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SEÇÃO I

Ata da 30a Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, 

da 54ª Legislatura, em 13 de março de 2013
Presidência dos Srs.: André Vargas, 1º Vice-Presidente;  

Simão Sessim, 2º Secretário; Vitor Penido, 3º Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Henrique Eduardo Alves
André Vargas
Marcio Bittar
Simão Sessim
Maurício Quintella Lessa
Biffi
Gonzaga Patriota
Wolney Queiroz
Vitor Penido
Takayama

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PpsPv
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 

Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Nilson Pinto PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 15

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PpsPv
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
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Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PpsPv
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 15

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 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 20

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 

Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARAÍBA 9

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Coelho Filho PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 19

ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Paulão PT 
Total de ALAGOAS 4
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SERGIPE

Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Colbert Martins PMDB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PpsPv
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 

Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Humberto Souto PPS PpsPv
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 41

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PpsPv
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
Liliam Sá PSD 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS PpsPv
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 36

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PpsPv
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Francisco Chagas PT 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 

Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PpsPv
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PpsPv
Roberto Freire PPS PpsPv
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 51

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB 
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PpsPv
Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
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Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 12

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Oliveira Filho PRB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Sandro Alex PPS PpsPv
Total de PARANÁ 19

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 

Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 21

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 386 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. BENEDITA DA SILVA, servindo como 2ª 

Secretária, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

OF. n° 181/GAB-LidPT

Brasília, 7 de março de 2013

Excelentíssimo senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a Honra de dirigi-me a Vossa Excelência, 

para indicar o Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG) 
como membro suplente da Comissão de Educação 
– CE.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães, 
Líder da Bancada na Câmara.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.
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OF. n° 182/GAB-LidPT 

Brasília, 7 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 

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

para indica como membro titular, o Deputado Cláudio 
Puty (PT/PA) em substituição ao Deputado José de 
Filippi (PT/SP), na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de lei n°3.460, de 2004, 
do Sr. Walter Feldman, que “institui diretrizes para a 
Política Nacional de Planejamento e Informações Re-
gionais Urbanas e dá outras providências”, (Estatuto 
da Metrópole).

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães, 
Líder da Bancada na Câmara.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

 OF. n° 204/GAB-LidPT

Brasília,13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para retirar como membro titular o Deputado Francis-
co Chagas (PT/SP) da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano (CDU).

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães, 
Líder da Bancada na Câmara.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

OF. nº 270/2013/PSDB

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Mara Ga-

brielli, como membro suplente, para integrar a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao projeto 

de Lei n° 7.663/10, que acrescenta e altera disposi-
tivos à Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, 
dispor sobre a obrigatoriedade da classificação das 
drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos 
crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições 
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e 
dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD nº 272

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais, indico a Deputada Fátima Bezerra (PT-
-RN), para compor a Comissão de Cultura – CCULT, 
na condição de suplente.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD n° 273

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais, solicito a inversão da indicação dos De-
putados do PSD na composição da Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado –
CSPCCO, na seguinte ordem: Junji Abe (PSD-SP), na 
condição de titular; e Moreira Mendes (PSD-RO), na 
condição de suplente.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.
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Ofício GAB/PSD n° 274

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos re-

gimentais, indico o Deputado Edson Pimenta (PSD-BA), 
para compor a Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio – CDEIC, na condição de titular, 
em substituição ao Deputado Walter Ihoshi (PSD-SP).

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD n° 275

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais, indico o Deputado Walter Ihoshi (PSD-
-SP), para compor a Comissão de Desenvolvimento 
Urbano – CDU, na condição de titular, em substituição 
ao Deputado Edson Pimenta (PSD-BA).

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD no 285

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais, indico o Deputado Jefferson Campos 
(PSD - SP), para compor a Comissão de Seguridade 
Social e Família – CSSF, na condição de suplente, em 
substituição ao Deputado Ademir Camilo (PSD - MG).

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD no 304

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e em cumpri-

mento às prerrogativas facultadas pelo § 1o do art. 9o 
do Regimento Interno, indico o Deputado Onofre Santo 
Agostini (PSD - SC) para integrar o quadro de Vice-
-Líderes da Bancada do PSD.

Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as 
providências cabíveis para que a referida indicação 
produza os devidos efeitos legais e regimentais.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD nº 332

Brasília, 12 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Cumprimentado-o cordialmente, e nos termos re-

gimentais, indico o Deputado Arolde de Oliveira (PSD-
-RJ), para compor a Comissão de Cultura – CCULT, 
na condição de titular, em substituição ao Deputado 
Onofre Santo Agostini (PSD-SC)

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD nº 335 

Brasília, 12 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais, indico o Deputado Roberto Santiago 
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(PSD-SP), para compor a Comissão de Desenvol-
vimento Urbano – CDU na condição de suplente.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício GAB/PSD nº 336

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor 
Deputados Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o respeitosamente, indico a 

Vossa Excelência os Deputados Junji Abe (PSD-SP), 
Onofre Santo Agostini (PSD-SC), Diego Andrade (PSD-
-MG) e Moreira Mendes (PSD-RO, para integrarem, 
como membros titulares e suplentes, respectivamen-
te, a Comissão Especial destinada a debater e propor 
modificações à Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, 
que regulamenta a profissão de motorista – CEMOTOR.

Solicito que sejam tomadas as providências ca-
bíveis para que as referidas indicações produzam os 
devidos efeitos legais e regimentais.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 87 

Brasília, 13 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Acelino 

Popó (PRB/BA), vaga cedida ao PRB, como Titular 
na Comissão de Cultura – CCULT, em substituição ao 
Deputado George Hilton (PRB/MG).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 88 

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do 

Deputado Andre Moura (PSC/SE), em vaga cedida ao 
PSC, como Titular na Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias – CDHM.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.
Of. nº 89 

Brasília, 13 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência a Deputada Cida Bor-

ghetti (PP/PR) como Titular na Comissão de Cultura 
– CCULT.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 91

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Aline Cor-

rêa (PP/SP) como Suplente na Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.420, de 
2006, da Srª Professora Raquel Teixeira, que “dispõe 
sobre a qualidade da educação básica e a responsa-
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bilidade dos gestores públicos na sua promoção”, em 
substituição à Deputada Iracema Portella (PP/PI).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 92

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Cida Bor-

ghetti (PP/PR) como Suplente na Comissão de Segu-
ridade Social e Família – CSSF.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício nº 70-L-Democratas/13

Brasília, 13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Márcio 

Junqueira para integrar, como membro suplente, a 
Comissão de Minas e Energia, em substituição ao 
Deputado Júlio Campos.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 109/2013

Brasília, 12 de março de 2013

Exmº Sr.
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Ronaldo Nogueira (PTB/RS), como titular, em substi-
tuição ao Senhor Deputado Eros Biondini (PTB/MG); 

e o Senhor Deputado Josué Bengtson, como suplen-
te, para integra a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar denúncias de turismo sexual e ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes.

Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. nº 111/2013

Brasília, 12 de março de 2013

Exmº Sr.
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Ronaldo Nogueira (PTB/RS), como Suplente, para 
integrar a Comissão Especial destinada a promover 
estudos e proposições para a reformulação do ensino 
médio (CEENSI).

Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício Líder nº 72/2013

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão permanente

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o De-

putado Ricardo Arruda para integrar, como membro 
titular, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) em 
substituição ao Deputado Edmar Arruda.

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

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.
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Ofício Líder nº 73/203

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão permanente

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o De-

putado Ricardo Arruda para integrar, como membro 
suplente, a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania em substituição ao Deputado Edmar Arruda.

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

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício Líder nº 74/2013

Brasília, 12 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão permanente

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Depu-

tado André Moura para integrar, como membro titular, 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC).

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

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Oficio Líder nº 75/2013

Brasília, 13 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão permanente

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Depu-

tado Leonardo Gadelha para integrar, como membro 

suplente, a Comissão de Finanças e Tributação em 
substituição ao Deputado André Moura.

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

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício nº 63/2013 LID/PRB

Brasília, 13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para as Comissões 
Permanentes

Senhor Presidente,
Amparado nos termos regimentais e no Ato da 

Mesa nº 87/203, encaminho a Vossa Excelência a in-
dicação do Partido Republicano Brasileiro – PRB para 
a suplência da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – CREDN e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania – CCJC.

Dep. Vilalba Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

Dep. Oliveira Filho Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa 

Nacional

Certo da atenção de Vossa Excelência, expresso 
votos de estima e apreço. – Deputado George Hilton, 
Líder do PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício nº 65/2013 LID/PRB

Brasília, 13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Lyra Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Es-
pecial

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado 

Oliveira Filho (PRB–PR) para membro titular da Co-
missão Especial destinada a debater e propor modi-
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ficações à Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2013, que 
regulamenta a Profissão de Motorista – CEMOTOR.

Atenciosamente, – Deputado George Hilton, Lí-
der do Partido Republicano Brasileiro – PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Mem. nº 9/13/Assessoria

Em 12 de março de 2013

Câmara dos Deputados
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Anexo III – Gabinete 586 – Ala “B”
Ao Exmº Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Henrique Eduardo Alves

Assunto: Indicação de vice-líder

Conforme decidido em reunião da bancada do 
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e em aten-
dimento as atribuições previstas no artigo 9º do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, indico o 
deputado Jean Wyllys para ocupar o cargo de vice-líder 
desta sigla partidária.

Esta indicação será válida até que ulterior decisão 
seja tomada pela bancada, o que será devidamente co-
municada à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, – Deputado Ivan Valente, Lí-
der do PSOL.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

INDICAÇÃO PARA  
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 66, IV c/c art. 90, todos do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o de-
putado Jean Wyllys realizou Comunicação Parlamentar 
na sessão do dia 8-3-2013.

Sala das Sessões, 13 de março de 2013. – De-
putado Ivan Valente, Líder do PSOL.

Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. 
Em 13-3-13.– Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Memo. nº 10/2013/PMN

Brasília, 13 de março de 2013

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Henrique Eduardo Alves
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

RJ, para membro suplente da Comissão de Viação e 

Transportes, em vaga do Partido da Mobilização Na-
cional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Dr. Carlos Alber-
to, Líder do PMN.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Of. Memo. GAB/33-2013

Brasília, 12 de março de 2013

Ao Senhor 
Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito que seja verificada 

a possibilidade de indicação, do Deputado Dr. Grilo 
– PSL/MG para Titular, e do Deputado Ângelo Ag-
nolin – PDT/TO para Suplente a compor a Comissão 
Especial destinada a debater e propor modificações 
à Lei nº 12.619, de abril de 2012, que regulamenta a 
Profissão de Motorista.

Desde já, agradeço sua atenção ao tempo em 
que envio minha estima.

Atenciosamente, – Deputado Dr. Grilo, PSL/MG.

