilégios, achando 
que isso tem preço? E podemos fazer conta: talvez um 
pouquinho mais aqui; talvez outro pouquinho lá, como 
se fosse uma benesse.

Fiquei triste, absolutamente triste. Mas estou na 
luta. Tenho reunião agora com o Senador Wellington. 
Vou atuar como Presidente da Frente Parlamentar até 
segunda-feira e distribuir a todos os Parlamentares e a 
todos os Estados e Municípios os valores reais a que 
o povo têm direito, negando definitivamente essa má-
cula de carregar nas costas o aval do privilégio para 
poucos. Não o farei!

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Wilson Filho. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, volto à tri-
buna da Câmara dos Deputados apenas para pedir 
que meu discurso feito há pouco, diante da importância 
e real abrangência do tema para todo o nosso País, 
seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa, 
inclusive pelo Programa A Voz do Brasil. 

Ao mesmo tempo, coloco-me à disposição de to-
dos os professores, de todos os profissionais de edu-
cação no Brasil. Criamos um site apenas para esses 
trabalhos, apenas para este mandato: wilsonfilho.
com, que todos podem acessar. 

Eu estou, no Twitter e no Facebook, totalmente 
à disposição para que todos possam, com sugestões 
e opiniões, fazer o que já acontece nas linhas da lei. 

Este mandato não é meu. Este mandato é de vocês 
cidadãos brasileiros. Eu preciso de vocês.

A Sra. Erika Kokay, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra, pela ordem, à Deputada Erika Kokay. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós todos ho-
menageamos os professores e as professoras deste 
País. Nós estamos homenageando aqueles que con-
duzem a política pública fundamental para construir-
mos uma verdadeira democracia e valorizarmos a 
condição humana. 

Falo de professores e professoras que travam um 
diálogo cotidiano de pessoas com pessoas, que estão 
à frente da política pública mais capilar de todo este 
País, da política que tem mais permanência, que mais 
dialoga com a família, que mais dialoga com a comu-
nidade e que, sem dúvida, nos lembra a sabedoria de 
Paulo Freire, quando disse que “Se a educação não 
resolve tudo, sem ela não conseguimos resolver 
nada”. Diria que é a política pública mais basilar. Sem 
ela, nós não conseguimos desenvolver qualidade em 
outras políticas públicas. 

Não há política de saúde com qualidade se não 
tivermos educação de qualidade; não há política de 
geração de emprego e renda de qualidade se não ti-
vermos educação de qualidade. 

Por isso, nós estamos falando desses seres que 
educam, e que todos aqueles que querem impor uma 
ditadura anacrônica neste País têm que temer. Eu 
diria: cuidado, moço, cuidado com esse ser que edu-
ca, porque carrega o compromisso com a liberdade, 
carrega o compromisso com a verdade e carrega o 
exercício da imortalidade, que vão ficando naqueles 
que aprendem a ver e a significar o mundo a partir dos 
seus ensinamentos.

Por essa razão estamos aqui e homenageamos 
os professores e as professoras deste País para que, 
enfim, tenhamos um país que se erga como nação e 
que crie um imaginário de nação. Aqui, estamos valo-
rizando e lembrando nossas crianças. 

Eu diria, Sr. Presidente, que nós medimos a quali-
dade de um governante pela situação em que estão as 
nossas crianças: crianças que têm a infância roubada, 
crianças que não têm o direito de ser crianças, seja 
pela fome, pelas drogadição, pela exploração sexual. 

Portanto, é preciso resgatar dos escombros as 
crianças para que tenham simplesmente o direito de 
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ser crianças, e não deixem de sê-lo antes do tempo 
necessário.

Por fim, venho aqui prestar alguns esclareci-
mentos.

O Deputado Izalci lembrava o gasto das regiões 
administrativas do Distrito Federal com cultura. Eu diria: 
ora, as regiões administrativas do Distrito Federal não 
são Municípios, não têm autonomia financeira como 
poderiam ter. As regiões administrativas não são res-
ponsáveis pelo orçamento da saúde, da educação ou 
de obras – estes orçamentos estão a cargo do Distrito 
Federal, centralizado em Secretarias. 

Portanto, o Deputado Izalci fala de uma dotação 
orçamentária que, em verdade, não inclui os gastos 
com saúde, educação, obras e assistência social. 

É preciso que tenhamos claro o que significa uma 
região administrativa. É preciso, também, que repen-
semos este modelo para que tenhamos regiões admi-
nistrativas com autonomia financeira e administrativa, 
com conselhos de cidade que fiscalizem os gastos da 
própria administração. 

Portanto, quando falamos de gasto excessivo com 
eventos, é porque estas são praticamente as únicas 
despesas a cargo das administrações, porque outras 
dotações orçamentárias e outras unidades orçamen-
tárias estão a cargo do Governo do Distrito Federal.

Com esses esclarecimentos, Sr. Presidente, digo 
que o Governo do Distrito Federal tem promovido ações 
fundamentais para tirarmos Brasília do passado recente 
que apontou uma corrupção hemorrágica nesta cida-
de, que obstruiu todos os seus poros republicanos. Até 
hoje nós temos sintomas e pedaços desta corrupção 
pululando nas páginas da imprensa. 

O Governo que passou, do qual o Deputado Izal-
ci fez parte, o Governo Arruda, tem-nos deixado uma 
herança que precisa ser superada – e será superada 
– com objetivos e com transparência.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras homena-
geando os professores e as professoras, homenage-
ando nossas crianças, lembrando que é preciso ter o 
compromisso, acima de tudo, com a verdade, quando 
aqui se discorre sobre dados e índices de aplicação 
de recursos na Capital da República, que construire-
mos como Capital da Esperança e de todos e todas. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra, pela ordem, por concessão do Deputado Paes 
Landim, que falará nas Comunicações Parlamentares 
pelo PTB, ao Deputado Roberto de Lucena, do PV de 
São Paulo. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

agradeço ao ilustre Deputado Paes Landim a genero-
sidade pela concessão.

Sras. e Srs. Deputados, amanhã, dia 12 de ou-
tubro, é comemorada uma das mais lindas datas do 
calendário nacional: o Dia da Criança. Eu não pode-
ria deixar de fazer, neste momento, uma homenagem, 
por meio da senhorita Lívia, minha netinha de 4 anos 
de idade, a todos os pequenos cidadãos brasileiros.

Faço questão de render minhas homenagens a 
um grupo muito especial de crianças que ficaram co-
nhecidas no Brasil como Anjos de Realengo.

Quero enviar meu abraço a todas as crianças 
sobreviventes do massacre em Realengo, em espe-
cial aos meus amigos queridos Mateus, Luan e Taiane.

Estendo meu abraço às famílias das 12 crianças 
que não sobreviveram. Sei que para elas esta será uma 
data triste. Será o primeiro Dia da Criança sem seus 
filhos queridos. A essas famílias, minha solidariedade; 
a elas, minhas orações.

Não há, Sr. Presidente, quem não se comova 
com o sorriso de uma criança. Com sua ingenuidade, 
pureza e sinceridade, esses pequenos são reflexos 
da obra divina.

As crianças são fonte de inspiração para que 
busquemos em nossas ações caminhos que favore-
çam o bem comum e a perpetuação de nossa espécie.

Gostaria que esse discurso fosse um grande re-
latório do bem, em que pudéssemos tão somente ce-
lebrar as vitórias da nossa geração e do nosso povo 
no propósito de oferecer às nossas crianças um País 
melhor e um mundo melhor do que aquele que encon-
tramos, mas ainda, lamentavelmente, não completa-
mos o dever de casa.

Existem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Um 
desses Brasis é o País que algumas pessoas querem 
acreditar e fazer acreditar que existe – O Brasil de Alice. 
O outro é o Brasil real, é o Brasil que existe de fato. É 
neste Brasil que vivemos e é este País que precisamos 
ver justo, próspero, livre das drogas, da corrupção, do 
crime, com oportunidades iguais para todos de acesso 
à educação, ao emprego e à ascensão social.

Muitas crianças ainda estão fora da escola, um 
triste começo de vida, já que é por meio da educação 
que elas podem ter o senso crítico e a cultura desen-
volvidos, que podem ter uma formação e uma profissão, 
garantindo sua subsistência e de seus descendentes.

Muitos dos que buscam uma vaga na rede de 
ensino público entram, a priori, não na perspectiva 
de um futuro melhor, mas por causa da merenda – às 
vezes, a única refeição que terão naquele dia.

Além de estar fora da escola, muitos brasileiri-
nhos estão sem cidadania. Sem registro civil, ficam 
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de fora dos programas sociais e dos direitos que todo 
cidadão deve ter.

Sem cidadania e sem dignidade, muitas crianças 
enfrentam, com sua ingenuidade, a precariedade de 
viver em favelas, dividindo espaço com esgoto a céu 
aberto, insetos e ratos.

As doenças de pele e desnutrição tiram a vida de 
muitos meninos e meninas que poderiam estar, hoje 
ou no futuro, contribuindo para que o Brasil se torne 
uma grande potência em todas as áreas.

Ainda nos espantamos com tradições – eu peço, 
Sr. Presidente, apenas 1 minuto para concluir essa li-
nha de raciocínio (o microfone é desligado) – que nos 
remetem aos tempos primitivos. Centenas de crianças 
já perderam a vida por conta de uma prática abomi-
nável: o infanticídio nas aldeias indígenas brasileiras.

Caso a criança nasça com algum tipo de defi-
ciência física, ou filho de mãe solteira, ou gêmea, é 
eliminada por seu povo. Em muitas situações são se-
pultadas vivas.

É preciso que façamos algo para impedir que a 
cultura não sobrepuje a vida. A vida é um dom de Deus 
e só a Ele cabe o seu destino e julgamento, Deputado 
Padre Luiz Couto.

Já solicitei pessoalmente à Presidenta Dilma 
Rousseff apoio nessa luta contra o infanticídio indígena, 
e ela se demonstrou bastante sensibilizada, pondo-se 
imediatamente a encaminhar aos Ministérios envolvi-
dos a questão que a ela levamos.

Aliás, aqui faço justiça à nossa Presidenta Dilma 
Rousseff, reconhecendo o seu esforço no combate à 
miséria e no empenho pela inclusão social.

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Conclua.
O SR. ROBERTO DE LUCENA – Eu concluo, 

Sr. Presidente.
Finalmente, a melhor maneira de nós, Deputados, 

homenagearmos as crianças é que esta Casa garanta 
e fiscalize os direitos já conquistados e, por meio das 
leis, propicie ao Brasil um desenvolvimento consisten-
te, com justiça social e igualdade.

Este é o anseio da sociedade. É o dever que te-
mos com nossas consciências. É a oração do candango 
José Silva Guerra, escrita no teto do Salão Verde da 
Câmara dos Deputados em 22 abril de 1959: “Que os 
homens de amanhã que aqui vierem tenham com-
paixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra”.

Vivam as crianças do Brasil! 
Era o que eu tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Por con-

cessão ainda do Deputado Paes Landim, concedo a 
palavra ao Deputado Izalci, do PR do Distrito Federal.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, são dois assuntos 
rápidos. Primeiro, quero dizer que de tudo que tenho 
falado aqui tenho demonstrado a fonte. Então, ontem, 
quando falei de um artigo do jornal O Globo de domin-
go, eu simplesmente li aqui o que foi dito, o que está 
acontecendo com a Polícia Civil, Polícia Militar com 
relação ao comprometimento do Governador.

Hoje de manhã, falei da saúde e disse o site do 
Tribunal de Contas. É só entrar no site e verificar o que 
está acontecendo com a saúde, a questão dos limites 
mínimos que não estão sendo cumpridos.

Com relação aos desvios que estão ocorrendo 
nas administrações regionais, o Líder do PRB/PT é 
quem disse isso. Eu só trouxe a comprovação do que 
foi pago em cada administração regional, até ontem. E 
70% daquilo que foi pago são para eventos culturais, 
o que a gente precisa apurar. E estou mandando para 
o Ministério Público.

Mas quero falar agora, Sr. Presidente, sobre a 
sessão solene que aprovamos nesta Casa para sexta-
-feira, às 15 horas, em homenagem aos professores, 
aos educadores.

Então, quero convidar todos os professores e edu-
cadores da cidade. Eu sei que é após um feriado, uma 
sexta-feira, mas faremos a homenagem porque os pro-
fessores merecem uma atenção especial desta Casa.

Hoje de manhã, Sr. Presidente, participamos de 
uma reunião com a Ministra do Planejamento e o Se-
cretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Nelson 
Barbosa, a respeito da DRU, e tive oportunidade, mais 
uma vez, de mostrar, tanto para a Ministra quanto para 
o Secretário-Executivo, a importância da participa-
ção do Planejamento e da Fazenda nas reuniões das 
Comissões – de Educação e Cultura, de Seguridade 
Social e Família –, porque, e foi o que eu disse à Mi-
nistra, por mais que tenhamos consenso no mérito de 
que precisamos investir mais em educação e saúde, 
quando chega aos Ministérios do Planejamento e da 
Fazenda, a coisa emperra bastante.

Por isso, sugeri, e a Ministra acatou a ideia, que 
pudesse participar mais nas Comissões de mérito, para 
que possamos viabilizar o aumento dos investimentos 
em educação.

Espero que nós, da Comissão Especial, consi-
gamos de fato ampliar os investimentos em educação, 
que hoje não passam de 5%, a União sendo respon-
sável por apenas 1%. Espero que consigamos ampliar 
para 10%, se possível, pelo menos nesses primeiros 
10 anos, para que possamos resgatar parcialmente 
tanto tempo sem investimento em educação.

Para isso, uma das metas é a valorização do pro-
fessor. Lutaremos muito para que possamos melhorar 
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as condições não só salariais, mas também de traba-
lho desses profissionais, que tanto merecem o nosso 
apoio e de toda a sociedade.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Deputado Paes Landim, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PSB/
PTB/PCdoB. S.Exa. dispõe de até 10 minutos para o 
seu pronunciamento.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Como Lí-
der.) – Sr. Presidente, no ano passado, o Prefeito de 
Teresina, Elmano Férrer, num gesto nobre e de muita 
grandeza, inspirado no interesse público, doou uma 
área para a construção de uma escola da Igreja Ad-
ventista do Brasil naquela Capital.

A Igreja Adventista do Brasil tem como líder na-
cional a figura humana singular do Dr. Milton Afonso, 
que alocará os recursos, da ordem 5 milhões de re-
ais, para a construção da primeira Escola Adventista 
do Brasil, em Teresina. Essa escola abrigará cerca de 
1.200 alunos e ocasionará, portanto, imenso impacto 
social no meu Estado, sobretudo porque vai atender 
as classes mais necessitadas.

O nome do futuro colégio, cuja pedra fundamental 
foi lançada no mês passado, será Neide Afonso, uma 
homenagem à filha dileta do Dr. Milton Afonso e sua 
grande colaboradora não só nos serviços da Igreja 
Batista, como também da Golden Cross, uma criação 
sua na área da saúde deste País.

Aliás, foi tamanha a dedicação do Dr. Milton Afon-
so, autoridade mundial da Igreja Adventista e Presiden-
te do Conselho Mundial das Igrejas Adventistas, que, 
quando a Golden Cross sofreu, anos atrás, um abalo na 
sua estrutura econômico-financeira e se imaginava ter 
sido alguma ação temerária da empresa em benefício 
próprio, o que a análise séria da revista Exame diag-
nosticou foi exatamente que o Dr. Milton Afonso, com 
a sua grande paixão pelos adeptos da Igreja Adven-
tista do Brasil, havia preenchido os principais quadros 
da Golden Cross, no País inteiro, com fiéis da Igreja 
Adventista do Brasil.