Defiro. Publique-se.
Em 13-3-13. – Deputado Henrique Edu-

ardo Alves, Presidente.

Ofício nº 90/GAB-12

Brasília, 17 de dezembro de 2012

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

Assunto: solicita inclusão de novos membros

Senhor Presidente,
Valho-me do presente para solicitar a Vossa Ex-

celência se digne em incluir na Frente Parlamentar da 
Desoneração dos Medicamentos o nome dos novos 
membros abaixo relacionados e conforme termo de 
adesão em anexo.

1. Dep. Federal Eduardo da Fonte – PP/PE
2. Dep. Federal Jovair Arantes – PTB/GO
3. Dep. Federal Saraiva Felipe – PMDB/MG
4. Dep. Federal Simão Sessim – PP/RJ
5. Sen. Federal Ana Amélia – PP/RS
6. Sen. Federal Vital do Rego – PMDB/PB

Na oportunidade envio os meus sinceros cum-
primentos subscrevo-me com protestos de estima e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Deputado Walter Ihoshi.
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O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Passa-
-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Antes de 

passar ao Pequeno Expediente, dou conhecimento à 
Casa do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos da alínea “m” do inciso I do art. 17, 
c/c o inciso II do art. 22, todos do Regimento Interno, 
esta Presidência decide constituir Comissão Especial 
destinada a debater e propor modificações à Lei nº 
12.619, de 30 de abril de 2012, que regulamenta a 
Profissão de Motorista, e

Resolve

I – designar para compô-Ia, na forma in-
dicada pelas Lideranças, os Deputados cons-
tantes da relação anexa;

II – convocar os membros ora designa-
dos para a reunião de instalação e eleição, a 
realizar-se no dia 13 de março, quarta-feira, 
às 14h, no Plenário 8 do Anexo II.

Brasília, 13 de março de 2013. – Deputado Hen-
rique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: LEI Nº 12.619/12

PT

Titulares: Assis do Couto, Rubens Otoni, Weliton Pra-
do, Zeca Dirceu.
Suplentes: Paulo Pimenta, Policarpo, 2 vagas.

PMDB

Titulares: Celso Maldaner, Mauro Lopes, Osmar Ser-
raglio, Valdir Colatto.
Suplentes: Alceu Moreira, Lelo Coimbra, 2 vagas.

PSDB

Titulares: Cesar Colnago, Nilson Leitão, Vanderlei 
Macris.
Suplentes: Domingos Sávio, Raimundo Gomes de 
Matos, 1 vaga.

PP

Titulares: Carlos Magno, Vilson Covatti.
Suplentes: Lázaro Botelho, Mário Negromonte.

DEM

Titulares: Lira Maia, Paulo Cesar Quartiero.
Suplentes: 2 vagas.

PR

Titulares: Lúcio Vale, Wellington Fagundes.
Suplentes: Luciano Castro, (Deputado do PR ocupa 
a vaga).

PSB

Titulares: Gonzaga Patriota, Leopoldo Meyer.
Suplentes: Paulo Foletto, Valtenir Pereira.

PDT

Titular: João Dado.
Suplente: Oziel Oliveira.

Bloco PV/PPS

Titular: Sandro Alex (PPS).
Suplente: 1 vaga.

PTB

Titular: Nelson Marquezelli.
Suplente: Alex Canziani.

PSC

Titular: Hugo Leal.
Suplente: Nelson Padovani.

PCdoB

Titular: Jô Moraes.
Suplente: Assis Melo.

PRB

Titular: 1 vaga.
Suplente: 1 vaga.

PSL

Titular: 1 vaga.
Suplente: 1 vaga.

PSD

Titular: 2 vagas.
Suplente: 2 vagas.

PRP

Titular: 
Suplente: Chico das Verduras, vaga oferecida pelo PR.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Passo a 
chamar os inscritos da lista dos discursos dados como 
lidos, sendo o tempo para cada Deputado de 1 minuto.

Concedo a palavra ao primeiro inscrito, nobre 
Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, ontem, no Colégio de 
Líderes, a nosso pedido e de outros Parlamentares, 
foi incluída na pauta, com a concordância de todos, a 
PEC nº 544, de 2002, que cria os Tribunais Regionais 
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Federais da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e do 
Amazonas. Esperamos que esta Casa vote e aprove 
hoje essa PEC.

Não é mais possível o Brasil concentrar a sua 
Justiça em apenas cinco Estados. Para que haja Jus-
tiça, é necessário haver celeridade; e, para haver ce-
leridade, precisa haver descentralização da segunda 
instância, que está muito concentrada.

Nós esperamos também, Sr. Presidente, para 
melhorar o funcionamento da Justiça, que a Defenso-
ria da União chame imediatamente os 150 defenso-
res públicos já aprovados em concurso. Aprovamos 
aqui um projeto de lei de iniciativa do Executivo, no 
ano passado, criando 789 vagas. Precisamos chamar 
esses defensores, para efetivamente viabilizar aquilo 
que queria a Presidente da República, quando mandou 
esse projeto de lei...

(O microfone é desligado.)

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Em relação à Medida 
Provisória nº 587, de relatoria do Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, nós temos o art. 8º, importante, que 
subvenciona os produtores de cana do Nordeste, que 
sofreram com a seca.

Nós esperamos aprovar esse relatório integral-
mente – houve consenso –,mas principalmente o art. 
8º, que vai subvencionar os produtores de cana do 
Nordeste.

Muito obrigado.
 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Com 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, hoje, a Presidenta Dilma acolheu, de 
forma fundamental, com políticas públicas, a banca-
da feminina.

Foi muito importante o acolhimento, mas mais 
importante foi o lançamento do Programa Mulher: 
Viver sem Violência e a criação, nas 27 Unidades da 
Federação, da Casa da Mulher Brasileira, onde a mu-
lher vai ter atendimento humanizado, com ênfase na 
cooperação técnica entre o Governo Federal e o Poder 
Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público. 
Além disso, foi muito emocionante a entrega do Prêmio 
Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável.

O dia 13 de março se tornou uma data impor-
tante para o empoderamento, o acompanhamento e 
a autonomia da mulher brasileira.

Peço ampla divulgação deste pronunciamento, 
Sr. Presidente.

 O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós 
do PDT do Rio Grande do Sul e do Brasil nos sentimos 
contemplados pela Presidenta Dilma nas políticas que 

Leonel Brizola sempre pregou, a favor dos que mais 
precisam. Por isso, parabenizo a Presidenta Dilma pela 
isenção dos impostos da cesta básica.

Sr. Presidente, hoje, no Jornal do Comércio do 
Rio Grande do Sul, na matéria da jornalista Fernanda 
Nascimento, há uma entrevista do nosso ex-Governa-
dor Alceu Colares, em que ele diz: “Sou candidato à 
Presidência Nacional do PDT”.

Nada mais justo que um homem que foi Vereador, 
Prefeito, Governador e Deputado Federal por vários 
mandatos nesta Casa reivindicar que o Rio Grande do 
Sul possa ter o Presidente Nacional do PDT.

O Rio Grande do Sul é o Estado com a maior for-
mação trabalhista do Brasil. São 3 Deputados Federais, 
7 Deputados Estaduais, 70 Prefeitos, 70 Vice-Prefeitos, 
700 Vereadores, e, depois da morte de Leonel Brizola, 
nós nunca ocupamos a Presidência Nacional do PDT.

Por isso, Sr. Presidente, encerro dizendo que es-
tou com Alceu Collares como candidato a Presidente 
Nacional do PDT, na certeza de que o Rio Grande do 
Sul vai ter o primeiro Presidente gaúcho na Presidên-
cia Nacional do PDT após Leonel Brizola.

Muito obrigado.
 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje também estive presente no lançamento 
do Programa Mulher: Viver sem Violência – quero que 
haja divulgação do meu pronunciamento –,que refor-
ça as políticas públicas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres.

Esse programa surge com a implantação da Casa 
da Mulher Brasileira, que será construída nas 27 ca-
pitais do território nacional e contará com delegacias 
especializadas de atendimento à mulher, juizados e 
varas, defensorias, promotorias, equipe para atender 
às mulheres psicologicamente e oferecer orientação 
ao emprego e renda.

Para nós, é uma satisfação saber que esse pro-
grama vem reforçar na Lei Maria da Penha a parte 
materializada...

(O microfone é desligado.)

A SRA. BENEDITA DA SILVA – ...e serviços de 
combate à violência contra a mulher.

Sr. Presidente, finalizo falando da minha saudade 
e prestando minha homenagem à Márcia, companheira 
feminista que perdemos no dia de hoje pela madru-
gada. Grávida de 8 meses, ela teve um mau súbito e 
faleceu. Ela estaria conosco nesse grande lançamento. 
Minhas homenagens a essa companheira de partido.

Obrigada.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Presi-
denta Dilma Rousseff e a Ministra da Secretaria de 
Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, anun-
ciaram nesta manhã o Programa Mulher: Viver sem 
Violência, que reforça as políticas públicas de enfren-
tamento à violência contra as mulheres.

O programa surge com a implantação da Casa 
da Mulher Brasileira, que será construída em todas as 
capitais e contará com delegacias especializadas de 
atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias, 
promotorias, equipe psicossocial e de orientação ao 
emprego e renda. A previsão é atender a mais de 70 
mil mulheres por ano. A Central Disque 180 também 
será ampliada. A Ministra Menicucci anunciou o in-
vestimento de 265 milhões em serviços integrados de 
atendimento à mulher em situação de violência.

Com os decretos assinados por nossa Presidenta 
Dilma, as mulheres terão um atendimento mais huma-
nizado, afinal, o programa estimula a criação de centros 
integrados de serviços especializados, melhoria para a 
área de saúde, enfrentamento de combate à violência 
de gênero e tráfico de pessoas, além do aperfeiçoa-
mento na coleta de provas de crimes sexuais. O pro-
grama surgiu para materializar a Lei Maria da Penha.

Parabéns, Presidenta Dilma, por mais uma medida 
que prevê a proteção aos 51% da população brasileira. 
Nós, mulheres, com certeza teremos oportunidades de 
construir uma nova vida.

Muito obrigada.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (Bloco/PPS-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a população do Maranhão está atônita com 
os boatos e com a paralisação das obras da refinaria 
de petróleo em Bacabeira.

Já fomos vítimas, Sr. Presidente, de outros este-
lionatos eleitorais no Maranhão e não queremos acre-
ditar que a obra da refinaria tenha sido usada apenas 
para embalar a campanha política de 2010.

Preocupado com a situação, solicitei à bancada 
do Nordeste hoje a imediata convocação da Presidente 
da PETROBRAS para explicar o assunto.

Eu gostaria de solicitar à Mesa apoio nesta co-
brança de explicações e divulgação deste assunto 
nos meios de comunicação da Casa, em especial no 
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está aqui conosco a Profa. Graça Costa, Presidente 
da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Pú-
blico Municipal – CONFETAM, que veio pedir apoio 

à Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço 
Público Municipal, que coordeno aqui nesta Casa.

E, para lançar a campanha salarial unificada deste 
ano, intitulada Prefeito, Negocia!, a CONFETAM, jun-
tamente com as federações estaduais, tem uma longa 
agenda para discutir com as administrações munici-
pais: negociação coletiva, aumento salarial, vencimento 
básico, piso salarial nacional do magistério, planos de 
cargos, carreira e remuneração, concurso público e fim 
da terceirização, segurança e condições de trabalho, 
saúde do trabalhador e combate ao assédio moral, 
ciclo orçamentário participativo com controle social, 
agenda local do trabalho docente.

Portanto, Graça Costa, sinta-se apoiada pela 
Frente Parlamentar! Tenho certeza de que as reivin-
dicações dos servidores municipais serão também 
defendidas por boa parte dos colegas aqui presentes, 
senão pela maioria.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encami-
nhar dois pronunciamentos. Um deles refere-se ao 
aumento do diesel, o impacto que vai causar na pro-
dução de alimentos e na agricultura. Essa é a nossa 
preocupação. O outro é sobre a viagem à Antártida, 
muito importante, de que participei semana passada 
com alguns colegas.

Nestas três décadas, o PROANTAR pôde rea-
lizar uma média anual de 20 projetos de pesquisas 
nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, 
glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura, além 
de permitir à Marinha do Brasil, com o apoio da Força 
Aérea Brasileira, realizar uma das maiores operações 
de apoio logístico, em termos de complexidade e dis-
tância. Então, quero parabenizar a Marinha pelo grande 
trabalho que está sendo feito na Antártida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o au-
mento no preço do diesel, concedido recentemente 
pela PETROBRAS é mais um agravante para a agri-
cultura, que já enfrenta grandes desafios logísticos e 
de custos para escoar a safra. Isso porque a ativida-
de agrícola utiliza diesel em todas as suas etapas de 
produção, desde a preparação do solo até a colheita 
e o transporte da mercadoria. Com isso, seus custos 
são fortemente atrelados ao preço do combustível, o 
que vem inviabilizando a produção de alimentos no 
Brasil. Na semana passada, a PETROBRAS anunciou 
um reajuste de 5% no preço do diesel nas refinarias, 
neste que é o quarto aumento de preço do combus-
tível desde meados de 2012, o que deve ocasionar 
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uma grave pressão nos preços dos fretes. Isso sem 
falar nas despesas operacionais no campo, que de-
vem subir 0,5% por conta do reajuste, já que o diesel 
é usado em máquinas e implementos agrícolas. Pelos 
cálculos da Confederação Nacional do Transporte – 
CNT, o reajuste do diesel – item de maior peso para a 
operação das transportadoras – resultará em alta de 
1,25% no custo do frete de cargas transportadas por 
caminhões no Brasil. Soma-se a isso a regulamenta-
ção da jornada de trabalho dos caminhoneiros, o que 
deve gerar um impacto no preço do frete de cerca de 
30%. Precisamos buscar maneiras de resgatar nos-
sa competitividade, dando artifícios ao produtor e ao 
transportador para que estes possam desempenhar 
seu papel de abastecer o mercado interno brasileiro 
com alimentos sem serem onerados de maneira ab-
surda como ocorre agora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gosta-
ria de registrar que participei, na última semana, junta-
mente com uma comitiva de Parlamentares brasileiros, 
de uma expedição à Estação Antártica Comandante 
Ferraz, no contingente gelado. A missão oficial foi or-
ganizada pela Marinha do Brasil e teve como objetivo 
acompanhar as atividades de pesquisa desempenhadas 
na base brasileira localizada no Continente Antártico. 
A missão oficial teve duração total de 5 dias. Respeita-
do em todo o mundo, o Programa Antártico Brasileiro 
– PROANTAR completou 30 anos em janeiro último. 
Ao longo desse período, permitiu a formação de cen-
tenas de cientistas e um vasto acervo de estudos em 
diversas áreas do conhecimento. A presença brasileira 
na Antártida culminou, em 12 de setembro de 1983, 
com a inclusão do País no seleto grupo de Membros 
Consultivos, colocando-o em posição privilegiada no 
cenário global e em condições de participar ativamente 
das importantes decisões sobre o futuro do continente 
gelado. Nessas três décadas, o PROANTAR pôde re-
alizar uma média anual de 20 projetos de pesquisas 
nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, 
glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura, além 
de permitir à Marinha do Brasil, com o apoio da Força 
Aérea Brasileira, realizar uma das maiores operações 
de apoio logístico, em termos de complexidade e dis-
tância. A Estação Antártica Comandante Ferraz, criada 
em 6 de fevereiro de 1984, fica localizada na Península 
Keller, no interior da Baia do Almirantado, na Ilha Rei 
George. Porém, após 28 anos apoiando a comunida-
de científica, a base sofreu, na madrugada do dia 25 
de fevereiro de 2012, um incêndio que afetou 70% de 
suas instalações. Permaneceram intactos os módulos 
isolados para casos de emergência, mais conhecidos 
como refúgios; os laboratórios de meteorologia, de 
química e de estudo da alta atmosfera; os tanques de 

combustíveis; dois módulos de captação de água doce; 
a Estação Rádio de Emergência e o heliponto, que são 
estruturas isoladas da principal. Apesar do incidente, 
as pesquisas científicas prosseguiram com os recur-
sos disponíveis. Atualmente, o PROANTAR trabalha 
na concepção de Módulos Antárticos Emergenciais, 
para apoiar as atividades enquanto a futura Estação 
estiver em construção, e, ainda, planeja, em conjunto 
com a comunidade científica, uma nova Estação An-
tártica, com instalações modernas e adequadas às 
demandas científicas para os próximos anos. Trata-se 
de um trabalho de suma importância para o País e que 
muito nos orgulha.

Muito obrigado.
 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, em 2010, esta Casa e o Senado Fe-
deral aprovaram a Emenda Constitucional nº 63, de 
nossa autoria – promulgada –,que estabelece que lei 
federal disporá sobre o regime jurídico, as diretrizes 
para os planos de carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e agente 
de combate às endemias.

Há praticamente 3 anos essa matéria está em dis-
cussão. E hoje se encontram em Brasília a Presidente 
da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde, Sra. Ruth Brilhante, a assessoria jurídica, 
vários agentes comunitários de saúde, inclusive a Sra. 
Ilda Angélica, de Maracanaú, para uma reunião com 
o Deputado Dr. Rosinha, na Comissão de Seguridade 
Social e Família, como também com o ex-Presidente 
da Comissão Deputado Mandetta.

Então, nós que coordenamos a Frente Parlamen-
tar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias convidamos os 
Parlamentares para se fazerem presentes à reunião, a 
fim de debatermos esse assunto de tanta importância 
para a saúde pública brasileira.

 O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, é com satisfação e alegria 
que anuncio que demos mais um passo importante para 
a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, 
aprovamos o nosso relatório pela constitucionalidade 
do projeto.

Vamos atender, Sr. Presidente, uma região de 
48 Municípios, quase 2 milhões de habitantes. Temos 
328 mil alunos no ensino fundamental e 75 mil alunos 
no segundo grau. Só isso mostra a importância dessa 
universidade para uma região que nunca foi atendida 
com uma instituição como essa.

Já conversei com o Senador Pinheiro, Líder do 
Governo no Senado. O acordo e o compromisso do 
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Senador é no sentido de que, logo que esta Casa re-
meta para o Senado a matéria, S.Exa. acelere a sua 
tramitação, levando direto para votação no plenário, de 
maneira que o Senado aprove e a Presidenta Dilma 
possa sancionar o projeto dessa universidade no final 
deste mês ou no início de abril.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna manifestar minha satisfação e alegria pelo 
avanço de mais uma etapa decisiva na implantação 
da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA.

Ontem, finalmente, logramos que fosse votado 
o parecer ao projeto que dispõe sobre a criação da 
UFESBA, do qual fui Relator.

A implantação dessa universidade é de gran-
de importância para o sul e o extremo sul da Bahia, 
abrangendo uma área de 48 Municípios, com um total 
de mais de 1 milhão e 500 mil habitantes e que conta 
com mais de 328 mil estudantes do nível fundamental 
e quase 75 mil estudantes do ensino médio.

Os dados acima mostram claramente como ela 
atenderá uma forte demanda já existente e é uma ne-
cessidade premente. Em face disso, estamos fazendo 
o maior esforço para garantir que ela possa iniciar o 
processo de seleção de alunos ainda este ano e que 
possa operar já em 2014.

Agora que conseguimos a aprovação na Câmara 
dos Deputados, o projeto vai ao Senado. Já entrei em 
entendimentos com o Líder do Governo no Senado, o 
Senador Walter Pinheiro, que colocará todo seu em-
penho para que a matéria entre diretamente em tra-
mitação no plenário do Senado, seja aprovada e vá à 
sanção presidencial ainda este mês ou no início de abril.

Tenho certeza de que assim estaremos agindo 
no interesse dos estudantes, de seus familiares e da 
população do sul e do extremo sul da Bahia, que será 
favorecida diretamente pela instalação da UFESBA.

Muito obrigado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer três registros: 
o primeiro é o lançamento do mapa de violência con-
tra a mulher.

Esse mapa coloca a Bahia numa situação mui-
to grave, mesmo sabendo que o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
tem feito um esforço muito grande para reduzir a vio-
lência contra a mulher.

Outro registro é a decisão que a Presidente Dilma 
tomou de reduzir os impostos federais dos produtos 
da cesta básica. Espero que os Governos dos Estados 

sigam o mesmo exemplo, porque a maior incidência 
de impostos é justamente o ICMS cobrado pelos Go-
vernos Estaduais. Esses Governos deveriam tomar o 
exemplo da Presidente e reduzir os impostos do Estado.

Por último, quero fazer o registro do café da ma-
nhã, realizado pelos Deputados que apoiam a luta 
pela reforma agrária com o movimento dos sem-terra, 
Presidente.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sema-
na passada, em meio às comemorações do Dia Inter-
nacional da Mulher, no mês de luta das mulheres em 
todo o mundo, as estatísticas oficiais mostram que, ao 
menos do ponto de vista da violência, a situação con-
tinua muito grave. Em 70,19% dos casos da violência 
doméstica contra a mulher, o agressor é o companheiro 
ou o cônjuge da vítima.

De acordo com os dados do Mapa da Violência 
2012, enquanto a média de todo o País é de 4,6 as-
sassinatos a cada 100 mil mulheres, na Bahia a taxa 
é de 6,1, ocupando o sexto lugar entre os Estados 
brasileiros. No Brasil, uma mulher é agredida a cada 
5 minutos e, quase sempre, o crime acontece dentro 
da própria residência do casal.