Foi a maneira que encontrou para ajudar os fiéis 
da sua igreja. Ele não levou em conta a qualificação 
rigorosamente profissional e a competência técnica – o 
coração pesou mais forte –, levou em conta os princí-
pios religiosos dos candidatos, a maioria sem experi-
ência gerencial ou profissional, o que levou a empre-
sa a sobressaltos e à quase derrocada, exatamente 
porque a fé, a paixão pela Igreja Adventista funcionou 
mais do que as razões da contabilidade nas ações e 
no pensamento desse grande brasileiro, Milton Afonso.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
ro destacar o trabalho desempenhado nessa luta para 

que o Prefeito Elmano Férrer doasse esse importante 
terreno para a Igreja Adventista do meu irmão Dr. Pau-
lo Henrique, ex-Deputado Estadual, e da minha irmã 
Amparo, líder política no sul do Piauí. 

Quero, sobretudo, ressaltar o trabalho excepcio-
nal do Pastor Geovani Queiroz, Presidente da Igreja 
Adventista para o Nordeste; do Pastor Eliezer Junior, 
Presidente da Igreja Adventista no Piauí; do Pastor 
Glauber Cassiano, Diretor da Educação Adventista no 
Piauí; do Pastor Emerson, Secretário da Igreja Adven-
tista no Piauí; do Pastor Enildo Nascimento, Diretor da 
Educação Adventista no Nordeste, e do Pastor Onildo, 
Diretor da Igreja Adventista no Piauí.

O lançamento da pedra fundamental da Igreja 
Adventista, um grande acontecimento, contou também 
com a presença da Profa. Ruth Fortes, que falou so-
bre educação infantil; do Prof. Cleido, que falou sobre 
ensino fundamental e médio, e do Pastor Herbert, que 
falou sobre o ensino universitário. Enfim, foi uma ma-
nhã riquíssima em Teresina e, com certeza, será um 
marco na história da educação em Teresina e no Piauí. 

Mais uma vez, quero parabenizar o Dr. Milton 
Afonso e todos os seus filhos pelo trabalho em prol da 
causa da Igreja Adventista, à qual se dedicam mais 
do que a seus próprios interesses pessoais e aos ne-
gócios da Golden Cross, exatamente porque a paixão 
pelo Evangelho, pelas lições de Cristo pesam muito 
forte em seu pensamento e em suas ações.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, todos que me ouvem neste momento, nos 
dois últimos finais de semana, em agenda de trabalho 
no Estado do Pará, visitei vários Municípios, principal-
mente do oeste, sul e sudeste do Estado. Viajei pelas 
rodovias estaduais e federais aproximadamente 2 mil 
quilômetros.

Sr. Presidente, não entendo como um Governo do 
Estado, durante um período de sol, período de verão 
amazônico, período em que se trabalha, em que se 
rende mais com serviços de rodovias, não consegue 
mostrar nenhum serviço à população.

Quem sai de Belém pela Alça Viária, uma rodo-
via estadual, vê que ela é muito mal construída, muito 
malfeita e sem conservação. É uma buraqueira só, é 
um desconforto total. E quem passa depois pela PA-
150, Moju, Tailândia, Goianésia, Tucuruí, aproximada-
mente 400 quilômetros, não vê a presença do Governo 
do Estado na rodovia nem para cuidar da sinalização 
da estrada, nem para limpar a beira das rodovias. E 



56386 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

quando se viaja para o sul do Pará, uma rodovia que 
liga Xinguara, Água Azul, Ourilândia, Tucumã, São Fé-
lix do Xingu, vê um verdadeiro abandoNº

Fico me perguntando como um Governador faz 
uma campanha se opondo ao Governo do Partido dos 
Trabalhadores e até agora não mostrou para que veio 
nem na área da segurança pública – que está um caos 
–, nem na área da saúde, nem na área da educação, 
nem na área do transporte. Daqui a pouco, terminará 
o primeiro ano de Governo e nada aconteceu.

Há uma ofensiva de cobrança em relação ao Go-
verno Federal. É claro que temos de cobrar do Governo 
Federal. Mas se V.Exa. for andar na rodovia Transa-
mazônica, Sr. Presidente, na Cuiabá-Santarém, nas 
rodovias federais do Pará, verá a presença do Estado 
na construção e conservação. E lá há uma tendência 
de se cobrar muito do Governo Federal e de não se 
cobrar nada do Governo do Estado.

Então, nós não podemos permitir que o Governo 
do Pará continue enrolando o povo com mídia, com 
muita conversa, pouco trabalho e pouco resultado. 
Desta tribuna, vou cobrar do Governo do Estado, prin-
cipalmente aquilo que é sua tarefa: segurança pública, 
saúde e educação. Principalmente essas três bandeiras 
são de responsabilidade do Estado. 

O Pará é o Estado que tem o pior ensino médio 
do Brasil. Mas temos lá, Sras. e Srs. Deputados, um 
Tribunal de Contas dos Municípios que consome em 
torno de 100 milhões anualmente. Para que precisa-
mos de um Tribunal de Contas dos Municípios? Para 
que dois tribunais: um Tribunal de Contas do Estado e 
um Tribunal de Contas dos Municípios? O Estado de 
Minas Gerais tem mais de 800 Municípios e não tem 
Tribunal de Contas dos Municípios. O Pará tem 144 
Municípios e um Tribunal que vai consumir, em 4 anos, 
cerca de 400 milhões, dinheiro que poderia ser gasto 
em saúde, segurança e educação.

Era esse o meu registro, a minha indignação, a 
minha insatisfação diante do abandono do Governo 
do Estado em relação às rodovias estaduais do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Domingos Dutra, que dispõe de 
5 minutos na tribuna.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
servidores desta Casa, todos que nos acompanham 
pela TV Câmara e pela Internet, hoje apresentei a esta 
Casa uma moção de apoio e de solidariedade irrestrita 
ao Conselho Nacional de Justiça e à sua Corregedora, 
Ministra Eliana Calmon.

Nós sabemos que o Poder Judiciário é funda-
mental para a cidadania brasileira. É um Poder que 
tem capilaridade em muitos Municípios deste País, 

em quase todo o território nacional. O Judiciário é um 
Poder diferente dos Poderes Legislativo e Executivo, 
porque os juízes, em sua grande maioria, não são 
eleitos, mas concursados. E os não concursados são 
indicados ou pelo Ministério Público, ou pela OAB, ou 
pelo Presidente da República, quando se trata dos 
Tribunais Superiores. 

Portanto, o Judiciário, que tem grande importân-
cia para a sociedade brasileira, é um poder que tem 
virtudes, mas também defeitos. Assim ocorre com o 
Parlamento, com o Executivo e com outras instâncias 
do poder público.

Nós, que andamos pelo Brasil, ouvimos os co-
mentários mais estranhos sobre atitude de julgadores. 
Se o Poder Judiciário tivesse um serviço de inteligên-
cia, com certeza, esse serviço, Deputada Perpétua, 
iria ouvir em mesas de bares, em botecos, em pontas 
de ruas, comentários, boatos ou notícias de venda de 
sentença, de venda de liminares. Quando se trata de 
matéria eleitoral a situação é mais grave. Há um jogo, 
um leilão de decisões em vários lugares deste País.

Conhecemos casos de membros do Poder Judi-
ciário que têm parentes candidatos e fazem jogo com 
liminares contra Prefeitos para obrigá-los a fazer cam-
panha para os parentes.

A declaração da Corregedora Ministra Eliana Cal-
mon de que no Poder Judiciário há bandido de toga é 
mais do que realista. Eu li várias vezes a declaração 
da Ministra e não vi que ela generalizou, que ela te-
nha dito que todo o Poder Judiciário é composto por 
bandidos. Mas é verdade que há membros do Poder 
Judiciário, juízes que não honram o cargo, a função 
que exercem.

No Maranhão, eu acompanho há muitos anos 
conflitos de terra, e há vários exemplos de liminares 
graciosas, concedidas a fazendeiros, que não têm pos-
se, que têm no máximo documento frio.

O CNJ merece ser fortalecido. É preciso que haja 
um órgão que acompanhe, fiscalize, investigue, julgue 
e puna os membros do Poder Judiciário que pratica-
rem qualquer atitude contrária à ética, à moralidade, à 
legislação que disciplina a função dos juízes.

Portanto, Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, 
apresentei essa moção primeiro de solidariedade ao 
CNJ, diante das notícias de que o Supremo Tribunal 
Federal está em via de apreciar mandado de segurança, 
impetrado pela Associação dos Juízes Federais de São 
Paulo, que pretende reduzir as competências do CNJ.

Nós entendemos que o CNJ deve ter garantias 
funcionais, deve ter autonomia, deve ter poder para 
investigar as denúncias contra os membros do Poder 
Judiciário que cheguem ali. Até porque as Corregedo-



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56387 

rias Estaduais têm muita dificuldade para julgar, em 
seus Estados.

Segundo. Manifesto minha solidariedade à Mi-
nistra Eliana Calmon pela sua postura séria, pela sua 
atitude corajosa de, diante de uma pressão muito for-
te para reduzir as competências do CNJ. S.Exa. deu 
uma declaração que não é generalizada, ela não está 
dizendo que o Poder Judiciário, enquanto instituição, 
é infestado de bandidos. 

As punições que já foram dadas, mesmo com 
toda essa pressão, a desembargadores, a juízes, nos 
últimos tempos, evidenciam que, a exemplo do Poder 
Legislativo, a exemplo do Poder Executivo, no âmbito 
do Poder Judiciário também há pessoas que agem er-
rado, que ferem a legislação, que não cumprem suas 
obrigações com a seriedade necessária e que, por-
tanto, devem ser investigadas e punidas. 

Dessa forma, quero ratificar minha opinião, atra-
vés dessa moção de solidariedade ao CNJ, para que 
ele se mantenha no poder, para acompanhar, fiscalizar, 
investigar, julgar e punir membro do Poder Judiciário.

Registro minha solidariedade especificamente à 
Ministra Eliana Calmon. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra a Deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
de certa forma, vimos à tribuna desta Casa para fazer 
um apelo ao Governo Federal, aos bancos públicos e 
privados e, inclusive, aos Correios, para que garantam 
um processo de negociação. 

É inadmissível que o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal e o BASA, que são bancos públicos, 
e a própria instituição dos Correios, não consigam ter 
a competência ou o diálogo necessários para retomar 
a mesa de negociação.

Lamentavelmente, os Correios levaram a greve 
inclusive para uma decisão da Justiça do Trabalho. Por 
enquanto, nenhum dos que se posicionaram declara-
ram a greve dos correios ilegal ou abusiva. 

Portanto, os trabalhadores dos Correios têm todo 
o direito de exigir uma negociação, um reajuste decente. 
Por outro lado, Sr. Presidente, precisamos encerrar tanto 
a greve dos bancários como a greve dos Correios. E é 
necessário que as instituições públicas se posicionem, 
retomem a mesa de negociação e reúnam-se com os 
trabalhadores. A grande prejudicada nesse processo 
da greve dos Correios e dos bancos tem sido a po-
pulação, porque os donos das instituições bancárias 
não estão preocupados, uma vez que eles não sofrem 
prejuízo com essa greve. Hoje, com o processo de 

automação, eles não têm prejuízo; a população é que 
está deixando de ser atendida. 

De certa forma, Sr. Presidente, considero um 
descaso, um desleixo, não só com os bancários e 
com os trabalhadores dos Correios, que têm direito a 
um reajuste, como também um desleixo com a popu-
lação brasileira, que deixa de ter serviços essenciais. 
Correios e bancos são hoje serviços essenciais para 
a população do nosso País. 

Sr. Presidente, quero fazer um apelo para que 
as instituições públicas federais e a própria Presiden-
ta Dilma chamem os dirigentes dessas instituições, 
chamem os diretores da FENABAN, discutam e exi-
jam que se reinstale a mesa de negociação, que se 
negocie o que for possível para os trabalhadores, de 
acordo com o processo da democracia, mas que se 
garanta o encerramento dessas greves, que têm sido 
prejudiciais para a população. 

Aliás, Sr. Presidente, hoje os sindicatos nacionais 
bancários estão pedindo uma audiência com a Presi-
denta Dilma, inclusive com dados, com tabelas em que 
se prova por A mais B que as instituições bancárias 
não vão falir se derem minimamente o reajuste que 
pedem os trabalhadores. 

É necessário que haja um pouco mais de con-
sideração com a população e com os bancários em 
greve. Desde a época em que eu era do Sindicato dos 
Bancários, como Presidente no Acre, a conversa era 
a de sempre: os bancos não têm condições de dar 
reajuste. Quando chega o final do ano e se levanta o 
lucro dos bancos, percebe-se que eles são absurdos, 
são os que mais ganham neste País. E num momento 
de greve como este, deixam as greves se arrastar, por 
tempo indeterminado, desrespeitando a população e 
desrespeitando os trabalhadores. 

Quero, ainda, Sr. Presidente, fazer um apelo para 
que se encerrem as greves, mas que se garantam 
as mesas de negociação e um reajuste decente aos 
trabalhadores em greve, tanto os bancários como os 
trabalhadores dos Correios.

E ainda neste um minuto que me resta, Sr. Pre-
sidente, quero saudar as crianças do Brasil inteiro. 
Amanhã é Dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós 
tanto amamos, mas é também Dia da Criança, de to-
das as nossas crianças, que precisam ter a atenção 
e o respeito necessários, que merecem saúde, lazer 
e educação. 

Pensando nas crianças, Sr. Presidente, é que 
tomamos duas decisões este mês. De um lado, lutar 
incansavelmente para garantir creche nos Municípios 
do Acre, principalmente na Capital, Rio Branco, que 
tem uma defasagem e uma necessidade de pelo me-
nos 20 creches.
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Por outro lado, retomamos um trabalho que faze-
mos há 7 anos no nosso mandato, que é a distribuição 
de cartilhas de combate à pedofilia para as crianças 
e para a nossa juventude nos bairros, nas escolas, 
porque hoje nossas crianças estão sendo vítimas da 
pedofilia. Precisamos de um processo para ajudar os 
pais e as mães no sentido de que eles se preocupem 
também com esse problema na educação dos seus 
filhos. As nossas meninas e os nossos meninos, a 
nossa juventude, enfim, continuam sendo vítimas da 
exploração sexual.

Portanto, Sr. Presidente, quero saudar as crianças 
do Brasil inteiro, reafirmando aqui nossa preocupação 
e nosso esforço em garantir o trabalho no combate à 
pedofilia e à prostituição infantil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra o Deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito 
Federal. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, Sra. Deputada Perpétua, quero 
me somar às palavras que V.Exa proferiu no sentido 
de clamar para que os dirigentes do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica, dos bancos oficiais, do BASA 
e dos Correios e Telégrafos saiam da sua clausura 
e busquem um entendimento com os trabalhadores, 
que legitimamente reivindicam aquilo que sentem ser 
um direito seu, ou seja, maior participação nos resul-
tados, diria escandalosos, Sr. Presidente, no sistema 
financeiro, no caso. A pujança da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, respeitada instituição em 
nosso País há décadas, tem sido construída com o 
esforço dos trabalhadores.

Vejo com muita preocupação a Presidente Dilma 
mandar recado, concitando os dirigentes dessas insti-
tuições a endurecerem o discurso.

Aliás, Sr. Presidente, essa questão de pagamen-
to de dia parado é mal conduzida há muito tempo. 
Lembro-me, quando era Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Brasília, que nós sempre levantávamos 
a tese de que a greve, como o próprio Presidente Lula 
sempre afirma, não são férias. A greve não é um mo-
mento de lazer, mas um momento em que os traba-
lhadores se arriscam, com a última arma que têm, que 
é a paralisação de sua força de trabalho, para buscar 
as conquistas que estão perseguindo. Naturalmente, 
a greve tem custos. 

Com relação ao desconto dos dias parados, nós 
sempre achamos que aquilo era uma possibilidade. A 
negociação do desconto é outra forma de se encontrar 
o entendimento.