Entre as cidades brasileiras mais violentas, quatro 
delas estão na Bahia. É o caso de Porto Seguro, que 
está em terceiro lugar com maior índice de homicídios 
de mulheres com uma taxa de 22,1. Na quarta posição 
está outra cidade baiana, Simões Filho, com taxa de 
21,4. As outras cidades baianas, entre as 10, são Lau-
ro de Freitas com 20,2 e Teixeira de Freitas com 18,5.

Em Salvador as estatísticas revelaram que a ci-
dade é a quinta colocada em número de homicídios 
femininos, entre as capitais dos 27 Estados brasileiros. 
A Capital baiana tem uma taxa de 8,3 homicídios por 
100 mil mulheres, acima da média nacional das capi-
tais que é de 5,4. Hoje Salvador apresenta também 
um registro diário de 26 agressões contra as mulheres.

São números assustadores, a despeito dos es-
forços que tanto o Governo Federal como os Gover-
nos Estaduais vêm realizando no combate à violência 
contra a mulher.

São números que nada mais são que a expres-
são de uma sociedade que ainda convive com valores 
extremos do machismo, da intolerância, do preconceito 
e da discriminação contra a mulher.

Na Bahia, a Secretária de Políticas para as Mu-
lheres, Vera Lúcia Barbosa, tem feito inúmeros esfor-
ços para reduzir essas estatísticas. Ações públicas 
têm sido realizadas no interior, nas comunidades mais 
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carentes, procurando conscientizar a mulher do seu 
papel e procurando, ao mesmo tempo, conscientizar 
e mobilizar organizações sociais em defesa dos inte-
resses dos direitos das mulheres.

As ações da SPM, massificadas durante o car-
naval, têm tido continuidade em conformidade com 
as orientações da própria Secretária, que tem na sua 
trajetória política o enfrentamento desses mesmos pre-
conceitos na luta ao lado das mulheres do campo, dos 
povos de religiões de matrizes africanas e no combate 
a todo tipo de discriminação e violência em todos os 
âmbitos da sociedade.

Como se vê, são inúmeros os esforços tanto do 
Poder Executivo Federal quanto dos Estados e também 
de boa parte da sociedade envolvida nessa luta para 
que tenhamos uma sociedade igualitária no que con-
cerne aos direitos e às oportunidades para as mulheres.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por mais 
que a direita queira macular o Governo da Presidenta 
Dilma, ela tem demonstrado que governa com o povo 
e vai ao encontro dos seus anseios e das suas aspi-
rações. Não é à toa que ela detém mais de 70% de 
aprovação nas pesquisas e vem se mantendo nesse 
patamar, graças à sua política de inclusão social aliado 
ao desenvolvimento econômico.

Como mais uma medida que alia o desenvolvi-
mento econômico com o social, a Presidenta Dilma 
Rousseff anunciou, na última sexta-feira, a retirada 
dos impostos federais que incidem sobre todos os pro-
dutos da cesta básica. É uma forma de frear qualquer 
escalada inflacionária e, ao mesmo tempo, proporcio-
nar uma redução de preços em produtos básicos que 
compõem a mesa dos brasileiros.

Para se avaliar a importância dessa medida, 
basta ver que o Governo vai zerar a incidência de PIS/
PASEP/COFINS e de IPI de 16 itens: carnes (bovina, 
suína, aves e peixes), arroz, feijão, ovo, leite integral, 
café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, le-
gumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes.

A medida, além de proporcionar um ganho na 
alimentação, principalmente da camada da população 
mais pobre, vai estimular o consumo, fazendo com que 
as indústrias produzam mais e, consequentemente, 
movimentem a economia, gerando mais empregos e 
desenvolvimento ao País.

Isso já foi feito anteriormente com a redução da 
tarifa da conta de energia elétrica, que proporciona 
uma diminuição de 18% a 20% para os consumidores 
residenciais e de até 32% para as indústrias. Da mes-
ma forma, com a taxa anual de juros, a SELIC, hoje 
em 7,25% ao ano, a mais baixa de toda a história da 
economia brasileira.

Então, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, são me-
didas que a Presidenta Dilma vem adotando no seu 
governo que a faz ter elevados índices de aprovação, 
porque governa com o olhar voltado para o social, sem 
se descuidar da política econômica.

As famílias com menores rendas sabem bem da 
importância que uma redução de custos, quer seja 
na conta de energia elétrica, quer seja nos itens que 
compõem a cesta básica, significa na ponta do lápis 
do orçamento doméstico. E mais importante, com a 
redução do preço desses itens, o consumo pode ser 
ampliado para aquisição de novos itens, antes não in-
cluídos no orçamento familiar.

É a lógica da economia. E isso tem se verificado 
nos últimos 10 anos, com o Bolsa Família, que ampliou 
a renda das famílias pobres e permitiu que essas fa-
mílias movimentassem a economia dos seus Municí-
pios. Tem sido assim com a própria indústria, que, ao 
ter suas demandas aumentadas, contrata mais mão 
de obra e, consequentemente, faz a economia girar.

Parabéns, portanto, à Presidenta Dilma por mais 
essa medida de enorme alcance social e econômico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, pela 
manhã, participei de um café da manhã com militantes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
oferecido a nós Parlamentares que defendemos a re-
forma agrária nesta Casa. Participaram os Deputados 
Marcon, Padre João, as Deputadas Erika Kokay e Luci 
Choinacki, os Deputados Chico Alencar, Domingos 
Dutra e eu, além da Senadora Ana Rita, do Senador 
Randolfe e de outros Parlamentares.

Antes de tudo, é importante lembrar a esta Casa 
que o MST montou um acampamento permanente ao 
lado do INCRA SR 28, em Brasília. O acampamento, 
de lona preta, tem 400 militantes de todo o Brasil, cuja 
tarefa principal é a vigília e a pressão pela agilidade 
da reforma agrária. Desde a semana passada, o MST 
realiza diversas ações pelo Brasil, entre ocupações de 
terra, trancamento de rodovias, ocupação de protesto 
e tantas outras manifestações que marcam o mês de 
luta das mulheres.

Com o acampamento permanente, o MST nos dá 
um aviso: terra é fundamental. É preciso assentar as 
mais de 90 mil famílias acampadas, lembrando que, 
nem de longe, é algo divergente da agroindustrialização 
nos assentamentos já instituídos. Estamos falando de 
democratização da terra, um problema estrutural que 
nenhum governo, até hoje, conseguiu resolver.

Além da avaliação conjuntural, esse encontro foi 
importante para debatermos os projetos que precisa-
mos encaminhar no Legislativo que avançam para a 
reforma agrária e para a classe trabalhadora do cam-
po. Projetos que limitam o uso de agrotóxicos, projetos 
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que bloqueiam o processo de internacionalização das 
nossas terras, projetos que avancem na atualização 
dos índices de produtividade estão sendo colocados 
na linha de prioridade de vários Parlamentares de for-
ma apartidária.

Além disso, a universalização da assistência téc-
nica, o acesso à educação no campo, projetos para 
as agroindústrias em assentamentos rurais também 
estão na nossa linha de frente.

Sras. e Srs. Deputados, precisamos enfrentar o 
latifúndio e esse modelo de desenvolvimento no cam-
po, protagonizado pelo agronegócio, que só nos deixa 
um legado de venenos, de monopólio e de não pro-
dução de alimentos. Já venho dizendo que este ano 
está sendo de muitas lutas. Para a reforma agrária, a 
luta será permanente.

Sr. Presidente, gostaria que estes discursos fos-
sem publicados em A Voz do Brasil e nos demais meios 
de divulgação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra ao nosso sempre Líder, Deputado Paulo 
Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nessa próxima sexta-feira, dia 
15 de março, às 18 horas, será celebrada uma missa 
na Catedral da Sé, em São Paulo, pelo Bispo Dom An-
gélico Sândalo Bernardino, em memória de Alexandre 
Vannucchi Leme.

Alexandre Vannucchi Leme foi morto no DOI-
-CODI, em São Paulo, em 1972, há exatos 40 anos, 
pela ditadura civil e militar, que deu um golpe no Brasil 
em 1964. Ele era estudante de Geologia na Universi-
dade de São Paulo.

O Governo brasileiro irá, nessa mesma data, 
anistiá-lo. Será concedido à família novo atestado de 
óbito. Onde se lia, no atestado anterior, “Asfixia me-
cânica por enforcamento”, passará a constar: “Morte 
por decorrência de lesões e maus-tratos sofridos du-
rante interrogatório, em dependência do 2º Exército 
– DOI-CODI”.

No momento em que os trabalhos da Comissão 
da Memória e da Verdade começam a esclarecer res-
ponsabilidades nas mortes e desaparecimentos du-
rante a ditadura, é fundamental que se esclareçam os 
envolvidos na morte de Alexandre Vannucchi Leme.

Obrigado, Presidente.
 O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, há pouco, o Deputa-
do Amauri Teixeira falou da seca no Nordeste. Parece 
incoerência, mas, verdadeiramente, não é, o fato de a 
Amazônia como um todo ser conhecida como o Pla-
neta Água e, infelizmente, também ter estiagem, seca. 

Muitos Municípios do interior do Estado do Amazonas 
não têm água de qualidade para nossos irmãos bebe-
rem porque não existe água potável. 

Neste momento, elogio a Presidenta Dilma e o 
Governador Omar Aziz pela iniciativa de levar ao Ama-
zonas o Programa Água para Todos, que vai atingir 
16 Municípios do Estado que não têm água potável e 
onde, infelizmente, as crianças estão sendo acome-
tidas de doenças hídricas. Iremos beneficiar mais de 
10 mil famílias desses Municípios.

Parabéns ao Governo Federal pela iniciativa do 
Programa Água para Todos no Amazonas. Lá existe 
água em abundância, mas não existe água de qualida-
de, água potável. Precisamos dar dignidade, respeito 
e qualidade de vida àquele povo.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que con-
sidere lido meu discurso e que autorize a sua trans-
missão pelos meios de comunicação, inclusive pelo 
programa A Voz do Brasil, que chega a todos os re-
cantos deste País.

Queremos falar da importância do requerimento 
que aprovamos, pela manhã, na Comissão de Agri-
cultura, da qual somos membros, e que se refere à 
grande safra que iremos colher. Nós devemos supe-
rar a colheita de 185 milhões de toneladas de grãos. 
Aprovamos a realização de uma audiência pública 
com o Presidente da CONAB e com o Secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Agre-
gamos também um convite ao Ministério do Planeja-
mento, para planejarmos em especial a logística de 
armazenagem.

Cento e sessenta e um milhões de toneladas de 
grãos é a capacidade de estocagem. Há uma diferen-
ça muito grande, e precisamos fazer a compensação, 
para que no recebimento não haja prejuízos, perdas. 
Trata-se de segurança alimentar, de estratégia da pro-
dução, de evitar potencializar prejuízos para os nos-
sos agricultores, que não podem perder depois o que 
colherem, nem mesmo os excedentes, que vão para 
a exportação. Portanto, esse tema que queremos re-
ferendar é muito importante.

Sr. Presidente, segundo a ABIMAQ, que trata da 
estrutura de silos e armazéns, há uma projeção da ne-
cessidade de mais de R$10 bilhões para investir em 
silos e armazéns para receberem essa safra.

Vamos fazer uma grande discussão na Comissão 
de Agricultura, com a participação dessas autoridades, 
visando exatamente à potencialização dessa grande 
safra, que, felizmente, o Brasil vai colher.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dei-
xar registrado neste plenário que aprovamos hoje, na 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, requerimento de minha autoria 
para a realização de audiência pública em Brasília. O 
debate é para tratar sobre a falta de armazéns e silos 
para acomodar os grãos retirados da lavoura.

A proposta é que sejam convidados o Presidente 
da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 
Rubens Rodrigues dos Santos, e o Secretário de Po-
lítica Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, 
e o Ministério do Planejamento, com o objetivo de ex-
planar sobre o assunto. Os Deputados Celso Maldaner 
e Bohn Gass subscreveram o requerimento.

Os produtores brasileiros estão enfrentando pro-
blemas para escoar a safra, em função da falta de es-
paço de armazenagem da produção e silos. Em muitos 
Estados chega a quase metade da capacidade dos 
armazéns instalados. Os produtores enfrentam esse 
problema antes mesmo de os produtos seguirem para 
a exportação ou para as indústrias.

Pelas contas da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (CONAB), a capacidade de armazenagem 
do Brasil é de 121 milhões de toneladas, considerando 
apenas os espaços destinados a granéis, os mais co-
muns para estocar soja, milho e trigo. Esses produtos 
representam aproximadamente 90% da produção total 
do País. Considerando a projeção da supersafra de 
grãos de 185 milhões de toneladas, conforme levan-
tamento da Expedição Safra Gazeta do Povo, o País 
possui uma defasagem de 64 milhões de toneladas, 
pouco mais de um terço da produção.

A situação se agrava ainda mais caso seja levado 
em conta o estudo da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO). 

Dados da Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) apontam que o 
setor agrícola, incluindo os agricultores, cooperativas, 
indústrias e governo precisa investir aproximadamente 
R$10 bilhões para construir a quantidade necessária de 
armazéns e silos. Nos últimos 5 anos, foram injetados 
no setor entre R$7 bilhões e R$8 bilhões.

Nesse sentido, é importante detalhar que, com 
a falta de armazéns, é preciso ter infraestrutura de lo-
gística para o escoamento urgente da safra. Portanto, 
é oportuno esse debate para verificar como a CONAB 
está se preparando para amenizar esse problema.

Peço a divulgação deste pronunciamento nos 
meios de comunicação desta Casa Legislativa.

Era o que eu tinha a manifestar.

 O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
considere lido meu pronunciamento a respeito de 
problemas de infraestrutura, mais uma vez, diante da 
supersafra 2012/2013.

Parabenizo os agricultores e o agronegócio brasi-
leiro pela produtividade e o grande sucesso, ao mesmo 
tempo em que quero alertar o Governo Federal para os 
graves problemas brasileiros relacionados a este tema: 
falta de infraestrutura diante da supersafra deste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, as manchetes são todas parecidas, Sr. Presidente: 
Supersafra sem saída; Sem armazéns, alternativa é 
acelerar o fluxo de grãos; Próxima safra agrícola po-
derá ter problemas de estocagem; Boa safra, grandes 
problemas; Muita lama e calma nessa hora; Apagão 
logístico: safra trava em buraco na BR 163; Contagem 
regressiva para o caos. São todas manchetes estam-
padas nos meios de comunicação do País que refletem 
muito bem a situação de nossa infraestrutura cada vez 
mais precária e antiquada. Essas manchetes estão 
presentes também nos sites das principais cooperati-
vas e outros especializados em assuntos agrícolas e, 
sobretudo, na cabeça e nos pesadelos dos produtores, 
que mais uma vez confiaram, produziram, plantaram, 
investiram e esperaram em vão uma atitude do Go-
verno, um planejamento, uma ação para melhorar o 
escoamento de sua produção.

É uma pena, Sr. Presidente, que, num momento 
tão importante de nossa história, o Governo se deixe 
guiar unicamente pela pauta das eleições do próximo 
ano. É mais fácil vermos o trabalho dos marqueteiros 
do que um trabalho sério, realista, fruto de uma sincera 
análise dos cenários de estagnação com inflação e de 
um crescimento tão pífio, com um PIB de 0,9% no ano 
passado, o menor de todos os países emergentes, ou 
seja, países que se encontram em uma situação bem 
semelhante à do Brasil, menor inclusive do que o de 
todos os países da América Latina.

Faço referência a isso, Sr. Presidente, porque 
mais uma vez a previsão de uma boa safra, no Brasil, 
é recebida como prenúncio de sérios problemas de ar-
mazenagem, transporte e embarque nos portos. Com 
muito investimento em pesquisa, em novos processos 
e em modernização produtiva, e muita boa-vontade e 
trabalho duro dos agricultores e dos produtores rurais, 
o País converteu-se numa das principais potências 
mundiais produtoras de alimentos, posição consolidada 
nas últimas duas décadas.
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Isso não vem deste Governo, como muitos gos-
tam de alardear. Mas este Governo, que tanto gosta 
de decantar suas ações de maneira um tanto exagera-
da, foi incapaz de criar nesse período a infraestrutura 
necessária à estocagem e à movimentação eficiente 
e barata de suas colheitas. Curiosamente, o Governo 
petista anuncia um investimento em infraestrutura para 
o próximo ano, um ano eleitoral.

Neste ano, o problema se repete. A Companhia 
Nacional de Abastecimento estima para a safra 2012-
2013 um novo recorde na produção de cereais e olea-
ginosas – 185 milhões de toneladas, 11,3% maior que 
a obtida na temporada anterior. A área cultivada deve 
ser 4,1% maior que a da safra 2011-2012, e o aumento 
da safra resultará principalmente, como tem ocorrido 
há muitos anos, do aumento da produtividade. A esti-
mativa do IBGE também aponta um resultado recorde 
de 183,3 milhões de toneladas.

Se as projeções se confirmarem, as condições 
de abastecimento interno continuarão favoráveis, com 
benefícios para o consumidor, e o País manterá uma 
posição destacada no mercado internacional de pro-
dutos agrícolas. Mas produtores, processadores e ex-
portadores terão de enfrentar, como sempre, condições 
logísticas muito ruins.

Pelas contas do próprio Governo, os armazéns 
públicos e privados têm capacidade para receber até 
145 milhões de toneladas de grãos. Mas o problema 
é certamente maior que o indicado por esse núme-
ro, porque faltam armazéns adequados para as duas 
maiores culturas – soja, com produção prevista de 83,4 
milhões de toneladas, e milho, com colheita estimada 
em 35,1 milhões na primeira safra e 40,9 milhões na 
segunda. A insuficiência e a distribuição inadequada 
de armazéns já encarecem o produto, porque forçam 
o transporte em longas distâncias, entre a zona pro-
dutora e as instalações de estocagem.

O segundo grande problema é o das vias de 
transporte interno. Rodovias são muito mais importan-
tes para o agronegócio no Brasil do que nos Estados 
Unidos e em vários outros países produtores, onde o 
uso de ferrovias e hidrovias é mais comum. Só isso 
bastaria para deixar os brasileiros em séria desvanta-
gem. Mas, além disso, há os problemas de conserva-
ção e de qualidade das estradas no Brasil.

A esses problemas, Sr. Presidente, é preciso 
acrescentar a dificuldade de acesso aos portos. Pesqui-
sa recente da Confederação Nacional dos Transportes 
– CNT chamou a atenção para o problema. Segundo 
73,1% dos agentes de transporte marítimo entrevis-
tados, o acesso terrestre deficiente é um obstáculo 
grave ou muito grave ao exercício de sua atividade. Os 
acessos rodoviários foram descritos como inadequados 

por 61,3%, por causa de fatores como a travessia de 
área urbana, congestionamento de veículos de carga 
e falta de segurança, entre outros.

Os acessos ferroviários foram classificados como 
ruins por 29,3% dos profissionais ouvidos na pesqui-
sa, por deficiência de infraestrutura para embarque e 
desembarque de carga, mau estado de conservação 
das áreas de entrada e ainda travessia de área urba-
na. Além disso, faltam silos nas zonas portuárias. Os 
próprios portos, como têm indicado outros levanta-
mentos, ainda apresentam deficiências importantes 
em seu funcionamento.

Os problemas de capacidade e de operação dos 
portos são conhecidos e discutidos há muito tempo. 
O Governo pelo menos se dispõe a adotar novas po-
líticas de estímulo a investimentos em terminais. Os 
critérios oficiais têm sido criticados por diferentes gru-
pos de interesses. Isso inclui tanto empresários quanto 
sindicalistas.

O Governo ainda terá de enfrentar dificuldades 
políticas para conseguir os novos investimentos e 
precisa agir com urgência, e não temos visto essa ur-
gência por parte dos integrantes do Governo do PT. 
Deficiências logísticas são problemas bem conhecidos 
e agravam-se ano a ano, encarecendo as mercado-
rias e tornando o País menos competitivo. Não adianta 
muito ganhar produtividade no interior da fazenda ou 
dentro dos muros da fábrica, se faltam condições para 
movimentar a produção.

De fato, Sr. Presidente, estamos vendo que o 
agronegócio brasileiro, uma das âncoras mais firmes 
de nossa economia, entra em contagem regressiva 
para o caos. As colheitas estão avançando em direção 
a uma supersafra de grãos, mas o setor teme um apa-
gão logístico. A estrutura de escoamento da produção 
– incluindo armazéns, estradas, portos e ferrovias —
mostra que terá dificuldade como nunca para transportar 
a produção recorde de 185 milhões de toneladas. Um 
cenário que custa caro para o setor produtivo e preo-
cupa os importadores, que, neste ano, contam com a 
produção nacional para saciar seu apetite.

Temos de parabenizar os produtores nacionais, 
Sr. Presidente, pois, na safra atual, 2012-2013, além 
de assumir a liderança mundial na produção de soja, o 
Brasil será o principal fornecedor do produto no planeta.

O problema, como eu estou abordando neste 
meu pronunciamento, é a falta de logística, que, com 
certeza, vai representar um empecilho para os pla-
nos do mercado de embarcar mais de 36 milhões de 
toneladas da oleaginosa – 4 milhões de toneladas a 
mais do que no ano passado –,conforme previsões 
oficiais. Só para se ter uma ideia do problema, ne-
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nhum porto do Brasil carrega grãos em dias de chu-
va, por falta de cobertura nos berços de atracação.