Lá atrás, alguns segmentos que militavam no 
movimento sindical procuravam acostumar mal os 
trabalhadores com o abono dos dias parados. A greve 
tem custos. Isso não pode ser motivo para o impasse, 
que, no caso dos Correios, já dura 28 dias e, no caso 
dos bancários, 14 dias.

Sr. Presidente, neste momento, os trabalhadores 
buscam, através da paralisação, o reconhecimento 
de sua participação nos lucros fabulosos, no caso do 
sistema bancário, a que me referi. Entra crise, sai cri-
se e os bancos cada vez mais aumentam o resultado 
do Produto Interno Bruto Nacional, praticando taxas 
onzenárias de juros, impondo, a seu critério, o arro-
cho no crédito e, muitas vezes, impondo regras pouco 
conhecidas. 

Vejamos quanto tempo ficou dormitando no Su-
premo Tribunal Federal, Sr. Presidente, a regulamen-
tação sobre cobrança de juros no País. O art. 192, 
certamente por pressão do sistema financeiro, não 
consegue ter sua regulamentação definida no Con-
gresso Nacional. Tal artigo trata exatamente do Siste-
ma Financeiro Nacional.

Apelo para que a Presidente da República, que 
retorna ao País neste momento, volte à serenidade. 
Em vez de concitar o acirramento dos ânimos e trazer 
os seus prepostos do Banco do Brasil, dos bancos 
públicos, Caixa Econômica, BASA, BNB e a Direção 
dos Correios para uma posição de enrijecimento, deve 
trazê-los para uma posição de serenidade. O que se 
espera é a superação do momento de conflito, que já 
dura um tempo inaceitável para a população, que pena 
com relação aos seus pagamentos, às suas prestações, 
no caso dos Correios. São 150 milhões de cartas que 
estão paradas, acumuladas. E no caso do sistema finan-
ceiro, especialmente as pessoas com mais dificuldade 
de utilizar, de fazer funcionar essas engenhocas que 
estão hoje instaladas em todas as agências, ramifica-
das em todo o nosso território, muitas vezes as mais 
humildes, que precisam sacar seu dinheiro do INSS, 
de sua pensão, enfim, são hoje as mais prejudicadas 
por essa paralisação, que já dura muito tempo. 

Então, é preciso não atiçar a radicalização de 
um lado ou de outro, mas buscar a serenidade. Nes-
se sentido, nós nos colocamos à disposição do mo-
vimento sindical, das lideranças dos trabalhadores e 
do próprio Governo, para mediar esse conflito, que 
precisa ser superado para que a paz volte a reinar no 
mundo do trabalho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma 

breve comunicação, com a palavra o Deputado João 
Arruda, do PMDB do Paraná, que disporá de até 5 
minutos. 
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O SR. JOÃO ARRUDA (PMDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, precisamos, todos sabem disso, com-
bater a corrupção no Brasil.

Isso já é feito através da fiscalização dos Gover-
nos, do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de 
Contas, mas nós precisamos fazer ainda muito mais, 
Sr. Presidente, que é estabelecer uma cultura da prá-
tica honesta, em defesa da ética no nosso País. Isso 
não pode partir apenas das penas aplicadas aos agen-
tes políticos e aos servidores públicos do nosso País. 

Vou citar aqui duas leis importantes: a Lei nº 8.429, 
que “estabelece sanções aplicáveis aos agentes 
públicos que tenham praticado atos de improbida-
de administrativa. Ainda que exista possibilidade 
de responsabilização de particulares, a parte mais 
significativa das regras se destina aos integrantes 
da administração. Assim, já se disse que o terceiro, 
o particular, aquele que não é servidor ou agente 
público, segundo a lei, somente poderá ser coautor 
ou participante na conduta ilícita”; e a Lei nº 8.666, 
a Lei de Licitações, que “prevê a responsabilização 
tanto de particulares quanto de agentes públicos 
por atos praticados em licitações e contratos ad-
ministrativos. Basicamente, o particular está su-
jeito a sanção em caso de recusa injustificada em 
assinar o contrato, atraso injustificado na execu-
ção do contrato, inexecução do contrato, prática 
de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação e prática de atos ilícitos que configurem 
inidoneidade para contratar com a Administração. 
As penas previstas são as de advertência, multa, 
rescisão do contrato administrativo, suspensão 
temporária e declaração de inidoneidade.”

É muito pouco, Sr. Presidente. É muito pouco para 
que a gente crie uma conduta ética exemplar dentro 
de cada empresa do nosso País. Exatamente por isso, 
o Governo Federal – através do Governo anterior, do 
Presidente Lula, e agora através da Presidenta Dilma 
Rousseff –, por iniciativa, encaminhou o PL nº 8.626, 
de 2010. E aqui, por meio do Presidente da Câmara, 
da Mesa Diretora, instalamos a Comissão Especial 
que vai tratar desse tema e ampliar o debate sobre as 
penas, ou melhor, a sistematização da tipificação das 
penas dos terceiros, aqueles que agem contra a ad-
ministração pública. O Relator é o Deputado Zarattini, 
do PT de São Paulo.

Ontem, nós conversamos muito com quem teve 
iniciativa de encaminhar o projeto, os técnicos da Se-
cretaria de Prevenção da Corrupção da Controladoria-
-Geral da União, e já montamos um plano de trabalho: 
reunir juristas especializados em administração pública 
e membros do Ministério Público e do Tribunal de Con-

tas e fazer um debate para que, nesta Casa, fiquem 
claros para todos os brasileiros e brasileiras os riscos 
de atos de corrupção.

Aquele que corrompe, aquele que acaba coop-
tando alguém do serviço público, aquele que acaba 
virando um sócio, um parceiro, esse tem de ser pena-
lizado. Para isso, que a gente tenha que ser duro, mas, 
ao mesmo tempo, estabeleça uma cultura saudável 
para que isso vire uma ação positiva no futuro, para 
que cada empresa tenha o seu fiscalizador, tenha um 
regimento sério. Que ninguém, nenhum diretor, técni-
co ou funcionário de cada empresa brasileira corra o 
risco de desviar a sua conduta ou participar de par-
cerias obscuras com o poder público. Que a conduta 
seja premiada não pelo negócio que o funcionário, 
que o agente dessa empresa conquiste com o poder 
público, através de uma relação com um político, por 
exemplo. Que a conduta seja premiada pelo caráter, 
pela honestidade, pela competência, pelo perfil de 
profissional sério que essa pessoa tem.

Obrigado, Sr. Presidente.
Desejo a todos um bom feriado e um bom Dia 

da Criança.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado 

João Arruda, queria me acostar ao pronunciamento de 
V.Exa. e dizer que não existe corrompido sem corrupto, 
sem corruptor e sem alguém que deveria combater e 
se omite ou, então, é conivente.

V.Exa. coloca com muita clareza que temos que 
criar uma cultura de que dinheiro público é dinheiro 
que deve ser usado para trazer qualidade de vida à 
população e não para ser desviado. Então, parabéns 
a V.Exa. pelo pronunciamento. 

Tenho certeza de que a Comissão trabalhará e 
terá um excelente relatório que dará condição para que 
possamos votar aqui a matéria, que depois irá para 
o Senado, a fim de que tenhamos uma lei que puna 
aqueles que acham que podem continuar desviando 
dinheiro público, inclusive através das licitações vicia-
das. V.Exa. expõe isso com muita clareza.

Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. JOÃO ARRUDA – Obrigado, Sr. Presidente.
E a importância da Comissão e do projeto de lei 

é tão grande que acabei me esquecendo de dizer que 
sou o Presidente da Comissão. Fui indicado, com mui-
to orgulho, pelo meu partido, o PMDB, por meu Líder 
Henrique Alves.

Obrigado, Sr. Presidente.

VIII – Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – COMPARE-
CEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 6

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu DEM 

Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 12

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 7
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
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Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 6

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Felix Mendonça Júnior PDT 
José Carlos Araújo PDT 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 

Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 19

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 32

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo 5

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
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Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Liliam Sá PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob

Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
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 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 49

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 4

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

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 7
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MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Giroto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Angelo Vanhoni PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 16

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 8

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob

Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 16

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá 4

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PPS PvPps
Total de Rondônia 2

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre 4

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
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Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão DEM 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 8

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
Manoel Salviano PSDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 10

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob

Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 10

ALAGOAS

João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 2

BAHIA

Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia 20

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
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Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Magalhães PMDB 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 21

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Aureo PRTB 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Eliane Rolim PT 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro 20

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob

Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PV PvPps
João Paulo Cunha PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Freire PPS PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo 21

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Total de Mato Grosso 4

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
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Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná 14

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Gean Loureiro PMDB 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Valdir Colatto PMDB 

Total de Santa Catarina 8

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 15
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Encerro a 
sessão, convocando para quinta-feira, dia 13, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

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 1.410/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Cocal 
dos Alves a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cocal dos Alves, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 1.433/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Ribeirão Corrente a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 1826/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Imbé, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 1830/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores do Conjunto São 
Joaquim – AMCOSAJ a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária no Município de Teresina, Estado 
do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 1.882/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 1.984/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Asa Doura-
da a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2061/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Salete/
SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Salete, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2094/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Alfa 
Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no Município de Almeirim, Es-
tado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.104/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Contemporânea 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Gaurama, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.243/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Sanhauá FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Mari, Estado da Paraíba. 
Apensado ao TVR-1702/2009(Poder Executivo) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.309/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Cidade de Bastos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Bastos, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2384/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Farroupilha de Comunicação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Farroupilha, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.385/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Paulo Bezerra de Sousa a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São José do Piauí, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.429/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Canabravense de De-
senvolvimento Sócio Cultural – ACCADESC a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São João da Canabrava, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.574/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Rádio Difusão Comunitária 
Educativa de Pedras Grandes a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Pedras Gran-
des, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.592/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio Santiago Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.605/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária Brochier a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Brochier, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.689/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Sociedade Rádio Difusora 
Alegretense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Alegrete, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.778/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Ipixuna do Pará, Estado do Pará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.849/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Neusa e Lemos Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Cerejeiras, Es-
tado de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 2.852/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada ao Governo do Estado 
de Goiás – Agência Goiana de Comunicação – AGE-
COM para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.870/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural Jesus 
Libertador de Galvão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Galvão, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.871/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Serra Azul Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
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cia modulada, no Município de São Pedro do Piauí, 
Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.883/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão 
Bandeirantes Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.896/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Amigos de Catas Altas da No-
ruega a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Catas Altas da Noruega, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.911/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Editora Magia Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Nova Pádua, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.915/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.936/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.943/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária Caciquen-
se 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.960/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Moreira Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Campo Belo, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.974/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova 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.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.976/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube 
de Osvaldo Cruz Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.992/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à LMG Comunicações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Manoel Vitorino, Estado 
da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.998/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Clube de Indaial Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Indaial, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 2.999/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio e TV Bandeirantes 
de Campinas Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens, no Município de Campinas, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011
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Nº 3.003/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Organização dos Moradores de Pirituba a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 3.009/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Cultural Ramalhense de 
Comunicação a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de João Ramalho, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 3015/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Caeté Sistema de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Caeté, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 3.019/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sistema Vanguarda de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Varginha, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 3.043/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Querência de Santo Augusto 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de São Martinho, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/10/2011

Nº 145/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural de Rádio Comunitária 
Alternativa FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Gabriel, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 159/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-

toriza a Associação Comunitária dos Amigos e Amigas 
de Turiaçú a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Turiaçú, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 160/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Brunópolis a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Brunópolis, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 167/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Alternativa de 
Jordânia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Jordânia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 178/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Brazlândia – ARCOBRAZ a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Brazlândia, 
no Distrito Federal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011
Nº 180/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Painense de Rádio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pains, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 192/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rede Central de Comunica-
ções Ltda., originariamente outorgada à FM Record 
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São Paulo, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 203/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
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nova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Ban-
deirantes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 208/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Ruy Barbosa FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Ruy Barbosa, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 241/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Fundação Rádio Educacional 
de Votuporanga para executar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Votuporanga, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 243/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Pontal do Triân-
gulo Mineiro Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, no Município de Iturama, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011
Nº 250/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 264/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Aposentados, Pensionistas, 
Deficientes Físicos e Idosos do Município de Taiobei-
ras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 270/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-

riza a Associação dos Amigos de Rio Doce a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Rio Doce, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 328/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Aurilândia Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

Nº 329/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Sociedade de Rádio Carijós 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Conselheiro Lafaiette, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

PROJETO DE LEI

Nº 819/2011 (Onofre Santo Agostini) – Confere ao 
Município de Maravilha, no Estado de Santa Catarina, 
o título de Cidade das Crianças.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3031/2008 (Sandes Júnior) – Torna obrigatório 
o fornecimento gratuito de sapatos especiais ou de 
palmilhas ortopédicas para pacientes portadores de 
diabetes mellitus, no âmbito do SUS.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/10/2011

III – DIVERSOS

1. PRAZO PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES 
A PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO: art. 212, § 2º, do 
RICD (30 dias).

PROJETO DE LEI

Nº 2006/2011 (José Mentor) – Consolida a legisla-
ção brasileira de telecomunicações e de radiodifusão. 

(Publicado no Suplemento ao DCD Nº 175, de 
06/10/11, e no DOU, de 06/10/11, Seção 1, pag 148)
DECURSO: 7º. DIA
ÚLTIMO DIA: 5/11/2011
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011

Dia 13, 5ª-feira

15:00 EDUARDO DA FONTE (PP – PE)
15:25 FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB – PR)

Dia 14, 6ª-feira

10:00 BETINHO ROSADO (DEM – RN)
10:25 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
10:50 FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
11:15 BETO FARO (PT – PA)
11:40 EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)

Dia 17, 2ª-feira

15:00 JOSÉ PRIANTE (PMDB – PA)
15:25 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)
15:50 PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
16:15 ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
16:40 SERGIO GUERRA (PSDB – PE)

Dia 18, 3ª-feira

15:00 OSMAR TERRA (PMDB – RS)
15:25 WALTER IHOSHI (DEM – SP)

Dia 19, 4ª-feira

15:00 ACELINO POPÓ (PRB – BA)
15:25 NEWTON LIMA (PT – SP)

Dia 20, 5ª-feira

15:00 HUGO LEAL (PSC – RJ)
15:25 REGUFFE (PDT – DF)

Dia 21, 6ª-feira

10:00 ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
10:25 PEPE VARGAS (PT – RS)
10:50 VAZ DE LIMA (PSDB – SP)
11:15 RONALDO NOGUEIRA (PTB – RS)
11:40 PAULO MAGALHÃES (DEM – BA)

Dia 24, 2ª-feira

15:00 JOSÉ ROCHA (PR – BA)
15:25 JAIME MARTINS (PR – MG)
15:50 ANDRE VARGAS (PT – PR)
16:15 ARTUR BRUNO (PT – CE)
16:40 JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)

Dia 25, 3ª-feira

15:00 MARCELO MATOS (PDT – RJ)
15:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE)

Dia 26, 4ª-feira

15:00 RICARDO BERZOINI (PT – SP)
15:25 CARLOS ROBERTO (PSDB – SP)

Dia 27, 5ª-feira

15:00 JOSÉ NUNES (DEM – BA)
15:25 JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC)

Dia 28, 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 31, 2ª-feira

15:00 ELI CORREA FILHO (DEM – SP)
15:25 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
15:50 GERALDO THADEU (PPS – MG)
16:15 SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
16:40 REINHOLD STEPHANES (PMDB – PR)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – 
FCO para o desenvolvimento da Microrregião do En-
torno do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  
(DIA 14/10/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.897/06 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre a comercialização, a es-
tocagem, o processamento, a industrialização, o acon-
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dicionamento e o trânsito, no território nacional, de 
produtos agropecuários e seus derivados, importados 
de outros países, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.911/07 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
e outros – que “autoriza o Poder Executivo a alterar 
a razão social da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco – CODEVASF, nos termos que 
especifica, e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

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 1.311/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “estabelece penalidades pelo descumpri-
mento da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998 e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.579/10 – do Poder Executivo 
– (MSC 395/2010) – que “cria cargos na Carreira 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”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

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 2.742/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “prorroga o prazo para que sejam rati-
ficadas as concessões e alienações de terras feitas 
pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro-
vidências” (Apensado: PL 3105/2004) 

RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 851/11 – do Sr. Geraldo Simões 
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensa-
do: PL 1533/2011) 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “veda a cobrança na conta telefônica, em 
acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência Na-
cional de Telecomunicações, de tributos devidos pela 
concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 4481/2008) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 14/10/2011)  
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.047/11 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de 
requisição de funcionários e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 – dos Srs. Penna e Sar-
ney Filho – que “dispõe sobre a eliminação controlada 
das Bifenilas Policloradas – PCBs e dos seus resíduos, 
a descontaminação e a eliminação de transformado-
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res, capacitores e demais equipamentos elétricos que 
contenham PCBs, e dá outras providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 – da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) na Região do 
Alto Tietê”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 758/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, que trata 
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Es-
tado de Rondônia, para incluir as matérias primas de 
origem animal e os bens finais de informática entre as 
mercadorias beneficiadas pelo regime especial e institui 
benefícios fiscais relativos às contribuições para o Pis/
Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IP)”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

PROJETO DE LEI Nº 2.236/11 – do Sr. Audifax – que “al-
tera a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que “Cria 
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras 
providências”, para dispor sobre o exame de patentes”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.285/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “acrescenta-se o § 2º ao art. 50 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consu-
midor, dispondo sobre as condições para a concessão 
de garantias de bens móveis duráveis”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.288/11 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.722/10 – do Sr. Felipe Bor-
nier – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, 
para determinar que, durante as edições da Copa do 
Mundo de Futebol organizada pela Fédération Inter-
nationale Football Association – FIFA, serão feriados 
nacionais os dias em que houver jogo da Seleção 
Brasileira Masculina de Futebol” 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.169/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 
2005, que “Institui o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Ju-
ventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; 
altera as Leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e nº 
10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providên-
cias”, para dispor sobre o certificado de Residência 
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e 
sua exigência nas provas de títulos dos concursos pú-
blicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.245/07 – do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 14/10/2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 



Outubro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 12 56405 

PROJETO DE LEI Nº 849/11 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “cria o Programa Nacional de Apoio às 
Microdestilarias de Álcool – Pronama – estabelece cri-
térios para a produção e a comercialização de álcool 
hidratado e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 14/10/2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 178/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º da Lei nº 
6.815, de 1980, que “Define a situação jurídica do es-
trangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imi-
gração””. (Apensados: PL 3059/2008 e PL 4010/2008 
(Apensado: PL 4652/2009)) 
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.997/11 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “altera a redação do art. 45, da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para prever o atendimento 
pelos serviços de saúde das Forças Armadas dos se-
ringueiros que, entre 1943 e 1945, foram alistados pelo 
Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para 
a Amazônia – SEMTA com objetivo de extrair borracha 
na Amazônia, como parte do esforço de guerra brasi-
leiro, durante a Segunda Guerra Mundial”. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 902/11 – do Sr. Geraldo Resende – 
que “concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados incidentes sobre motocicletas e bicicletas e reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) incidentes sobre a receita bruta decorrente da 
venda, no mercado interno, desses bens, quando adqui-
ridos por Agente Comunitário de Saúde e por Agente de 
Combate às Endemias”. (Apensado: PL 949/2011) 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO  

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.953/11 – do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “altera a redação do cabeço do art. 1 º ; do 
art. 10 e do Inciso I do art. 12 e acrescenta o Inciso VI 
ao art. 37, da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, 
que “Dispõe sobre o registro Público de Empresas Mer-
cantis e Atividades Afins e da outras providências””. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.681/05 – do Sr. Durval Orlato 
– que “altera os arts. 472 e 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para prever regras específicas para 
o empregado candidato a mandato eleitoral”. (Apen-
sado: PL 5741/2005) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 3.118/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim de reduzir 
o período aquisitivo de acesso ao seguro desemprego 
para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sa-
zonais”. (Apensados: PL 5332/2005, PL 6271/2005, PL 
6925/2006, PL 7479/2006 e PL 2990/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.687/11 – do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
incluir a avaliação psicológica nos cursos de reciclagem 
de motoristas infratores”. (Apensado: PL 1825/2011) 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.128/11 – do Sr. Alberto Mourão 
– que “revoga o § 9º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 
de dezembro de 2004, que institui o Regime Tributá-
rio para Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária – REPORTO”. 
RELATOR: Deputado RONALDO BENEDET. 

PROJETO DE LEI Nº 2.138/11 – do Sr. Wilson Filho – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.175/11 – do Sr. Fernando Tor-
res – que “estabelece normas para apresentação de 
filmes em ônibus interestaduais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.179/11 – do Sr. Fernando Torres 
– que “estabelece normas para apresentação de trios 

elétricos, carros de som ou similares que transitem com 
pessoas na parte superior, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/11 – do Sr. Roberto Dor-
ner – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica.”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.194/11 – do Sr. João Pizzolatti 
– que “denomina “Rodovia Prefeito Genésio Pasinato” 
o trecho da BR-163 compreendido entre os Municí-
pios de Itapiranga e Dionísio Cerqueira, no Estado de 
Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.223/11 – do Senado Federal 
– Walter Pinheiro – (PLS 201/2011) – que “denomina 
“Ferrovia Engenheiro Vasco Azevedo Neto” o trecho 
ferroviário compreendido entre os Municípios de Ilhéus, 
no Estado da Bahia – BA, e Figueirópolis, no Estado 
do Tocantins – TO”. (Apensado: PL 1266/2011) 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.224/11 – do Sr. Hugo Mot-
ta – (PL 6965/2010) – que “dispõe sobre a oferta de 
acesso gratuito à internet no interior de terminais ae-
roportuários”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.235/11 – da Sra. Rose de Freitas 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 80 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a sinalização de 
veículos de transporte de carga estacionados na pista 
de rolamento, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.239/11 – do Sr. Edson Silva – 
que “altera a Lei nº 11.363 de 23 de outubro de 2005, 
que denomina “Rodovia Santos Dumont” a rodovia BR 
116, do quilômetro 0 (zero) em Fortaleza, até o entron-
camento com a BR 040 no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANº 

PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao 
art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, renume-
rando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.246/11 – do Sr. Roberto de Lu-
cena – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre penas alternativas para infrações 
de trânsito”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.250/11 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório em todo território nacional a 
cobertura de seguro em acidentes pessoais e assistên-
cia funerária nas rodovias do país sujeitas à cobrança 
de pedágio”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.256/11 – do Sr. Edivaldo Ho-
landa Junior – que “inclui a rodovia que liga os Muni-
cípios de Bequimão/MA a Central do Maranhão/MA 
na relação descritiva do Sistema Rodoviário Federal, 
integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.258/11 – do Sr. Alfredo Si-
rkis – que “altera o Anexo II da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o formato da sinalização 
semafórica”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.275/11 – do Sr. Audifax – que 
“altera a redação do inciso V do art. 230 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, e acrescenta inciso XXIII ao referido 
artigo, para dispor sobre as infrações que especifica”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-10-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.769/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “denomina “Rodovia Presidente Itamar Franco” a 
Rodovia BR 267, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 061-A, DE 2011, DO PODER EXECU-

TIVO, QUE “ALTERA O ART. 76 DO ATO DAS DIS-
POSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” 

(PRORROGA A VIGÊNCIA DA DRU ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 10ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-10-11 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61/11 
– do Poder Executivo – que “altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apensado: 
PEC 75/2011) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

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 CUIDA-

DOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.672/10 – do Poder Executivo – 
(MSC 409/2010) – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança 
e do adolescente de serem educados e cuidados sem 
o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou 
degradante”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 8046, DE 2010, 

DO SENADO FEDERAL, QUE TRATA DO  
“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”  

(REVOGA A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 21ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-11 
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º, e 211) 

PROJETO DE LEI Nº 8.046/10 – do Senado Federal – 
José Sarney – (PLS 166/2010) – que trata do “Código 
de Processo Civil”. 
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RELATOR GERAL: Deputado SÉRGIO BARRADAS 
CARNEIRO. 

III – Coordenação De Comissões Permanentes 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 11/10/2011: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 
PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 1.992/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 1.992/2007 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 1.594/2011 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 1.060/2011 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executi-
vo, que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa 
das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mun-
do FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”: 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/2011 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 44 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 249, REALIZADA EM 
19 DE SETEMBRO DE 2011 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. Presi-
dente, quero mais uma vez fazer um apelo nesta Casa 
ao jovem Ministro da Educação, Prof. Fernando Ha-
ddad, a respeito da criação da Faculdade de Medicina 
de Parnaíba, acoplada ao campus da Universidade Fe-
deral do Piauí ali sediado. S.Exa., na última vez em que 
esteve em Parnaíba, acenou com essa possibilidade. 

Nada mais justo, Sr. Presidente. Ali temos hoje 
cerca de 8 mil a 10 mil estudantes universitários pro-
venientes do Ceará, do Maranhão e do norte do Piauí. 
A Faculdade de Medicina irá atender a uma demanda 
muito grande de toda essa região do chamado meio-
-norte do Piauí, da chamada rota das emoções. Até 
porque Parnaíba é uma cidade que tem uma vocação 
universitária por excelência.

Sr. Presidente, ali temos inclusive o prédio da 
Santa Casa de Misericórdia, com mais de 100 anos, 
que foi construído no auge da riqueza de Parnaíba, 
quando a cidade exportava para o mundo. Tinha mais 
contato com a Europa e com os Estados Unidos que 
com o próprio Piauí. A exemplo da de Sobral, ela pode 
servir nos primeiros momentos para instalação da fu-
tura Faculdade de Medicina. 

O Sr. Ministro da Educação acabou de criar outra 
Universidade Federal no Ceará, na região do Cariri. O 
nosso Piauí mereceria ter outra escola de Medicina. 
Que pelo menos essa fosse criada, a exemplo da que 
foi criada recentemente na região do Deputado Inocên-
cio Oliveira, em Serra Talhada, que está mais perto de 
Recife do que Parnaíba de Teresina. Até porque li nos 
jornais, nesse final de semana, em Teresina, que um 
grupo particular estaria providenciando os estudos para 
a criação de uma Faculdade de Medicina em Parnaíba. 

Estamos aqui há mais 4 anos reivindicando, junto 
ao Ministro Fernando Haddad, a instalação da Facul-
dade de Medicina com outras condições, sobretudo de 
qualidade, servindo sobretudo como uma semente para 
a futura universidade de todo o Vale do Delta do Par-
naíba, que envolve o Piauí e o Maranhão e, ao lado, a 
menos de 50 quilômetros, o Ceará, e não é justo que 
se privilegie um curso particular em vez de um curso 
federal na cidade de Parnaíba.

A Santa Casa de Misericórdia tem todas as con-
dições para abrigar uma Faculdade de Medicina. Ela 
foi construída no auge do desprendimento dos homens 
ricos do seu tempo, providos de compaixão. Esse sen-
timento foi desaparecendo à proporção que o Estado 
foi avocando para si o objetivo de cuidar da saúde ou 
quando os impostos começaram também a servir de 
substrato para a ação do Estado nessa área. Mas hoje, 
sobretudo, as Santas Casas de Misericórdia, que vêm 
sobrevivendo à custa dos seus fundadores, dos parcos 
recursos do SUS, têm uma grande oportunidade de 
ressurgimento, de renovação, graças à visão humanista 
e social de um homem altamente competente, que é 
Alexandre Padilha, Ministro da Saúde. 

S.Exa. pretende fazer das Santas Casas de Mi-
sericórdia, pela sua tradição histórica, pelo seu caráter 
humanitário e social, um grande instrumento de ação 
das políticas públicas do Ministério da Saúde. Somente 
um homem com a sensibilidade de Alexandre Padilha, 
um grande médico, que veio de uma grande escola de 
Medicina e que conhece profundamente o Brasil real, 
sabe que as Santas Casas de Misericórdia represen-
tam um papel importantíssimo na história da saúde 
neste País. É hora de revitalizarmos e aproveitarmos 
toda a sua experiência nessa área da saúde. Nesse 
sentido, o Ministro vem criando mecanismos de apoio 
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às entidades do porte da Santa Casa de Misericórdia 
da Parnaíba. 

As Santas Casas de Misericórdia merecem o 
apoio do Governo Federal, porque elas realmente são 
um instrumento de inserção social pela respeitabilidade, 
pela confiança e pela tradição de atender as pessoas 
mais desprovidas, as pessoas mais necessitadas da 
presença da saúde. É preciso descentralizar os me-
canismos institucionais da ação pública da saúde, e 
as Santas Casas de Misericórdia são grandes instru-
mentos nesse sentido. 

Nesse particular, temos que aplaudir mais essa 
ação do grande Ministro Alexandre Padilha, que não 
é uma surpresa para o País, posto que como Ministro 
das Relações Institucionais do Governo Lula e como 
Secretário de Assuntos Federativos já mostrava todo 
o seu perfil de homem público profundamente sensível 
às reivindicações dos Estados mais pobres, com a gen-
tileza de sempre, a lhaneza de sempre e a franqueza 
de sempre. Não foi à toa que, na quarta-feira passada, 
tive o privilégio de estar presente, como V.Exa. tam-
bém lá estava, na noite de autógrafos de um livro feito 
a quatro mãos entre Alexandre Padilha e aquele outro 
grande ex-Ministro da Saúde, grande médico paulista, 
que é Adib Jatene.

Ora, um homem com a experiência de Adib Ja-
nete, com a sua notoriedade internacional, não iria 
fazer um trabalho a quatro mãos com o jovem médico 
Alexandre Padilha se não confiasse no seu desem-
penho, se não confiasse na sua vocação humanitária 
para servir à saúde deste País.

Parabenizo a Presidente Dilma Rousseff, mais 
uma vez, pela excelência da escolha de Alexandre Pa-
dilha, que honra o Governo brasileiro e será um marco 
definitivo, não tenho a menor dúvida, na história das 
políticas públicas de saúde do Brasil.

Muito obrigado.

DESPACHOS DO PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 2.360, DE 2011  
(Do Sr. Reinaldo Azambuja) 

Acrescenta à Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras pro-
vidências”, os dispositivos que menciona 

(Devolva-se a proposição, nos termos do 
art. 96, Inciso ii, alínea “b” da constituição fe-
deral c/c o art. 137, §1º, inciso ii, alínea “b” do 
regimento interno da câmara dos deputados. 
Oficie-se e, após, publique-se.) 

PROJETO DE LEI Nº 2.370, DE 2011  
(Do Sr. Lourival Mendes) 

Institui o dia 3 de dezembro como Dia 
do Delegado de Polícia 

(Devolva-se a proposição, com base no 
art. 137, §1º, inciso i, do regimento interno da 
câmara dos deputados. Oficie-se ao autor e, 
após, publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 3.160, DE 2011  
(Do Sr. Marcos Montes) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nº 2.182/11 e Projeto de Lei nº 
5.482/09 

(Indefiro, nos termos do art. 142, Pará-
grafo único do ricd, o pedido contido no reque-
rimento n. 3160/2011, Tendo em vista que o pl 
n. 5482/2009, Que tramita sujeito à apreciação 
conclusiva pelas comissões, já recebeu parecer 
de mérito da capadr. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 3.185, DE 2011  
(Do Sr. Ademir Camilo) 

Requer a desapensação de proposição 
(Indefiro, eis que a apensação se deu 

na forma regimental. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 3.219, DE 2011  
(Do Sr. Mauro Lopes) 

Requer a redistribuição do Projeto de 
Lei nº 523/2011, que “dispõe sobre o dano 
moral e dá outras providências” 

(Indefiro, eis que a distribuição inicial 
se deu nos moldes regimentais. Publique-se. 
Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 3.298, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Requer seja submetido à apreciação 
da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio o Projeto de 
Lei nº 1.623, de 2011, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação do prazo de 
validade dos produtos ou serviços coloca-
dos em promoção.