Apagão logístico: esse é o terror do produtor ru-
ral do Brasil, Sr. Presidente. Nós temos esse ano uma 
mais uma safra recorde, mas a situação é de terror, já 
está faltando caminhão, inclusive para transporte in-
terno. As estradas são as mesmas, portos e hidrovias 
também. Enquanto isso, as lavouras de soja do País 
anunciam a chegada de cerca de 15 milhões de tone-
ladas a mais do que no ciclo passado.

No meu Estado, o Paraná, um dos principais 
produtores do País, a questão não é diferente. O Go-
verno Federal é responsável, diretamente ou por meio 
de concessões, pela maior parte da malha rodoviária 
brasileira, inclusive as duas estradas do Paraná que 
operam em condições muito precárias, a BR-277 e 
a BR-376. A exceção é São Paulo, onde predomina 
a malha sob responsabilidade do Governo Estadual.

Quanto às rodovias federais, o problema não é 
a falta de dinheiro, mas a dificuldade do Governo em 
aplicá-lo. Já existe há décadas, por exemplo, o projeto 
da necessária duplicação da BR-116 no trecho da Ser-
ra do Cafezal, entre Juquitiba, na Grande São Paulo, 
e Miracatu, no Vale do Ribeira, para reduzir o número 
de acidentes e melhorar as condições de circulação da 
rodovia, que liga São Paulo a Curitiba. Até hoje não fo-
ram resolvidas as questões ambientais que bloqueiam 
a obra. Irregularidades em contratos, detectadas pelo 
Tribunal de Contas da União, dificultam ou suspen-
dem outras obras rodoviárias de responsabilidade do 
Governo Federal.

No caso das estradas cuja operação foi conce-
dida a empresas privadas, o Governo Federal demo-
rou para adotar esse tipo de solução e, quando o fez, 
talvez não tenha tomado as precauções necessárias 
para impor às concessionárias condições para mini-
mizar os efeitos dos desastres naturais.

As constantes interrupções no trânsito da BR-277 
provocam filas de 15 a 20 quilômetros de caminhões 
carregados de soja, que se dirigem ao Porto de Para-
naguá. Em alguns dias, Paranaguá chega a ter mais 
de 20 navios aguardando liberação para atracar. Para 
navios que ficam parados por um período superior ao 
contratado, os exportadores têm de pagar uma multa, 
que pode chegar a US$50 mil por dia.

As interrupções da BR-376, por sua vez, na maio-
ria das vezes leva à intensa utilização de uma estrada 
estadual catarinense – a Estrada Dona Francisca, SC-
301, que corta a serra de mesmo nome – normalmente 
utilizada para turismo rural. A passagem de caminhões 
pesados por ela, além de danificar a pista, inadequada 
para esse tipo de tráfego, reduziu a velocidade média 
– o trecho de 100 quilômetros é percorrido em 6 ou 7 

horas – e provoca graves acidentes com frequência. 
Isso acontece no eixo São Paulo-Rio Grande do Sul, ou 
seja, na região mais desenvolvida do País. Imagine-se 
o que vai pelo resto do Território Nacional.

Por fim, Sr. Presidente, esses problemas são re-
almente muito sérios e ainda estão a demandar uma 
solução por parte do Governo. De que adianta o tra-
balhador investir, confiar, plantar e colher se não tem 
como escoar, armazenar e exportar sua produção? 
Nesses tempos, os Estados Unidos tiveram a pior 
seca em décadas, o que acabou por estimular uma 
produção recorde de grãos no Brasil. Falta, no entan-
to, infraestrutura para vendê-los.

Os bons preços das matérias-primas fizeram os 
brasileiros plantar a maior área de soja e investir mais 
em tecnologia, o que contribuiu para uma produção 
também inédita, e ainda tivemos um bom clima. Mas 
os antigos gargalos logísticos, que neste ano ganha-
ram novos ingredientes, com certeza vão atrapalhar 
a festa, como a falta de silos para guardar grãos, que 
põe em risco a colheita por deixar o cereal sujeito a in-
fluências externas, como o clima. E eu nem mencionei 
ainda a safrinha de milho, que foi muito grande. É alta 
a probabilidade de o Brasil ainda exportar elevados 
volumes do cereal no início de 2013, quando começa 
a colheita da soja. Acontece que, se o Brasil não con-
seguir exportar rapidamente o milho, a situação pode 
ficar preocupante. Será um enorme desafio movimen-
tar esse volume recorde. A estocagem é só parte do 
problema. Além das estradas malconservadas, falta de 
meios de transporte alternativos e capacidade limita-
da nos portos, a nova lei do caminhoneiro preocupa o 
setor, pois encarecerá o frete.

A situação que abordei até aqui, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, demonstra parte de nossos 
entraves ao desenvolvimento: a infraestrutura precária, 
problema que, juntamente com o déficit de mão de obra 
especializada, nosso injusto e cruel sistema tributário, 
a baixa capacidade de investimento público e privado 
e o excesso de burocracia, constituem verdadeiros 
gargalos para um crescimento sustentável. Não será, 
mais uma vez, por falta do povo brasileiro que teremos 
problemas, mas falta de competência deste Governo, 
que prometeu muito, mas tem cumprido muito pouco. 
Temos de lembrar ao Governo Dilma Rousseff que o 
povo não pode viver apenas de promessas, mas de 
ações práticas.

Estudo da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP mostra que, no Brasil, as empresas 
têm uma despesa anual extra de R$17 bilhões, devi-
do à precariedade da infraestrutura do País, incluindo 
péssimas condições das rodovias e sucateamento dos 
portos. Esses custos logísticos exorbitantes acabam 
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encarecendo o produto final. Cerca de 30% do preço 
da tonelada de soja produzida em Mato Grosso e ex-
portada do porto de Santos, por exemplo, referem-se 
apenas aos gastos com transporte do grão. Quem é 
que aguenta uma situação dessas, Sr. Presidente? 
Infelizmente, o Brasil fez uma opção histórica e equi-
vocada pelo transporte rodoviário, mais caro do que 
outros meios, como ferrovias ou hidrovias.

Finalizando, Sr. Presidente, muito pouco foi feito 
por este Governo para solucionar o déficit de infraes-
trutura logística no Brasil. Oportunidades e discursos 
não faltaram, palavras sobejaram, mas foram poucas 
as ações. Construção e duplicação de rodovias, cons-
trução de ferrovias, melhoramento dos portos, nada 
disso foi feito.

Estamos prevendo uma safra ainda maior de 200 
milhões de toneladas para o próximo ano. Mas como 
vamos lidar com uma produção tão expressiva? Os 
executivos e empresários do agronegócio alertam para 
a necessidade de medidas emergenciais para utilizar 
ao máximo a capacidade de escoamento das estradas, 
hidrovias, rodovias e portos.

A questão de longo prazo é que a produção agrí-
cola cresce mais rápido do que a infraestrutura logís-
tica. Entre 2009 e 2013, em apenas quatro safras, a 
produção anual de grãos deve saltar 32%, de 135,4 
milhões de toneladas para 178,9 milhões. Mas, em 
2013, o problema de escassez de transporte deve ser 
agravado pela falta de caminhões e caminhoneiros. Só 
o crescimento da safra demandaria 20 mil caminhões a 
mais, mas o que vimos é o licenciamento de pesados 
e semipesados novos cair 30% em 2012.

Já é rotina ver, nesses últimos 10 anos de go-
verno petista, no pico da safra, montanhas de grãos 
armazenadas a céu aberto e filas de caminhões nos 
portos. O Brasil precisa acordar. É uma questão de 
respeito ao nosso produtor, respeito ao consumidor, 
respeito ao comprador de nossas mercadorias no ex-
terior, respeito ao povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, ainda rende a sessão 
da semana passada em relação à derrubada do veto 
à lei de redistribuição dos royalties. Foi uma sessão 
conturbada, pessimamente presidida pelo Senador 
Renan Calheiros – o Brasil viu –,uma sessão em que 
também houve fraude.

Eu, que fui encarregado pelo PR de acompanhar 
a apuração, constatei que alguém assinou e votou pelo 
Deputado Zoinho, que estrava ausente da sessão, jus-
tificada e comprovadamente.

Com certeza foi uma votação fraudada, foi crime. 
Esperamos que a Polícia Legislativa do Congresso es-

teja apurando para ver de onde saiu esse crime, um 
crime anunciado. Um Deputado de Goiás, ao longo da 
sessão, alertou para essa possibilidade de fraude em 
relação ao sistema arcaico de votação, que envolve 
essas votações feitas pelo Congresso Nacional.

Portanto, além de conturbada, foi uma eleição 
viciada.

Muito obrigado, Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores aqui presentes, crianças, jovens, 
senhoras e senhores e pessoas com deficiência que 
me ouvem, veem e leem pela Rádio e TV Câmara, In-
ternet, redes sociais e, inclusive, pela Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS, em particular os ilustres cidadãos 
do meu Estado, o Rio de Janeiro, a quem tenho o or-
gulho de aqui representar, é com incontida preocupa-
ção que todos nós cidadãos de Municípios e Estados 
produtores de petróleo estamos acompanhando os 
desdobramentos da absurda votação do veto da Pre-
sidente Dilma Rousseff, em sessão conjunta realizada 
pelo Congresso Nacional, eivada de irregularidades e 
de descumprimento aos ritos estabelecidos pelo Re-
gimento Comum do Congresso Nacional.

Entre as principais irregularidades, destaca-se a 
fraude na votação que determinou a redistribuição ir-
regular e ilegal dos royalties do petróleo, contrariando 
os princípios definidos claramente pela Constituição 
Federal.

Como Parlamentar indicado pela Liderança do PR, 
acompanhei a apuração do resultado dessa sessão, 
quando me deparei com a fraude. O Deputado Zoinho, 
meu colega do PR fluminense, de meu Estado, preci-
sou retornar ao Rio de Janeiro por uma emergência, 
saindo da sessão antes do início da votação, mas teve 
seu voto registrado e contabilizado como se tivesse 
sido favorável à derrubada do veto.

O Deputado Zoinho pegou o voo em Brasília às 
21h26min e chegou ao Rio às 23h10min, enquanto o 
Senador Renan Calheiros abriu a votação às 23h22min, 
portanto, quando o Deputado Zoinho já estava no Rio 
de Janeiro.