(Indefiro o pedido formulado, por enten-
der que a distribuição atendeu aos dispositivos 
regimentais pertinentes (ricd, artigos 53, inciso 
i, e 54, inciso i, c/c o artigo 32, inciso v, alíneas 
“b” e “c”). Publique-se. Oficie-se.) 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº 6.809/2010 (Ratinho Junior) – Altera o § 2º 
do art. 213 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 

que dispõe sobre a organização dos serviços de te-

lecomunicações.

Brasília, 11 de outubro de 2011. – Marco Maia, 

Presidente.

PARECERES
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PROJETO DE LEI Nº 1.396-A, DE 2011 
(Do Sr. Eleuses Paiva)

Institui a dedução, do lucro tributável 
para fins de imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas, do dobro das despesas 
realizadas em programas de assistência a 
medicamentos ao trabalhador; tendo pare-
cer da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, pela rejeição 
(relator: DEP. VALDIVINO DE OLIVEIRA).

Despacho: Às comissões de: desenvol-
vimento econômico, indústria e comércio; se-
guridade social e família; finanças e tributação 
(mérito e art. 54, Ricd) e constituição e justiça 
e de cidadania (art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.396, de 2011, de autoria do 
ilustre Deputado Eleuses Paiva visa instituir a dedução 
do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda 
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas reali-
zadas em programas de assistência a medicamentos 
ao trabalhador.

A proposição, em seu artigo 1º, visa determinar 
que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tri-
butável para fins do imposto sobre a renda, o dobro 
das despesas comprovadamente realizadas no perí-
odo base, programa de assistência a medicamentos 
ao trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério 
do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamen-
to contido no Projeto de Lei em epígrafe. Sendo que, 
esta dedução não poderá exceder em cada exercício 
financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e, 
cumulativamente, a 10% (dez por cento) do lucro tri-
butável. Permite ainda, a possibilidade das despesas 
não deduzidas no exercício financeiro correspondente 
serem transferidas para dedução nos dois exercícios 
financeiros subseqüentes, tudo conforme o estabele-
cido nos parágrafos 1º e 2º.

O artigo 2º estabelece que esses programas de 
assistência a medicamentos ao trabalhador deverão 
conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores 
de baixa renda e limitar-se-ão aos contratos pela pes-
soa jurídica beneficiária.

O parágrafo único deste artigo prevê que para o 
efeito do exame e aprovação dos programas a que se 

refere a presente proposição, o Ministério do Trabalho 
articulará com o Ministério da Saúde.

O artigo 3º veda a inclusão como salário de contri-
buição a parcela paga in natura, pela empresa, nesses 
programas de assistência a medicamentos ao traba-
lhador aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Por fim, fica estabelecido que a entrada em vigor 
da lei decorrente desta proposição ocorrerá na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Como justificativa, argumenta o nobre autor que 
o programa de assistência a medicamentos ao traba-
lhador visa melhorar as condições de saúde dos tra-
balhadores, com repercussões positivas para a quali-
dade de vida, a redução de acidentes de trabalho e o 
aumento da produtividade.

O Projeto de Lei aqui analisado foi distribuído às 
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; Seguridade Social e Família; Finanças e 
Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, nos 
termos do artigo 54, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões , tramitando em regime ordinário.

Em junho de 2011, tivemos a honra de ser indi-
cados para relatar a proposta.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao Projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É de competência da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio apreciar o 
presente Projeto de Lei, quanto ao mérito econômico, 
e, coube-me a tarefa de relatar e apresentar o voto, o 
que faço agora. 

Todo cidadão tem direito à saúde, assegurado 
pela Constituição Federal. No capítulo dos Direitos 
Sociais, o artigo 6º define a saúde como um dos di-
reitos sociais do cidadão. Já o artigo 196, da Carta 
Magna, define que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado. Portanto, cabe ao Estado, através do seu 
orçamento da Seguridade Social, financiar o Sistema 
Único de Saúde.

A Emenda Constitucional 29 definiu, através de 
Lei Complementar, percentuais de 12% e de 15%, 
como aplicação mínima pelos Estados e Municípios, 
respectivamente, de suas arrecadações de impostos, 
ali incluídas as transferências constitucionais da União, 
para Estados e Municípios e também as transferên-
cias de Estados para Municípios da parte que lhes 
cabe na arrecadação de Impostos Estaduais. Cabe 
a União, pelos recursos disponíveis na LOA, comple-
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mentar o volume de recursos destinados ao Sistema 
Único de Saúde.

A administração da Receita Federal teria enormes 
dificuldades de controlar a arrecadação do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica, se houver permissão, 
sem prévio estudo por parte da Secretaria da Receita 
Federal, para que Empresas possam adquirir medica-
mentos e levar o resultado desta aquisição, dobrado 
ao desconto do lucro tributável das pessoas jurídicas. 
O que é descontável do lucro tributável é definido por 
Ato Normativo daquela Secretaria.

Por outro lado, todas as vezes que algum me-
canismo reduz o recolhimento de Imposto de Renda, 
está sendo reduzido, dentre outros, as participações 
dos Municípios na arrecadação de Impostos da União, 
art. 159, da Constituição Federal, sendo que neste 
caso, 21,5% e 22,5% do IR pertencem aos Estados 
e Municípios, respectivamente. Ou seja, se aprovado 
o presente Projeto de Lei, Estados e Municípios, de 
forma indireta, estariam comprometendo recursos, 
sem nenhum controle, para aplicação em saúde, o 
que subverteria toda a organização orçamentária e 
fiscal destes Governos. A situação se agrava ainda 
mais quando o presente projeto permite o desconto 
em dobro das despesas realizadas pelas empresas. 
Ao final de cada exercício, a União, cada um dos Esta-
dos e cada um dos Municípios teria gasto quanto com 
saúde, se aplicado o permissivo que aqui se propõe?

No aspecto econômico deve salientar ainda, o prin-
cípio da economicidade na gestão dos recursos públicos. 
Quando o Estado adquire medicamentos, quase todos 
estão isentos de impostos e sua aquisição, normalmente, 
pelo Sistema de Pregão, o que permite ao Sistema único 
de Saúde comprar os medicamentos por um preço bem 
abaixo do preço praticado no Mercado. Qual o controle 
de preços poderíamos impor ao setor privado em suas 
aquisições? Além do descontrole do gasto, temos, ain-
da, o controle na distribuição de tais medicamentos. No 
setor público, há uma grande preocupação em entregar 
o medicamento a quem realmente precisa. Como seria 
este controle por parte do setor privado? Não haveria 
riscos de que a presente Lei serviria apenas para reduzir 
o lucro tributável das empresas, reduzindo a arrecada-
ção do Imposto de Renda, tão somente?

Neste caso, todo o esforço que o Congresso rea-
liza para regulamentar a Emenda 29, poderia ter seus 
efeitos reduzidos se aplicássemos os dispositivos pre-
vistos no presente Projeto de Lei.

Assim, voto pela REJEIÇÃO do presente Projeto 
de Lei, pelo que ele poderia afetar à organização or-
çamentária do Estado brasileiro e pelos seus efeitos à 
transparência, à economicidade, e , à legalidade do gasto 
público, e, pelo difícil controle por parte da Receita Fede-

ral quanto a arrecadação e distribuição, entre Estados e 
Municípios, do Imposto de Renda da Pessoas Jurídicas.

É como voto e submeto à apreciação da Comissão. 
Sala da Comissão, em 14 de setembro de 2011. 

– Deputado Valdivino de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou do Projeto de Lei nº 1.396/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Valdivino de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Maia – Presidente, Felipe Bornier, Natan Do-

nadon e Romero Rodrigues – Vice-Presidentes, Andre 
Moura, Ângelo Agnolin, Antonio Balhmann, Armando 
Vergílio, Camilo Cola, José Augusto Maia, Luis Tibé, 
Mandetta, Miguel Corrêa, Renato Molling, Ronaldo 
Zulke, Valdivino de Oliveira, Jesus Rodrigues.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011. 
– Deputado João Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.400-A, DE 2011 
(Do Sr. Otavio Leite)

Estabelece prazo de cinco anos a par-
tir da publicação desta lei para a substi-
tuição da comercialização e produção de 
pilhas e baterias não recarregáveis por 
produtos similares recarregáveis; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela re-
jeição (relator: DEP. ANTONIO BALHMANN).

Despacho: Às comissões de: desenvolvi-
mento econômico, indústria e comércio;  meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável; e cons-
tituição 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 Desenvol-
vimento Econômico, Indústria E Comércio

I – Relatório

A proposição em tela estabelece um cronogra-
ma de substituição compulsória das pilhas e baterias 
não recarregáveis por pilhas e baterias recarregáveis. 
Em cinco anos todas as pilhas e baterias não recar-
regáveis teriam sido substituídas por recarregáveis, à 
taxa de 20% ao ano. 

O Projeto de Lei autoriza o Poder Executivo a 
reduzir a alíquota do Imposto de Produtos Industria-
lizados (IPI) para fabricantes e/ou importadores que 
antecipem este cronograma. 

A inobservância desta lei gera as penalidades 
previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 
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sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Além desta Comissão, a presente proposição foi 
distribuída às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e Constituição e Justiça e de Cidadania, 
estando sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões. 
Não foram apresentadas emendas a esta Comissão. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição em tela apresenta propósito com 
mérito inequívoco ao direcionar esforços para a redu-
ção do despejo de materiais que afetam negativamente 
o meio ambiente.

Os danos ao meio ambiente são tratados pela te-
oria econômica como externalidades negativas, cujos 
efeitos não são naturalmente internalizados pelos agen-
tes envolvidos. Constitui uma das chamadas “falhas de 
mercado” que, em algumas circunstâncias, requerem 
intervenção do poder público para a sua devida correção. 

A questão aqui é avaliar quando este tipo de in-
tervenção é eficiente ou não. No caso do Projeto de 
Lei nº 1.400, de 2011, há severas dúvidas sobre se a 
intervenção faz sentido por uma análise custo benefício. 

Primeiro, a tese implícita é que como as pilhas e ba-
terias recarregáveis são utilizadas mais vezes que as não 
recarregáveis, a medida geraria um menor despejo de pi-
lhas e baterias e, portanto, menor dano ao meio ambiente. 
No entanto, o que importa para efeito dos danos ao meio 
ambiente não é o número de pilhas e baterias descartadas, 
mas sim a quantidade de materiais poluentes que as com-
põem. Nesse sentido, não há informações mínimas sobre 
a equivalência em termos de despejo desses materiais 
que existe entre as pilhas e baterias não recarregáveis e 
as recarregáveis. Por exemplo, Bocchi, Ferracin e Biaggio 
(2000)1 destacam que “do ponto de vista ambiental, as pi-
lhas alcalinas representam menor risco, já que não con-
têm metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio”. E 
pilhas alcalinas podem ser tanto recarregáveis como não 
recarregáveis, havendo uma tendência a cada vez mais 
ampliar a proporção de alcalinas em países como Esta-
dos Unidos e Alemanha. Já as pilhas de níquel/cádmio, 
preponderantemente recarregáveis, são as que apresen-
tam vida útil mais longa, mas além do custo de produção 
ser maior que as de chumbo/ácido, geram maior impacto 
negativo no meio ambiente em função do elemento “cád-
mio”. Ou seja, não há como se inferir sobre o impacto final 
esperado da política sobre o meio ambiente, o que seria 
um dado chave para uma avaliação precisa do potencial 
benefício da medida. É possível que o foco do projeto de 
lei na dicotomia recarregável/não recarregável esteja sim-
plesmente equivocado.

1 – “Pilhas e Baterias:Funcionamento e Impacto Ambiental”. Nº 11, 
maio 2000.

Segundo, há um custo não desprezível da polí-
tica tanto para empresas como para consumidores. É 
sabido que baterias e pilhas recarregáveis são siste-
maticamente mais caras do que as não recarregáveis, 
além de demandarem o custo fixo da aquisição de um 
carregador mais o custo da recarga (a energia elétrica 
consumida). De qualquer forma, para um uso previsto 
suficientemente longo é possível que as recarregáveis 
sejam até mais em conta, considerando a proporção 
do preço pela quantidade de vezes que poderá ser re-
carregada. No entanto, há diversos perfis de consumo 
de pilhas e baterias pelos usuários. Em vários desses 
perfis de consumo não se demanda um uso suficien-
temente prolongado, o que implica que a medida traria 
aumento efetivo de custos para um grande número de 
usuários e usos possíveis que estes possam realizar. 

Terceiro, em outros casos, como em alguns con-
troles remotos, a pilha ou bateria não recarregável 
acaba mais rapidamente ou possui desempenho infe-
rior à recarregável. Bocchi, Ferracin e Biaggio (2000)2 
explicam que “a pilha alcalina pode ser também pro-
duzida como pilha recarregável (bateria secundária). 
Para isso, são necessárias pequenas modificações 
no projeto de construção, porém seu desempenho é 
muito menor do que o das baterias secundárias tradi-
cionais.” Além de o diferencial de preços entre recar-
regáveis e não recarregáveis se tornar relativamente 
mais importante, potencialmente se gera desconforto 
ao consumidor de realizar recargas com mais frequên-
cia nas recarregáveis do que troca de pilhas e baterias 
não recarregáveis. 

Pode-se afirmar que a proporção de vendas en-
tre pilhas e baterias recarregáveis e não recarregáveis 
observada hoje no mercado responde às necessidades 
específicas dos vários perfis de usuários existentes. 
Assim, induzir a uma nova proporção, no caso 100% 
para pilhas e baterias recarregáveis, inequivocamente 
remove uma opção e aumenta o custo do consumidor. 
Do lado das empresas produtoras de pilhas e baterias, 
haverá também custos fixos do ajuste da planta pro-
dutiva de não recarregáveis para recarregáveis e al-
guma variação (indefinida) do custo variável resultante 
da obrigação de alterar o mix de produção. Também 
do lado das empresas produtoras de equipamentos 
eletrônicos, a implementação da medida poderá de-
mandar alguns ajustes, com geração de custos fixos e 
aumento (potencial) dos custos variáveis. Há também 
custos potenciais do lado do estoque de equipamentos 
eletrônicos dos consumidores que podem ter uma efi-
ciência diferencial muito grande entre pilhas e baterias 
recarregáveis e não recarregáveis. 

1 – “Pilhas e Baterias:Funcionamento e Impacto Ambiental”. Nº 11, 
maio 2000. 
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Quarto, usualmente é mais eficiente do ponto 
de vista regulatório prover incentivos positivos ou ne-
gativos para que os agentes privados atuem de forma 
consistente à correção de externalidades, como é o 
caso de danos ao meio ambiente, do que o recurso 
a mandamentos legais do tipo “comando e controle”, 
que é o caso deste projeto de lei. Isso porque o custo 
marginal da adoção deste último, tanto para empre-
sários como para consumidores, pode acabar sendo 
desproporcional. 

Nesse ponto, é importante enfatizar que o Projeto 
de Lei n º 1.400, de 2011, previa também um incentivo 
positivo para o alcance do objetivo pela possível redu-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
para fabricantes e importadores que anteciparem o cro-
nograma estabelecido. O problema prático dessa abor-
dagem seria o custo de monitoramento da proporção 
de pilhas e baterias recarregáveis e não recarregáveis 
colocadas no mercado por cada empresa. O incentivo 
seria, inclusive, de as empresas declararem sempre 
mais pilhas e baterias recarregáveis vendidas do que 
não recarregáveis, para usufruir do benefício. O maior 
problema, no entanto, é que, como já argumentado, 
não há dados que corroborem os ganhos sobre o meio 
ambiente da alteração. 

Por fim, é importante destacar que a Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2005, sobre o tratamento de resídu-
os sólidos, já previu uma forma de lidar com a questão 
do despejo de pilhas e baterias. O art. 33 da citada lei 
tem a seguinte redação: 

“Art. 33. São obrigados a estruturar e im-
plementar sistemas de logística reversa, me-
diante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de: 

I -.......... ............................................. .... 
II – pilhas e baterias;” 

Como pode ser visto, a nova lei de resíduos sóli-
dos tem menos de um ano, não havendo como se ava-
liar neste momento qual tem sido o seu desempenho 
neste item. É fundamental aguardar um pouco mais o 
resultado desta política mais geral, inclusive cobrando 
do Poder Executivo, sua satisfatória implementação, 
e ai sim avaliar a necessidade de complementações.

Tendo em vista o exposto, somos pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei nº 140, de 2011.

Sala da Comissão, em 14 de julho de 2011. – 
Deputado Antonio Balhmann, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou do Projeto de Lei nº 1.400/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Antonio Balhmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Maia – Presidente, Felipe Bornier, Natan Do-

nadon e Romero Rodrigues – Vice-Presidentes, Andre 
Moura, Ângelo Agnolin, Antonio Balhmann, Armando 
Vergílio, Camilo Cola, José Augusto Maia, Luis Tibé, 
Mandetta, Miguel Corrêa, Renato Molling, Ronaldo 
Zulke, Valdivino de Oliveira, Jesus Rodrigues.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011. 
– Deputado João Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.482-A, DE 2011 
(Do Sr. Benjamin Maranhão)

Dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Litoral 
Norte do Estado da Paraíba, constituído 
pelos municípios de Cabedelo e Lucena; 
tendo parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (relator: DEP. ROMERO RO-
DRIGUES).

Despacho: Às comissões de: desen-
volvimento econômico, indústria e comércio;  
finanças e tributação (mérito e art. 54, Ricd) 
e constituição e justiça e de cidadania (art. 
54 Ricd) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que cria a Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) do Litoral Norte do 
Estado da Paraíba, constituído pelos municípios de 
Cabedelo e Lucena, com regime tributário, cambial 
e administrativo previsto na legislação vigente e cuja 
implantação efetiva dependerá do atendimento aos 
requisitos constantes do art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.508, 
de 20 de julho de 2007.

Justifica o ilustre Autor que a criação de ZPE’s 
é uma forma muito utilizada de promover o desenvol-
vimento das cidades que a sediam, por meio de estí-
mulo às atividades exportadoras em seu território. A 
região do Litoral Norte, assim como todo o Estado da 
Paraíba vai se desenvolver, tirando proveito da posi-
ção privilegiada dos municípios de Cabedelo e Luce-
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na, com fácil acesso a rodovias e portos, e excelente 
aparato logístico.

O projeto revoga, ainda, dispositivos da atual le-
gislação que limitam o número de ZPE’s.

A matéria também foi distribuída para as Comis-
sões de Finanças e Tributação (Mérito e art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD), 
estando sujeita a regime de tramitação ordinária e tra-
mitação conclusiva pelas Comissões.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

As diretrizes brasileiras sobre a criação de Zo-
nas de Processamento de Exportação remontam à 
década de 80, balizadas pelo Decreto-lei nº 2.452/88. 
A implantação desses enclaves foi, à época, tema de 
acalorados debates entre os que neles vislumbravam 
uma alternativa criativa para a superação das desi-
gualdades regionais e aqueles que temiam pela inte-
gridade do modelo autárquico então prevalecente em 
nossa economia. Ao longo de cinco anos, de 1989 a 
1994, criaram-se por decreto 17 ZPEs – as de Rio 
Grande (RS), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Vila Velha 
(ES), Teófilo Otoni (MG), Ilhéus (BA), Nossa Senho-
ra do Socorro (SE), Suape (PE), João Pessoa (PB), 
Macaíba (RN), Maracanaú (CE), Parnaíba (PI), São 
Luís (MA), Barcarena (PA), Cáceres (MT), Corumbá 
(MS) e Araguaína (TO). Nenhuma delas, porém, che-
gou a ser efetivamente implantada. Com o tempo e 
a sucessão de eventos de grande impacto político e 
econômico – como a abertura de nossa economia, a 
crise política do início da década de 90, a escalada 
da hiperinflação, o sucesso do Plano Real, as crises 
mexicana, asiática e russa, dentre inúmeros outros -, 
o tema das ZPE acabou sendo distribuído para o rol 
dos assuntos sobrestados. 

Com a edição das Leis nº 11.508, de 20/07/07, e 
nº 11.732, de 30/06/08, regulamentadas pelo Decreto 
nº 6.814, de 06/04/09, o debate em torno da ideia de 
implantação de Zonas de Processamento de Exporta-
ção voltou à agenda pública brasileira, tanto pelas mãos 
do Executivo como por meio da apresentação de inú-
meras proposições por parlamentares das duas Casas 
legislativas. É nesse contexto que se insere a iniciativa 
que ora analisamos sob o ponto de vista econômico. 

Vários são os incentivos garantidos pelo novo 
marco regulatório. De acordo com o novo marco re-
gulatório das ZPEs, as empresas localizadas em tais 
distritos industriais são agraciadas com a suspensão 
de impostos e contribuições federais incidentes so-
bre produtos importados ou adquiridos no mercado 

interno e também sobre matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem nacionais 
ou importados. Além disso, poderão se beneficiar da 
isenção do ICMS nas importações e nas compras no 
mercado interno, nos casos em que for autorizado por 
convênio no âmbito do CONFAZ. As empresas instala-
das em ZPEs também estão dispensadas de licença 
ou de autorização de órgãos federais para as impor-
tações e exportações, com exceção dos controles de 
ordem sanitária, de interesse da segurança nacional 
e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer 
outras restrições à produção, operação, comercializa-
ção e importação de bens e serviços. Finalmente, as 
empresas gozam de plena liberdade cambial e estão 
sujeitas a procedimentos administrativos simplificados, 
desde que destinem ao menos 80% de sua produção 
ao mercado externo.

Espera-se que as isenções fiscais aliadas às de-
mais vantagens mencionadas provocarão a atração 
de novos investimentos nas regiões autorizadas a se-
diar ZPEs, ampliando as exportações de produtos e, 
consequentemente, gerando mais empregos e renda 
para os municípios que as abrigarem, bem como às 
áreas circundantes. Assim sendo, acreditamos que as 
ZPEs podem ser um importante instrumento dinami-
zador do desenvolvimento econômico, especialmente 
em regiões de grande potencial econômico, as quais, 
para realizá-lo, necessitam de estímulos.

Sendo assim, o julgamento do mérito do Pro-
jeto em apreço por essa Comissão passa, necessa-
riamente, pelo exame das condições econômicas do 
Município pleiteante. De acordo com o § 1º do art. 2º 
da Lei nº 11.508, de 2007, o Município deverá dispor 
de acesso facilitado a portos e aeroportos internacio-
nais, disponibilidade financeira e infra-estrutura míni-
ma e serviços capazes de absorver os efeitos de sua 
implantação. Como descrevemos a seguir, tais crité-
rios são plenamente atendidos pelos municípios de 
Cabedelo e Lucena.

Com efeito, a infra-estrutura logística do Litoral 
Norte do Estado da Paraíba reúne as condições ne-
cessárias para o escoamento da produção destinada 
ao mercado externo e ao mercado interno – destino de 
até 20% da produção dessas áreas aduaneiras espe-
ciais, de acordo com a legislação vigente. De fato, há 
um porto bem estruturado em Cabedelo, com diversos 
cais acostáveis, armazéns, pátios de estocagem, ter-
minal ferroviário e acesso rodoviário, fluvial e marítimo, 
cuja área de influência abrange também os estados 
vizinhos de Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Assim, concordamos com a sugestão ao Poder 
Executivo de criação de uma ZPE em Cabedelo e Luce-
na, a qual deverá ser analisada pelo Conselho Nacional 
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de Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), 
com competência para julgar os projetos de ZPEs com 
a profundidade necessária, de forma a priorizar regiões 
menos desenvolvidas que apresentem, porém, os re-
quisitos econômicos indispensáveis para que o enclave 
produza, de fato, os resultados esperados. 

Nesse sentido, foram editadas, recentemente, re-
soluções do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – as Resoluções de nºs 1,2 e 3, todas 
de 2009 – que estabelecem as regras de organização 
e funcionamento do CZPE, bem como os requisitos a 
serem observados pelos proponentes na apresenta-
ção de projetos industriais referentes às ZPEs. Dessa 
forma, passou-se a exigir dos proponentes dados ge-
rais sobre o empreendimento, informações acerca das 
características do projeto (capacidade de produção, 
qualificação dos recursos humanos da empresa, nível 
tecnológico da produção, infraestrutura pretendida, lo-
calização do projeto, bens de capital utilizados, etc) e 
sobre aspectos econômicos da proposta (projeção de 
fluxo de caixa, projeções das receitas brutas, projeção 
das importações de bens e serviços, composição dos 
custos, período de retorno do investimento, projeção 
de investimentos e estudo de mercado). 

Finalmente, conforme dispõe o inciso III, do § 1º, 
do art. 3º da Lei 11.508/2007, tais propostas devem 
atender às “prioridades governamentais para os diver-
sos setores da indústria nacional e da política econô-
mica global, especialmente para as políticas industrial, 
tecnológica e de comércio exterior”, o que exige uma 
visão do conjunto das propostas, possível por meio da 
centralização de suas análises por um órgão que siga 
critérios pré-definidos. Assim, já estão sendo exami-
nadas pelo CZPE onze novos projetos de criação de 
ZPEs, bem como sete projetos de relocalização dos 
distritos industriais anteriormente criados. Caso as 
propostas sejam aprovadas pelo CZPE, os enclaves 
deverão, então, ser criados por meio de decreto, con-
forme estabelece o art. 2º da Lei 11.508/2007. 

Isso posto, entendemos que é salutar e indispen-
sável que o Congresso Nacional se manifeste quanto à 
criação de uma determinada ZPE, autorizando ou não 
a sua criação, para que, em caso favorável, posterior-
mente, sua proposta formal possa ser detalhadamente 
examinada pelos órgãos competentes.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.482, de 2011.

Sala da Comissão, em 23 de agosto de 2011. – 
Deputado Romero Rodrigues, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-

da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
1.482/2011, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Romero Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Maia – Presidente, Felipe Bornier, Natan Do-

nadon e Romero Rodrigues – Vice-Presidentes, Andre 
Moura, Ângelo Agnolin, Antonio Balhmann, Armando 
Vergílio, Camilo Cola, José Augusto Maia, Luis Tibé, 
Mandetta, Miguel Corrêa, Renato Molling, Ronaldo 
Zulke, Valdivino de Oliveira, Jesus Rodrigues.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011. 
– Deputado João Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.511-A, DE 2011 
(Da Sra. Erika Kokay)

Dispõe sobre a obrigatoriedade, para 
o fornecedor, de informar aos adquirentes, 
nas condições que específica, os preços 
total e unitário dos produtos, quando ofer-
tados em embalagens econômicas; tendo 
parecer da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. RICARDO IZAR). 

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor 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 Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa realizada hoje, 
em decorrência da ausência do Relator, Dep. Francisco 
Araújo, tive a honra de ser designado Relator Substituto 
da presente proposição e acatei na íntegra o seguinte 
parecer da Nobre Parlamentar.

Incumbe a este colegiado apreciar o mérito da 
proposição em epígrafe, que regulamenta a informa-
ção ao consumidor sobre preço de produto ofertado 
em embalagem econômica ou similar.

Conforme o proposto, o preço de produto ofertado 
em embalagem econômica ou similar deve considerar 
como parâmetro as seguintes medidas: unidade, qui-
lograma, metro e litro, sujeitando-se os infratores às 
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 1990 – Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumidor.

Dentro do prazo regimental, a proposição não 
recebeu emendas.

II – Voto do Relator

Em nosso entendimento, é legítimo utilizar en-
genhosidade e técnicas de marketing para buscar au-
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mento na venda de produtos ou serviços, desde que 
essas práticas não confundam, iludam ou se mostrem 
abusivas contra o consumidor.

Dentre o conjunto de recursos legítimos à dispo-
sição dos profissionais de marketing encontram-se as 
embalagens econômicas, que são apresentações de 
produtos em embalagens maiores que as originais, e as 
embalagens múltiplas, que contêm duas ou mais emba-
lagens originais. Ambas oferecem ao consumidor uma 
quantidade de produto maior do que ele está acostu-
mado a comprar, e prometem preço menor e economia 
para o consumidor. Mas, muitas vezes, esses tipos de 
embalagem não apresentam preços proporcionalmen-
te menores do que os encontrados nas embalagens 
originais ou apresentam preços insignificantemente 
menores, constituindo-se em propaganda enganosa e 
induzindo o consumidor a adquirir, sem vantagem eco-
nômica, uma maior quantidade do produto. Tal sucede 
devido à dificuldade de o consumidor conseguir fazer 
rapidamente, de cabeça, as contas necessárias para 
verificar se existe, ou não, vantagem na embalagem 
econômica ou múltipla, porque os preços que lhe são 
apresentados referem-se a embalagens que contêm 
diferentes quantidades de produto. Por exemplo, sem 
o auxílio de uma calculadora, é difícil saber se é mais 
econômico adquirir uma embalagem de determinado 
desinfetante com 160 ml, por R$ 2,49, ou sua embala-
gem econômica com 900 ml, por R$13,99. Porém se, 
junto ao preço de cada embalagem, fosse informado 
o preço por litro, como propõe a iniciativa sob análi-
se, seria fácil saber que, em ambas as embalagens 
o desinfetante custa R$ 15,56 por litro, não havendo, 
portanto, economia na aquisição da embalagem maior.

A marcação do preço proporcional a uma uni-
dade de medida padrão como o metro, o litro, o quilo, 
juntamente ao preço que já é normalmente marcado 
na embalagem, traz outra vantagem ao consumidor, 
talvez maior do que a facilidade de comparar preços 
entre embalagens com quantidades diferenciadas de 
um mesmo produto. Ele poderá também, facilmente, 
comparar preços entre produtos concorrentes que, nor-
malmente, são embalados em quantidades diferentes 
e, portanto, de difícil comparação de preço. 

Ademais, por vezes e inadvertidamente, as em-
balagens que adquirimos no supermercado sofrem 
diminuição da quantidade de produto sem a correspon-
dente diminuição de preço. Certamente, a adoção do 
proposto na iniciativa sob comento inibirá essa prática 
abusiva, tornando-a mais evidente para o consumidor, 
pois ele disporá de um referencial de preço muito mais 
eficiente para realizar comparações.

Muito embora estejamos concordes com a ilustre 
Autora da iniciativa em pauta, entendemos que, para 

maior eficácia e efetividade legislativa, seria adequado 
acrescentar a regulamentação pretendida ao texto da 
Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, que já dis-
põe sobre a oferta e as formas de afixação de preços 
de produtos e serviços para o consumidor. Portanto, 
propomos um Substitutivo. 

Pelas razões dispostas acima, votamos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 1.511, de 2011, na forma 
do Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011. 
– Deputado Ricardo Izar, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 1.511, DE 2011

Altera a Lei nº 10.962, de 11 de outu-
bro de 1994, para aditar formas de afixa-
ção de preço de bens e serviços para o 
consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei destina-se a alterar a Lei nº 10.962, 

de 11 de outubro de 1994, para aditar formas de afixa-
ção de preço de bens e serviços para o consumidor.

Art. 2º A Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 4º-A 
e 4º-B:

“Art.4º-A Além do preço à vista referente à em-
balagem oferecida, deve ser afixado o preço à vista 
proporcional a uma unidade, um metro, um metro 
quadrado, um quilograma ou um litro, a depender da 
especificidade do produto ou serviço, em caracteres 
facilmente legíveis e com os mesmos destaque e ta-
manho de fonte utilizados na informação dos preços 
referentes à embalagem oferecida”. (NR) 

“Art. 4º-B Além dos preços à vista referentes à 
embalagem múltipla oferecida, devem ser afixados 
os preços à vista correspondentes a cada uma das 
embalagens nela contidas, em caracteres facilmente 
legíveis e com os mesmos destaque e tamanho de 
fonte utilizados na informação dos preços referentes 
à embalagem múltipla oferecida. 