Desde o início a discussão da distribuição dos 
royalties nesta Casa de Leis tem sido marcada pelo 
atropelo, em que os dignos representantes dos Esta-
dos não produtores usam da maioria para violentar 
regimentos, para atacar e ferir de morte a Constituição 
brasileira, como se estivéssemos em uma espécie de 
vale-tudo, como se vivêssemos em um País sem leis, 
sem regramentos, sem Justiça.
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Por isso, é de suma importância, para esclareci-
mentos dos fatos, a medida encaminhada ontem pelo 
Deputado Federal Anthony Garotinho, Líder do PR, 
que apresentou ao Diretor da Secretaria de Polícia do 
Senado Federal, Sr. Pedro Ricardo de Araújo Carvalho, 
ofício narrando os fatos e apresentando a posição do 
Deputado Zoinho sobre a fraude promovida na sessão 
de 6 de março.

Os Estados e Municípios produtores sempre de-
sejaram e lutaram por Justiça nesta discussão toda 
sobre os royalties. E o que sempre presenciamos foi 
a forma açodada e desrespeitosa com a qual Entes 
Federados não produtores têm lidado com a matéria, 
comprometendo de tal forma a integridade da nova 
legislação que ela nasceu absurdamente repleta de 
inconstitucionalidades, de irregularidades e erros téc-
nicos, o que fatalmente irá atrasar o desenvolvimento 
das reservas do pré-sal, no instante em que o Supremo 
Tribunal Federal se manifestar e a derrubar.

É preciso lembrar que se trata de uma questão de 
justiça, por se tratarem os royalties de matéria constitu-
cional. Nunca é demais afirmar que os royalties foram 
estabelecidos pela Carta Magna brasileira como inde-
nizações devidas aos Municípios e Estados produtores 
pelos graves impactos ambientais e sociais gerados a 
partir da cadeia produtiva de petróleo.

É preciso lembrar ainda que os royalties foram 
determinados como compensação para assegurar o 
equilíbrio e o pacto federativo, quando na Constituição 
Federal de 1988 se optou por retirar o ICMS do petróleo 
do Estado do Rio de Janeiro, a partir do momento em 
que se criou um regime único de cobrança no destino 
e não na origem da produção.

Ao me aproximar do término deste pronuncia-
mento, aproveito a oportunidade para me reportar ao 
grande ato público que será promovido pela socieda-
de civil organizada em Campos dos Goytacazes, na 
próxima sexta-feira, às 18 horas, na Praça do Santís-
simo Salvador, com apoio irrestrito da Prefeita Rosinha 
Garotinho, Presidente da Organização dos Municípios 
Produtores de Petróleo (OMPETRO).

Muito obrigado.
 O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, apenas 

para fazer um registro ....
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Eliene Lima.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, com a 

aquiescência do orador, apenas para registrar que ...
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 

Edinho, por favor, não faça isso. V.Exa. sempre tem de 
nós o carinho. Vamos chegar lá. V.Exa. vai falar ainda 
nesta fase de 1 minuto.

O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido pronun-
ciamento que apresento sobre a visita à Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do 
Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agri-
cultura, Neri Geller, anteontem à noite, em Cuiabá, em 
que lhe foram apresentadas dez sugestões que es-
tão embasadas em estudos técnicos elaborados pelo 
Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária 
– IMEA, ligado à FAMATO.

Entre os pedidos está a análise das condições 
atuais da linha de crédito do MODERINFRA e do Pro-
grama de Sustentação de Investimento.

Sr. Presidente, gostaria de apresentar um projeto 
de lei que dispõe sobre a abrangência da Amazônia 
Legal e dá outras providências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, a Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO) apresen-
tou 10 propostas ao Secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), Neri Geller, para comporem o Plano Agrícola 
e Pecuário (PAP) da safra 2013-2014. As sugestões 
estão embasadas em estudos técnicos elaborados 
pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agrope-
cuária (IMEA), ligado à FAMATO. As propostas ainda 
serão avaliadas pelo MAPA. Apresentadas durante 
uma reunião ontem, devem ser levadas à Presidente 
Dilma Rousseff até o final de abril.

Entre os pedidos está a análise das condições 
atuais das linhas de crédito do MODERINFRA e do 
PSI (Programa de Sustentação de Investimento), dis-
poníveis para armazenagem.

Conforme o estudo do IMEA, a linha do MODE-
RINFRA não atende às necessidades dos produtores 
rurais de Mato Grosso. Foi solicitado, portanto, que 
os itens necessários para a aquisição dos armazéns, 
incluindo a parte da construção civil e todos os itens 
necessários para a sua construção, sejam acrescen-
tados como itens financiáveis dentro do PSI. Outra 
opção é a linha de crédito do MODERINFRA passar a 
ter as mesmas condições de financiamento da do PSI, 
ou seja, com limite financiável de 100%, atendendo às 
necessidades de cada produtor, e com taxa de 3% ao 
ano. Para sanar o problema da armazenagem esta-
dual se faz necessária a aplicação de R$6,2 bilhões.

Segundo o Secretário Neri Geller, o MAPA tem 
discutido junto com a equipe econômica do Governo 
Federal e dos Ministérios da Fazenda e do Planeja-
mento com a finalidade de atender às demandas do 
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setor produtivo. Já foram feitas reuniões em Goiás, e 
as reivindicações são semelhantes às de Mato Gros-
so. Agora resta a reunião com a equipe técnica do 
Ministério da Fazenda para dar as respostas que o 
setor espera.

Para Mato Grosso, existem algumas linhas es-
pecíficas que precisam ser ampliadas, como a da ar-
mazenagem e a da pecuária.

O PAP é elaborado antes do início da safra pela 
Secretaria de Política Agrícola do MAPA, responsável 
por recolher as sugestões de entidades que represen-
tam o setor produtivo, como é o caso da FAMATO, dos 
Governos Estaduais, entre outros órgãos.

Outra solicitação foi o aumento do preço mínimo 
da soja em Mato Grosso, passando de R$22,87 para 
R$27,39 a saca. No caso do milho, a demanda de au-
mento é de R$13,02 para R$14,89 a saca. A criação 
de uma linha de crédito específica para a reforma de 
pastagem também é uma reivindicação da FAMATO. 
A proposta apresentada sugere um prazo mínimo para 
pagamento de 15 anos nesta nova linha e taxa de ju-
ros igual a 2% ao ano.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Conce-

do a palavra ao meu amigo nobre Deputado Rodrigo 
de Castro.

O SR. RODRIGO DE CASTRO(PSDB-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o Congresso Nacional vive, esta 
semana, um momento especial, com a inauguração 
dos debates sobre a reforma tributária e a revisão do 
pacto federativo, momento que pode transformar-se 
em marco histórico para as duas Casas e para a so-
ciedade brasileira.

Nunca se viu, na Câmara e no Senado, dispo-
sição tão clara e declarada no sentido da revisão e 
mudança das relações federativas. As marchas dos 
Municípios sobre Brasília e os clamores dos Gover-
nadores, sempre vistos e ouvidos nesta casa, agora 
ganham efetividade por meio de propostas de leis que 
logo serão apreciadas e votadas.

Mas qual é a realidade que desencadeia todo 
esse movimento? É simples: os Municípios e Esta-
dos encontram-se em situação de falência. Não têm 
mais como garantir a prestação dos serviços públicos 
que a eles foi atribuída ao longo do tempo. Enquanto 
a participação de Estados e Municípios na arrecada-
ção tributária do País é de apenas 30%, são eles res-
ponsáveis por cerca de 70% dos serviços prestados 
à comunidade.

E isso pode significar a falência do Estado bra-
sileiro que tem no sistema federativo a essência de 
sua constituição, protegido como cláusula pétrea na 

Carta Magna. Mas, se a abolição do sistema federativo 
não pode ocorrer, nem mesmo como proposta de lei, 
na prática a sua desfiguração já vem ocorrendo, uma 
vez que um de seus pilares, a autonomia, está perigo-
samente comprometido. Autonomia decorre da exata 
proporção entre atribuições e participação no bolo ar-
recadatório. O que se vem verificando é a descentrali-
zação das obrigações e a concentração dos recursos 
nas mãos do Governo Federal, situação agravada com 
as arbitrárias desonerações via redução da base de 
cálculo do FPE e FPM.

É do Município que o cidadão cobra a satisfação 
de seus direitos. E a realidade é que os Municípios, 
ao longo do tempo, foram esvaziados do poder e da 
capacidade de resolvê-los ou garanti-los. Daí, a cor-
rosão da autonomia.

O segundo pilar da federação é a solidariedade, 
que tem a ver com união, ajuda e comprometimento 
dos entes federados, como um todo, no cumprimento da 
finalidade do Estado que é a realização do bem comum.

Quando a autonomia fraqueja é porque o pilar 
da solidariedade está ruindo e é preciso fortalecê-lo 
para que não venha abaixo a construção do Estado. 
É sob a égide do fortalecimento do Estado brasileiro 
que as discussões devem desenvolver-se e que de-
vem ser tratadas questões como: a divisão equânime 
da arrecadação tributária; a dívida dos Estados para 
com a União; e a guerra fiscal.

Para terminar, Sr. Presidente, quero parabenizar o 
Governador Antonio Anastasia, que, com muita clareza 
e firmeza de posicionamento, em artigo publicado na 
Folha de S.Paulo, no último domingo, deu o pontapé 
inicial para os debates.

Tenho dito.
 O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dar como lido dois pronunciamentos que faço. 
O primeiro é sobre os 70 anos da CLT, direito traba-
lhista e instrumento legal indispensável na defesa de 
todos os trabalhadores. Como todos sabem, tivemos 
a oportunidade de lutar, e temos ainda de lutar, por 
avanços na CLT. Apenas para fazer um destaque, o 
Projeto de Lei nº 400, de 2011, de minha autoria, tra-
ta da regulamentação das câmeras de vídeo instala-
das nos locais de trabalho, instrumento esse que, no 
meu entendimento, é mais que uma perseguição aos 
trabalhadores.

No outro pronunciamento, faço referência à 7ª 
Marcha dos Trabalhadores a Brasília, que já dá resul-
tado, porque a Presidente Dilma, na última semana, 
promulgou a regulamentação da Convenção 151 da 
OIT, que trata da negociação coletiva dos funcionários 
públicos e em que mobilizações como essa estão pre-
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vistas. Queremos não só saudar as centrais sindicais, 
mas também a sensibilidade da Presidente, porque há 
mais de 40 anos os trabalhadores públicos deste País 
vêm lutando pela convenção coletiva.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e peço 
que os pronunciamentos sejam divulgados nos órgãos 
de comunicação desta Casa, inclusive no programa A 
Voz do Brasil.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar nos Anais desta Casa e solicitar que se di-
vulgue no programa A Voz do Brasil a conquista dos 
trabalhadores ocorrida na última sexta-feira, data em 
que o Governo Federal promulgou a regulamentação 
da Convenção 151 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), atendendo a uma das principais de-
mandas do movimento sindical.