Parágrafo único. Embalagem múltipla é a que 
agrupa duas ou mais embalagens.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011. 
– Deputado Ricardo Izar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo, 
o Projeto de Lei nº 1.511/2011, nos termos do Parecer 
do Relator Substituto, Deputado Ricardo Izar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Roberto Santiago – Presidente; César Halum, 
Ricardo Izar e Wolney Queiroz – Vice-Presidentes; 
Carlos Sampaio, Chico Lopes, Deley, Eli Correa Filho, 
Gean Loureiro, Iracema Portella, José Carlos Araújo, 
Joseph Bandeira, Lauriete, Otoniel Lima, Raimundão, 
Reguffe, Aline Corrêa, Valadares Filho e Weliton Prado.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2011.  
– Deputado Roberto Santiago, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3.047-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2148/2010 
MSC 96/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Empreendimentos Radiodifu-
são Cabo Frio Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Municí-
pio de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ALESSANDRO MOLON).

Despacho: À comissão de constituição 
e justiça e de cidadania (art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 19 de novembro de 2009, que renova por 
quinze anos, a partir de 5 de setembro de sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Cabo Frio, Estado do Rio 
de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3.047, de 2010. 

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de outorga resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 3.047, de 2010.

Sala da Comissão, em 20 de setembro de 2011. 
– Deputado Alessandro Molon, Relator.

II – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 3.047/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Alessandro 
Molon. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado Cesar Colnago, Presidente em exercício. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 31-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2446/2010 
MSC 360/2010

Aprova o ato que autoriza a Fundação 
Rádio Educativa de Barcelona a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Caravelas, Estado 
da Bahia; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. SÉRGIO BARRA-
DAS CARNEIRO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 898, de 22 de dezembro de 2008, 
que autoriza a Fundação Rádio Educativa de Barce-Fundação Rádio Educativa de Barce-
lona a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Caravelas, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 31, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato 
de autorização resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 

atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 31, de 2011.

Sala da Comissão, em de de 2011. – Deputado 
Sérgio Barradas Carneiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2011, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado Cesar Colnago, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 69-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2132/2010 
MSC 95/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em onda média, no Município de Santa 
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa (re-
lator: DEP. NELSON MARCHEZAN JUNIOR).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 05 de março de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 28 d e abril de 2008, a concessão ou-, a partir de 28 d e abril de 2008, a concessão ou-28 de abril de 2008, a concessão ou-, a concessão ou-
torgada à Gazeta Comunicações Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Santa Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 69, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-

traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 69, de 2011.

Sala da Comissão, em de de 2011. – Deputado 
Nelson Marchezan Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 69/2011, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson 
Marchezan Junior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado Cesar Colnago, Presidente em exercício .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 82-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2460/2010 
MSC 360/2010

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra Monsenhor Manoel Perez Descanps de 
Ocauçu – SP a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de 
Ocauçu, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
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juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. JOSÉ MENTOR).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 957,de 20 de novembro de 2009, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura Monsenhor Manoel Perez Descanps de Ocauçu 
– SP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ocauçu, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 82, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato 
de autorização resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 82, de 2011.

Sala da Comissão, em 23 de agosto de 2011. – 
Deputado José Mentor, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 82/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado José Mentor. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado Cesar Colnago, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 88-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2498/2010 
MSC 361/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Paraíso FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de São Se-
bastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ODAIR CUNHA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

APRECIAÇÃO: Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 554, de 13 de agosto de 2009, que 
renova, a partir de 26 de fevereiro de 2006, a permis-26 de fevereiro de 2006, a permis-, a permis-
são outorgada à Paraíso FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de São Sebastião do Paraíso, Estado de 
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 88, de 2011 .

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 88, de 2011.

Sala da Comissão, em de de 2011. – Deputado 
Odair Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Odair Cunha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado, Cesar Colnago, Presidente em exercício .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 89-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2502/2010 
MSC 361/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Imbiara de 
Araxá Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Araxá, Estado de Minas Gerais; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ODAIR CUNHA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
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fere a Portaria no 648, de 31 de agosto de 2009, que 
renova, a partir de 19 de junho de 2008, a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Araxá, Estado de 
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 89, de 2011 .

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 89, de 2011.

Sala da Comissão, em 1º de setembro de 2011. 
– Deputado Odair Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Odair Cunha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado, Cesar Colnago, Presidente em exercício. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 94-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2611/2011 
MSC 734/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Educacional, Cultu-
ral e Assistencial de Pinheiro – FECAP para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Pinhei-
ro, Estado do Maranhão; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MAURO BENEVIDES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 77, de 1º de março de 2010, que 
renova, a partir de 21 de dezembro de 2000, a per-21 de dezembro de 2000, a per-, a per-



56460 Quarta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2011

missão outorgada à Fundação Educacional, Cultural e 
Assistencial de Pinheiro – FECAP para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Pinheiro, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 94, de 2011 .

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 94, de 2011.

Sala da Comissão, em 1º de setembro de 2011. 
– Deputado Mauro Benevides, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 94/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Mauro Benevides. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado, Cesar Colnago, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 101-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2635/2011 
MSC 742/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio 880 Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas 
curtas, no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. VICENTE 
CANDIDO).

DESPACHO: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Pacomissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que renova a concessão outorgada 
à Rádio 880 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas curtas, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

De competência terminativa desta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, con-
soante o disposto no art. 54, I, do Regimento Interno, 
o ato emanado do Poder Executivo foi apreciado, pri-
meiramente, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
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Comunicação e Informática, que o aprovou, apresen-
tando o Projeto de Decreto Legislativo ora examinado.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, IV, a, do Regimento 
Interno da Casa, cumpre a esta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania pronunciar-se exclu-
sivamente acerca dos aspectos constitucional, legal, 
jurídico, regimental e de técnica legislativa da propo-
sição ora examinada.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 233 e seu §1º da Constituição.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, como preceitua o art. 
109 do Regimento Interno.

Observados os requisitos constitucionais formais, 
verificamos que o Projeto em exame não contraria 
preceitos ou princípios da Constituição, não haven-
do qualquer óbice a sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas são 
adequadas, nos termos estabelecidos pela Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 107, de 2001.

Ante o exposto, nada havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, votamos pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2011.

Sala da Comissão, em 31 de agosto de 2011. – 
Deputado Vicente Cândido, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 101/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Vicente Candido. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-

tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado Cesar Colnago, Presidente em exercício. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 125-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2681/2011 
MSC 748/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura Taperense Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, no Município de Tapera, 
Estado do Rio Grande do Sul; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
NELSON MARCHEZAN JUNIOR).

Despacho: À comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 27 de julho de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 04 de dezembro de 2001, a conces-, a partir de 04 de dezembro de 2001, a conces-04 de dezembro de 2001, a conces-, a conces-
são outorgada à Rádio Cultura Taperense Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, no Município de 
Tapera , Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
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nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 125, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Observados os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isso posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 125, de 2011.

Sala da Comissão, em de de 2011. – Deputado 
Nelson Marchezan Junior, Relator.

III – Parecer Da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 125/2011, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson 
Marchezan Junior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix 
Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Cida Borghetti, 
Hugo Leal, João Lyra, Leandro Vilela, Pedro Uczai e 
Sérgio Barradas Carneiro.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado, Cesar Colnago, Presidente em exercício .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 128-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 2688/2011 
MSC 748/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Icatu Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Penápolis, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. JOSÉ MENTOR).

Despacho: À comissão de constituição 
e justiça e de cidadania (art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão De Constitui-
ção E Justiça E De Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 28 de julho de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 10 de novembro de 2008, a conces-10 de novembro de 2008, a conces-, a conces-
são outorgada à Rádio Icatu Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Penápolis, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 128, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
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formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 128, de 2011.

Sala da Comissão, em 23 de agosto de 2011. – 
Deputado José Mentor, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado José Mentor. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cesar Colnago – Vice-Presidente no exercício da 

Presidência, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Boni-
fácio de Andrada, Brizola Neto, Delegado Protógenes, 
Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo Cunha, 
Efraim Filho, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça 
Júnior, Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Luiz Couto, Marçal 
Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Roberto Frei-
re, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Alexandre Leite, 
Assis Carvalho, Cida Borghetti, Hugo Leal, João Lyra, 
Leandro Vilela, Pedro Uczai e Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 2011. 
– Deputado, Cesar Colnago, Presidente em exercício.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata Da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária 
Realizada em 06 de outubro de 2011

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia seis 
de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Vicente Candido – Vice-
-Presidente; Alessandro Molon, Anthony Garotinho, 
Bonifácio de Andrada, Danilo Forte, Dimas Fabiano, 
Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, 
Fabio Trad, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Hen-
rique Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo 
Lima, Luiz Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Mau-
ro Benevides, Mendonça Filho, Odair Cunha, Osmar 
Serraglio, Pastor Marco Feliciano , Roberto Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado e Vieira da Cunha 
– Titulares; Assis Carvalho, Daniel Almeida, Domingos 
Neto, José Carlos Araújo, Leandro Vilela, Nazareno 
Fonteles, Sandro Alex e Sérgio Barradas Carneiro – 
Suplentes.Deixaram de comparecer os Deputados 
Almeida Lima, André Dias, Antonio Bulhões, Arnaldo 
Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, Brizola Neto, Carlos 
Bezerra, Cesar Colnago, Delegado Protógenes, Efraim 
Filho, João Paulo Cunha, Jorginho Mello, José Mentor, 
Jutahy Junior, Luiz Carlos, Maurício Quintella Lessa, 
Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onyx Lorenzoni, 
Paes Landim, Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, Roberto 
Freire, Rubens Otoni, Solange Almeida, Valtenir Pe-
reira, Vicente Arruda, Vilson Covatti e Wilson Filho. O 
Segundo Vice-Presidente, Deputado Vicente Candido, 
no exercício da Presidência, declarou abertos os tra-
balhos e submeteu à apreciação a Ata da sexagésima 
quinta reunião ordinária realizada em cinco de outubro. 
O Deputado Luiz Couto requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: O Deputado Luiz Couto solicitou ao Presidente 
que retirasse o item 1 da pauta – Consulta nº 20/11. 
O Presidente retirou, de ofício. Mantendo o acordo 
firmado com os membros da Comissão, o Presidente 
anunciou a votação em bloco das Redações Finais 
de PDC’s de renovação ou de outorga de serviços de 
radiodifusão – itens 2 a 6 da pauta. 1 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.753/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1320/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pró-Cultura de Eldorado a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Eldorado, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final contra o 
voto do Deputado Anthony Garotinho. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.921/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1539/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Grupo Ação Unida pela 
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Comunidade de Orindiúva a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Orindiúva, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDU-
ARDO CUNHA. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final contra o voto do Deputado Anthony Garotinho. 
3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.966/09 – da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1560/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária São Francisco de Assis a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado EDUARDO CUNHA. Em votação, foi aprovada 
a Redação Final contra o voto do Deputado Anthony 
Garotinho. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.057/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1577/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Fundação Fronteiras a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Fronteiras, Estado 
do Piauí”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final contra o 
voto do Deputado Anthony Garotinho. 5 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.139/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1559/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Teutônia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Teutônia, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final contra o voto 
do Deputado Anthony Garotinho. O Deputado Anthony 
Garotinho solicitou verificação de votação das propo-
sições apreciadas em bloco. O Presidente procedeu 
à chamada nominal. Votaram sim os Deputados Ales-
sandro Molon, João Paulo Lima, Luiz Couto, Vicente 
Candido, Osmar Serraglio, Bonifácio de Andrada, Di-
mas Fabiano, Felipe Maia, Edson Silva, Félix Mendonça 
Júnior, Assis Carvalho. Votou não o Deputado Anthony 
Garotinho. Encerrada a votação, o Senhor Presidente 
proclamou o resultado: foram computados doze votos, 
sendo onze favoráveis e um contrário. O Deputado Bo-
nifácio de Andrada informou que membros ausentes 
à reunião estariam na Comissão para Elaboração do 
Novo Código de Processo Civil, acontecendo naquele 
momento com a presença de Ministros do Supremo e 
do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo quórum 
regimental para deliberação, o Senhor Presidente en-
cerrou a reunião às dez horas e cinquenta e quatro 

minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima terça-feira, onze de outubro, às dez horas para 
apreciar os itens da pauta a ser divulgada na próxima 
sexta-feira e encaminhada por meio eletrônico. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente em exercício, Deputado Vicente Can-
dido, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 32ª Reunião (Ordinária Deliberativa) 
Realizada em 21 de setembro de 2011. 

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte 
e um de setembro de dois mil e onze, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Urbano no Plenário 16 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Manoel Junior, Presidente, com 
a presença dos Deputados, Roberto Britto, José de 
Filippi e Leopoldo Meyer – Vice-Presidentes; Bruna 
Furlan, Edivaldo Holanda Junior, Eliane Rolim, Fer-
nando Marroni, Heuler Cruvinel, João Arruda, Mauro 
Mariani, Roberto Dorner, Rosane Ferreira, Vilalba e 
William Dib – Titulares; Adrian, Edinho Araújo, João 
Carlos Bacelar, João Paulo Lima, José Chaves, Mar-
celo Matos, Paulo Freire e Roberto Teixeira – Suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Francisco 
Escórcio e Zoinho. Justificou a ausência o Deputado 
Genecias Noronha, que apresentou também justifica-
tiva de ausência para a reunião de Audiência Pública 
do dia treze de setembro e para a Reunião Ordinária 
Deliberativa do dia quatorze de setembro do corren-
te ano. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação as Atas da 30ª Reunião Ordinária De-
liberativa e da 31ª Reunião Ordinária de Audiência Pú-
blica, realizadas, respectivamente, nos dias quatorze 
e vinte de setembro do corrente ano. Em votação, as 
Atas foram aprovadas unanimemente. Antes de iniciar 
a Ordem do Dia, o Presidente prestou esclarecimen-
tos aos demais membros da Comissão sobre notícia 
veiculada na imprensa de supostas acusações contra 
a sua pessoa e sobre a menção ao seu nome no rela-
tório da CPI do Extermínio no Nordeste. O Presidente 
asseverou, ainda, que irá processar judicialmente o 
responsável pelas acusações por crime de calúnia e 
difamação e oferecerá também representação no Con-
selho de Ética da Câmara dos Deputados. Fizeram uso 
da palavra, em apoio e solidariedade ao Presidente, 
os Deputados João Arruda, Willian Dib, Roberto Britto, 
Bruna Furlan, Mauro Mariani, Rosane Ferreira, Heuler 
Cruvinel, João Paulo Lima e Adrian. O Deputado Heu-
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ler Cruvinel registrou que havia sido designado para 
representar a Comissão de Desenvolvimento Urbano 
na Sessão Solene de Abertura do 5º Seminário e Ex-
posição Internacional sobre Planejamento e Sustenta-
bilidade dos Centros Urbanos (ECO URBS 2011), em 
Goiânia-GO, mas que, ao chegar ao local, o evento 
fora cancelado sem que esta Comissão fosse avisa-
da. Ele solicitou o encaminhamento de ofício àquela 
instituição, manifestando o profundo desagrado deste 
Colegiado. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 
1 – REQUERIMENTO Nº 50/11 – do Sr. João Paulo 
Lima – que “requer a participação de representante 
da cidade de Natal – RN, no Seminário para debater 
a Mobilidade Urbana, no âmbito da Comissão de De-
senvolvimento Urbano”. Não deliberado, em razão do 
início da Ordem do Dia no Plenário da Casa. B – Pro-
posições sujeitas à apreciação conclusiva pelas 
Comissões: 2 – PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – do 
Sr. Ronaldo Caiado – que “dispõe sobre reserva de 
recurso do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – FCO para o desenvolvimento da 
Microrregião do Entorno do Distrito Federal”. RELA-
TOR: Deputado HEULER CRUVINEL. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Não deliberado, em razão 
do início da Ordem do Dia no Plenário da Casa. 3 – 
PROJETO DE LEI Nº 80/11 – do Sr. Bernardo Santa-
na de Vasconcellos – que “acrescenta dispositivo à Lei 
nº 6.015, de 31 dezembro de 1973, que dispõe sobre 

Registros Públicos e à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que instituiu o Código Cívil , conferindo aos 
condomínios edilícios a oportunidade de se constitu-
írem como pessoas jurídicas”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ CHAVES. PARECER: pela rejeição. Não deli-
berado, em razão do início da Ordem do Dia no Ple-
nário da Casa. 4 – 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, primordial-
mente, dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio 
da União”. RELATOR: Deputado ZOINHO. PARECER: 
pela aprovação. Não deliberado, em razão do início da 
Ordem do Dia no Plenário da Casa. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às dez horas e cinquenta e cinco minutos, 
antes convocando os membros para o Seminário em 
comemoração aos Dez Anos do Estatuto da Cidade, 
dia vinte e sete de setembro, no plenário cinco, às qua-
troze horas e para Reunião Ordinária Deliberativa dia 
vinte e oito de setembro, às dez horas, neste mesmo 
plenário. E, para constar, eu, Iracema Marques, Se-
cretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo Deputado Manoel Junior, 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

SEÇÃO II



MESA DIRETORA 

Presidente: 

MARCO MAIA - PT - RS 

1º Vice-Presidente: 

ROSE DE FREITAS - PMDB - ES 

2º Vice-Presidente: 

EDUARDO DA FONTE - PP - PE 

1º Secretário: 

EDUARDO GOMES - PSDB - TO 

2º Secretário: 

JORGE TADEU MUDALEN - DEM - SP 

3º Secretário: 

INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE 

4º Secretário: 

JÚLIO DELGADO - PSB - MG 

1º Suplente de Secretário: 

GERALDO RESENDE - PMDB - MS 

2º Suplente de Secretário: 

MANATO - PDT - ES 

3º Suplente de Secretário: 

CARLOS EDUARDO CADOCA - PSC - PE 

4º Suplente de Secretário: 

SÉRGIO MORAES - PTB - RS 

 

 

LÍDERES E VICE-LÍDERES 

Liderança do Governo 

Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA 

 
Vice-Líderes: 
Osmar Serraglio, Luciano Castro, Alex Canziani, José Guimarães, 
Odair Cunha, Waldir Maranhão, Hugo Leal e Rebecca Garcia. 

Liderança da Minoria 
Líder: PAULO ABI-ACKEL 

 
Vice-Líderes: 
Antonio Carlos Mendes Thame (1º Vice), Nelson Marchezan 
Junior, Felipe Maia, Arnaldo Jordy e Rui Palmeira. 

PT 
Líder: PAULO TEIXEIRA 

 
Vice-Líderes: 
Arlindo Chinaglia, Henrique Fontana, Artur Bruno, Dr. Rosinha, 
Janete Rocha Pietá, Pepe Vargas, Valmir Assunção, Assis 
Carvalho, Beto Faro, Carlos Zarattini, Edson Santos, Emiliano 
José, Márcio Macêdo, Pedro Eugênio, Dalva Figueiredo, Sibá 
Machado, Waldenor Pereira, Zeca Dirceu, Assis do Couto, Chico 
D'angelo, Jilmar Tatto e Luiz Couto. 

PMDB 
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES 

 
Vice-Líderes: 
Teresa Surita, Almeida Lima, Antônio Andrade, Benjamin 
Maranhão, Darcísio Perondi, Edinho Araújo, Edinho Bez, Eduardo 
Cunha, Gastão Vieira (Licenciado), Genecias Noronha, Mauro 
Benevides, Renan Filho, Newton Cardoso, Marllos Sampaio, 
Lucio Vieira Lima, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Marcelo 
Castro (1º Vice), Fabio Trad e Eliseu Padilha. 

Bloco PSB, PTB, PCdoB 
Líder: JOVAIR ARANTES 

 
Vice-Líderes: 
Osmar Júnior (1º Vice), Ana Arraes, Givaldo Carimbão, Edson 
Silva, Fernando Coelho Filho, Glauber Braga, Jose Stédile, 
Valadares Filho, 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, Marcos Montes, Mendonça Filho, Nice Lobão, Onyx 
Lorenzoni, Ronaldo Caiado, Rodrigo Maia e Alexandre Leite. 

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 
Líder: FÁBIO FARIA 
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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: ANA ARRAES 

 

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 

Ana Arraes - PSB 
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 
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 - PMDB 
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 Ataíde - DEM 
Jô Moraes - PCdoB 
João Bittar - DEM 
João Magalhães - PMDB 
José Humberto - PHS 
Júlio Delgado - PSB 
Lael Varella - DEM 

Leonardo Monteiro - PT 
Leonardo Quintão - PMDB 
Lincoln Portela - PR 
Luis Tibé - PTdoB 
Luiz Fernando Faria - PP 
Márcio Reinaldo Moreira - PP 
Marcos Montes - DEM 
Marcus Pestana - PSDB 
Mário de Oliveira - PSC 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Paulo Piau - PMDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PMN 
Weliton Prado - PT 
Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 
Camilo Cola - PMDB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Lauriete - PSC 
Lelo Coimbra - PMDB 
Manato - PDT 
Paulo Foletto - PSB 
Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 
Alessandro Molon - PT 
Alexandre Santos - PMDB 
Alfredo Sirkis - PV 
Andreia Zito - PSDB 
Anthony Garotinho - PR 
Arolde de Oliveira - DEM 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Brizola Neto - PDT 
Chico Alencar - PSOL 
Chico D'angelo - PT 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Aluizio - PV 
Dr. Carlos Alberto - PMN 
Dr. Paulo César - PR 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 



Eduardo Cunha - PMDB 
Eliane Rolim - PT 
Felipe Bornier - PHS 
Fernando Jordão - PMDB 
Filipe Pereira - PSC 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Liliam Sá - PR 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Simão Sessim - PP 
Solange Almeida - PMDB 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Alberto Mourão - PSDB 
Aldo Rebelo - PCdoB 
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 - PSB 

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 
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 - PR 
Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Biffi - PT 
Fabio Trad - PMDB 
Geraldo Resende - PMDB 
Giroto - PR 
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 

Carmen Zanotto - PPS 
Celso Maldaner - PMDB 
Décio Lima - PT 
Edinho Bez - PMDB 
Esperidião Amin - PP 
Gean Loureiro - PMDB 
João Pizzolatti - PP 
Jorge Boeira - PT 
Jorginho Mello - PSDB 
Luci Choinacki - PT 
Mauro Mariani - PMDB 
Onofre Santo Agostini - DEM 
Pedro Uczai - PT 
Rogério Peninha Mendonça - PMDB 
Ronaldo Benedet - PMDB 
Valdir Colatto - PMDB 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - 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

Jairo Ataíde vaga do PSB Luiz Carlos Setim

José Nunes Marcos Montes vaga do PSB

Lira Maia Onofre Santo Agostini

Paulo Cesar Quartiero vaga do PSB Onyx Lorenzoni vaga do PSB

Ronaldo Caiado (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Vitor Penido vaga do PSDB 

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)

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (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 32 
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

Duarte Nogueira Rodrigo de Castro

Ruy Carneiro Romero Rodrigues

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 Marina Santanna

Nelson Pellegrino Nazareno Fonteles

Odair Cunha Pedro Eugênio

Ricardo Berzoini Pedro Uczai

Rubens Otoni Sérgio Barradas Carneiro

Vicente Candido Sibá Machado

PMDB  

Almeida Lima Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio

Carlos Bezerra vaga do PMN Gabriel Chalita

Danilo Forte Gean Loureiro

Eduardo Cunha João Magalhães

Eliseu Padilha Leandro Vilela

Fabio Trad vaga do Bloco PV, PPS Mauro Lopes vaga do PSB

Marçal Filho vaga do PSC (Dep. do PSL ocupa a vaga)

Mauro Benevides (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

Osmar Serraglio (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Solange Almeida 

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 Antonio Carlos Magalhães Neto

Mendonça Filho Pauderney Avelino

Mendonça Prado Ronaldo Caiado



Onyx Lorenzoni (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PR  

Anthony Garotinho Gorete Pereira

Henrique Oliveira Jaime Martins

Maurício Quintella Lessa Maurício Trindade

Ronaldo Fonseca Sandro Mabel

Vicente Arruda (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSB  

Edson Silva Domingos Neto

Sandra Rosado Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Laurez Moreira

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

PDT  

Brizola Neto José Carlos Araújo

Félix Mendonça Júnior Wolney Queiroz

Marcos Medrado (Dep. do PMN ocupa a vaga)

Vieira da Cunha vaga do PSB 

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Alfredo Sirkis

Roberto Freire Moreira Mendes vaga do PMDB

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Sandro Alex

 
Sarney Filho

PTB  

Arnaldo Faria de Sá João Lyra

Paes Landim Nilton Capixaba

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

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Sérgio Brito vaga do PMDB

 
Silas Câmara

PCdoB  

Delegado Protógenes Chico Lopes

Evandro Milhomen Daniel Almeida

PRB  

Antonio Bulhões Cleber Verde vaga do PR

 
Vitor Paulo

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Armando Vergílio vaga do PDT

 
Walter Tosta

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes

 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: Roberto Santiago (PV) 
1º Vice-Presidente: César Halum (PPS) 
2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PV) 
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

Titulares Suplentes

PT  

Joseph Bandeira Carlinhos Almeida

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Cláudio Puty

(Dep. do PSB ocupa a vaga) João Paulo Cunha

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Weliton Prado

PMDB  

Gean Loureiro vaga do PT Fabio Trad

Raimundão Nilda Gondim

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) (Dep. do PMN ocupa a vaga)

(Dep. do PSC 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  

Ana Arraes Valadares Filho

Givaldo Carimbão vaga do PT 

PDT  

José Carlos Araújo Marcos Medrado

Reguffe vaga do PT 

Wolney Queiroz vaga do PR 

Bloco PV, PPS  

César Halum vaga do PMDB Antônio Roberto

Ricardo Izar vaga do PSDB Dimas Ramalho vaga do PR

Roberto Santiago 

PTB  

Nelson Marquezelli Silvio Costa

PSC  

Deley Carlos Eduardo Cadoca

Lauriete vaga do PMDB 

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: João Maia (PR) 
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS) 
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Francisco Praciano Jesus Rodrigues

Miguel Corrêa Jorge Boeira

Ronaldo Zulke Luiz Alberto

PMDB  

Camilo Cola Fátima Pelaes

Natan Donadon Osmar Terra

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB  

Romero Rodrigues Carlos Roberto vaga do DEM

Valdivino de Oliveira 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

1 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

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 PMDB ocupa a
vaga)

Tiririca (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB  

Dr. Ubiali Ariosto Holanda vaga do PR

Luiz Noé Romário vaga do PR

 

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

 
1 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  

1 vaga 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 José Mentor

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



 
Solange Almeida

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

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde

Júlio Cesar vaga do Bloco PV, PPS João Bittar

Pauderney Avelino (Dep. do PP ocupa a vaga)

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  

Carmen Zanotto Arnaldo Jardim

(Dep. do DEM ocupa a 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 1 vaga

PRB  

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6654/6655/6652 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Sérgio Brito (PSC) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PT) 
3º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC) 

Titulares Suplentes

PT  

Angelo Vanhoni Devanir Ribeiro

Jorge Boeira Edson Santos

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  

Carlos Brandão (Licenciado) Carlaile Pedrosa

Fernando Francischini vaga do PTB Duarte Nogueira

Nilson Leitão Vanderlei Macris vaga do PSC

 
Vaz de Lima vaga do PTB

PP  



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Magno

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Sandes Júnior

DEM  

2 vagas Davi Alcolumbre

 
Mendonça Filho

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

PTB  

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

PSC  

Filipe Pereira vaga do PP Deley vaga do PCdoB

Sérgio Brito vaga do Bloco PV, PPS (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Osmar Júnior (Dep. do PSC ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Vitor Paulo (PRB) 
1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP) 

Titulares Suplentes

PT  

Fernando Ferro Fátima Bezerra vaga do PR

Fernando Marroni Leonardo Monteiro

Paulo Pimenta Marina Santanna

 
Miriquinho Batista

 
Pedro Uczai vaga do PMDB

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

1 vaga 

PP  

Roberto Britto Cida Borghetti

Waldir Maranhão Iracema Portella

DEM  

Paulo Magalhães 1 vaga

PR  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSB  

Glauber Braga vaga do PMDB Jose Stédile

Luiza Erundina 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

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

Marina Santanna Fernando Ferro

Zé Geraldo vaga do PSOL 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  

Giacobo 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

1 vaga (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

(Dep. do PCdoB ocupa a 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

Daniel Almeida vaga do PSB 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 Hermes Parcianello

(Dep. do PMN ocupa a vaga) 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) Giroto

 
José Rocha vaga do Bloco PV, PPS

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

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Marinha Raupp

Mauro Lopes vaga do PSDB Mauro Mariani

Newton Cardoso Ronaldo Benedet vaga do PT

Washington Reis (Dep. do PDT ocupa a vaga)

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

Giroto 

Jaime Martins vaga do PT 

Lúcio Vale vaga do PSOL 

Milton Monti 

Wellington Fagundes vaga do 

PHS 

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) 1 vaga

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 Carmen Zanotto

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 1 vaga

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 1 vaga

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 Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf Roberto Balestra

Simão Sessim 1 vaga

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mandetta

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro (Dep. do 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 Ricardo Berzoini

José Mentor Rui Costa

Odair Cunha 1 vaga

PMDB  

Eduardo Cunha Benjamin Maranhão

Gean Loureiro Edio Lopes

Júnior Coimbra João Arruda

Luiz Pitiman 1 vaga

PSDB  

Cesar Colnago Vaz de Lima

Jutahy Junior 2 vagas

Nelson Marchezan Junior 

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

Rebecca Garcia Márcio Reinaldo Moreira

DEM  

Rodrigo Maia 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  

Jerônimo Goergen Roberto Balestra

1 vaga 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 1 vaga

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 1 vaga

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 2 vagas

Solange Almeida 

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 2 vagas

Rodrigo Maia 

PR  

José Rocha Lincoln Portela

Maurício Quintella Lessa 1 vaga

PSB  

Jonas Donizette Jose Stédile

Romário Leopoldo Meyer

PDT  

André Figueiredo Marcelo Matos

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Sarney Filho

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira

PSC  

Deley Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes

PRB  

Acelino Popó Heleno Silva

PTdoB  

Luis Tibé Rosinha da Adefal

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6203 

 
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  

Vilson Covatti Roberto Teixeira

1 vaga 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  

Hermes Parcianello Valdir Colatto

Moacir Micheletto 3 vagas

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

Giroto 

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 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

Solange Almeida 

Teresa Surita 

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) 3216-6 
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

Pedro Chaves vaga do PMN Gabriel Chalita vaga do PSB

Raul Henry Joaquim Beltrão

Renan Filho Osmar Serraglio

Teresa Surita Professor Setimo

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 PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8046, DE 2010, DO SENADO 
FEDERAL, QUE TRATA 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: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
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

Bruno Araújo 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 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 Gean Loureiro

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)

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 Gean Loureiro

Darcísio Perondi Leonardo Quintão

Edio Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)

José Priante (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

PSDB  

Alfredo Kaefer André Dias

Carlos Sampaio Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior 1 vaga

PP  

Jerônimo Goergen Aguinaldo Ribeiro

José Otávio Germano Aline Corrêa

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 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): - 
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