Ratificada pelo Brasil em 2010, a Convenção, 
que trata da negociação coletiva para trabalhadores 
do setor público, precisava, para vigorar, de adapta-
ção à legislação brasileira, razão pela qual o decreto 
foi muito bem-vindo.

O texto da Convenção traz a garantia da liberda-
de de expressão, de representação, de participação 
e de organização de atos que busquem a ampliação 
dos direitos e melhorias nas condições de trabalho 
dos funcionários públicos. Viabiliza, ainda, o reco-
nhecimento da legitimidade, por parte dos gestores 
públicos, das entidades como órgãos representativos 
desses trabalhadores.

O direito à organização sindical e à negociação 
coletiva para esse setor torna concreta a implantação 
desses institutos no Brasil e na consolidação de direitos 
sindicais plenos para o funcionalismo público. Permi-
te, então, seja avistado o fim da desigualdade desses 
direitos entre os trabalhadores dos setores privado e 
público, uma vez que estes estavam expostos a arbi-
trariedades políticas e administrativas, bem como a 
repressões em caso de greve.

Por esse motivo, defendo constantemente o di-
reito de luta e a liberdade para exercê-lo, pois acredito 
que a mobilização do movimento sindical é importan-
tíssima para o País, a partir do momento em que per-
mite sejam criados mecanismos estáveis de diálogo 
e de negociação, cuja necessidade ficou amplamente 
demonstrada pelas greves do funcionalismo público 
federal, estadual e municipal no ano passado.

Assim, é a partir do decreto que a regulamen-
tação da Convenção será discutida, para que seus 
princípios possam ser colocados em prática por meio 

da definição de regras que devem estar consolidadas 
em lei federal que sirva de parâmetro para o debate 
nos Estados.

Termino dizendo que a conquista nos traz imensa 
satisfação, pois essa bandeira foi, inclusive, levantada 
na Marcha realizada no dia 6, aqui em Brasília, da qual 
tive o orgulho de participar, junto com mais de 50 mil 
trabalhadores e trabalhadoras.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 

esta tribuna chamar a atenção de todos para os 70 anos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, instrumento le-
gal indispensável à defesa de todos os trabalhadores 
do País e que viabiliza a diminuição da desigualdade 
inerente à relação entre capital e trabalho.

Criada em 1º de maio de 1943, apesar de ca-
rente de atualização totalmente adequada à realidade 
social de hoje, a CLT tutela direitos importantíssimos 
e irrevogáveis, tais como férias, adicional noturno, sa-
lário mínimo, licença-paternidade, 13º salário, FGTS, 
PIS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, entre 
outros, todos alcançados por meio de muita luta do 
nosso povo.

Desde a sua criação, mantida a sua estrutura 
básica, a CLT tem sido, a lentos passos, aperfeiçoada 
pela edição de diplomas legais compatíveis com a evo-
lução social, fato exemplificado pela lei sobre o aviso 
prévio proporcional, bem como pelas leis que regula-
mentam as profissões de motorista e comerciário. Além 
disso, existem outros projetos de lei em tramitação na 
Casa que, com toda a certeza, ajudarão a contemplar 
os trabalhadores em maior escala, como é o caso do 
Projeto de Lei nº 400, de 2011, de minha autoria, e que 
veda a vigilância dos empregados por circuito interno 
de TV instalado pelo empregador.

Chamo a atenção de V.Exas. para a necessidade 
de que o avanço da legislação seja acompanhado por 
interpretação e aplicação adequadas por parte dos 
julgadores, a fim de que as lacunas sejam diminuídas 
sem prejuízo ao trabalhador. Nesse sentido, a razoa-
bilidade deve imperar na análise das novas situações 
concretas que se apresentem, sem que princípios ir-
revogáveis sejam deixados de lado, como o de que a 
fundamentação da ordem econômica se dá pela va-
lorização do trabalho humano.

Por isso, é questão de justiça que nos mante-
nhamos firmes nessa luta, que as conquistas sejam 
preservadas e que a tutela dos direitos dos trabalha-
dores não cesse de avançar, fato este que de certo 
ocorreria com a flexibilização dos direitos trabalhis-
tas, medida que representaria, atualmente, um re-
trocesso no ordenamento jurídico brasileiro e uma 
afronta à nossa Lei Maior, que admite a flexibilização 
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de alguns direitos apenas por meio da negociação 
coletiva, prevendo a devida proteção ao trabalhador.

A comemoração dos 70 anos da CLT é mais uma 
oportunidade para chamar a atenção de todos para as 
possibilidades de avanços na legislação trabalhista, que 
almeja a justiça social, como o fim do fator previdenci-
ário; a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais, sem redução de salário; a extinção do 
banco de horas; o aumento do valor das horas extras. 
Alerto também para a importância da regulamentação 
da Convenção 151 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que garante negociação coletiva para 
servidores públicos, e da ratificação da Convenção 158 
da OIT, que inibe demissão imotivada.

Essas são, inclusive, algumas das bandeiras le-
vantadas na 7ª Marcha dos Trabalhadores, realizada no 
dia 6 de março, aqui em Brasília, sob a coordenação de 
todas as centrais sindicais do nosso País, para exigir 
do Governo o cumprimento de históricas reivindicações 
da classe trabalhadora, bem como ratificar os pedidos 
de destinação de 10% do PIB para a educação e de 
10% do Orçamento da União para a saúde.

Quero destacar a presença dos sindicalistas e 
dirigentes da CTB, cuja Vice-Presidência este parla-
mentar tem a honra de ocupar.

Termino relembrando que a atividade do PCdoB 
consiste na luta em prol dos trabalhadores brasileiros 
e contra qualquer tentativa de redução de seus direitos.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
 O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que, se-
gunda-feira, estive no Município de Viana, junto como 
o Prefeito Gilson Daniel, a quem fui fazer uma visita e 
dar parabéns pelo grande trabalho que vem fazendo. 
O Programa Municipal de Obras lançou 200 obras, que 
serão feitas nos próximos anos.

Na oportunidade, Sr. Presidente, fui programar 
com o Prefeito a data da entrega de uma motonivela-
dora (patrol), fruto de uma emenda que apresentei ao 
Orçamento da União e que o Governo liberou.

Viana é um Município que tem muitos agricul-
tores familiares, muitas estradas vicinais que ligam 
os distritos e necessita sempre melhorar a qualidade 
dessas estradas. Pensando nisso, destinei recursos 
do Orçamento para a compra de uma motoniveladora 
para aquele Município.

Então, parabéns ao Prefeito Gilson Daniel, ao 
Presidente da Câmara, César Lázaro, e a todos aque-
les que acompanharam a nossa reunião.

Muito obrigado, Presidente.
 O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, em so-
lenidade levada a efeito, no final da manhã de hoje, 

no Salão Negro do Congresso Nacional, os Governa-
dores de quase todas as unidades federadas fizeram 
entrega aos Presidentes Renan Calheiros e Henrique 
Eduardo Alves de abalizado documento contendo rei-
vindicações mais prementes, para cujo acolhimento 
encareceram o indispensável apoio do nosso Parla-
mento, nesta fase auspiciosa por que atravessam as 
duas Casas, indo, ambas, ao encontro das aspirações 
legítimas da comunidade.

Ressalte-se, por oportuno, que três postulações 
justíssimas integram o elenco dos pleitos alinhados. A 
mais importante e urgente, sem dúvida, é a redistribui-
ção de recursos da União dentro de novas regras de 
rateio do Fundo de Participação, objeto, ontem, também 
de ampla discussão na Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado, presidida pelo Senador Lindbergh 
Farias, a cujo lado estavam o Secretário-Executivo do 
Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, além de vá-
rios Secretários da Fazenda, cada qual expondo sua 
visão sobre a melhor maneira de corrigir distorções 
existentes em nosso sistema tributário.

O FPE, portanto, passa a ser a mais urgente das 
reivindicações, ainda mais porque a definição tem prazo 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal, através de des-
pacho monocrático do Ministro Ricardo Lewandowski, 
Vice-Presidente de nossa colenda Corte.

Com isso, desejam os chefes de Executivo pôr 
fim à chamada guerra fiscal, sempre apontada como 
fator de desigualdade, mas nunca corrigida pelas ad-
ministrações passadas.

Aliás, o relator da polêmica matéria nesta Casa 
é o nosso Líder Eduardo Cunha, que busca conciliar 
interesses momentaneamente conflitantes em busca de 
solução plausível, capaz de pôr termo a essa situação 
desconfortável ainda perdurante entre nós.

Ontem, a TV Câmara levou a efeito movimenta-
da troca de opiniões em torno dessa temática, com a 
participação dos Deputados Esperidião Amim e Júlio 
Cesar e dos Secretários Luiz Carlos Hauly, do Paraná, 
e Mauro Benevides Filho, do Ceará, prevalecendo alto 
nível da condução de tão palpitante temática.

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, comemora-se um 
evento significativo para a minha cidade de Dourados, 
na medida em que, na segunda-feira, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado o edital de licitação para in-
tervenção no Aeroporto de Dourados.

Nós, junto com o Governo do Estado e a sua 
equipe técnica, viabilizamos recursos da monta de 
3,8 milhões de reais. Com a contrapartida do Estado, 
vai-se chegar a mais de 4,5 milhões de reais para in-
tervenções que vão possibilitar melhoria na pista de 
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taxiamento, além da sinalização horizontal e vertical. 
Acima de tudo, isso vai fazer com que haja condições 
de Dourados estar, cada vez mais, interligada aos 
grandes centros do País, já que outras empresas de 
aviação poderão fazer seus voos lá.

Quero falar também da decisão do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região, que derrubou a portaria 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
que proibia o tratamento de cães com leishmaniose 
visceral com produtos humanos ou não registrados 
pela Pasta, o que possibilita o uso dos medicamentos 
existentes no País.

Estamos propondo um projeto para que haja uma 
nova diretriz no tratamento da leishmaniose visceral 
no País. Ficamos muito satisfeitos com essa decisão 
do Tribunal Regional Federal.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
alegria que parabenizo o Tribunal Federal da 3ª Re-
gião de São Paulo, que definiu como ilegal a portaria 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) que proibia o tratamento de cães com leish-
maniose visceral com produtos humanos ou não re-
gistrados na Pasta.

A ação que resultou na decisão da Justiça foi 
iniciada em Campo Grande, no meu Estado de Mato 
Grosso do Sul, em nome da organização não gover-
namental Abrigo dos Bichos.

Felicito esse entendimento do Tribunal, pois vai 
ao encontro do Projeto de Lei nº 1.738, de 2011, de 
minha autoria, que estabelece, além da permissão ci-
tada, uma campanha nacional de vacinação e o fim da 
eutanásia automática para os animais soropositivos.

Atualmente, a leishmaniose está em 12 países 
da América Latina. Porém, 90% dos casos estão no 
Brasil. Em alguns Estados brasileiros, incluindo Mato 
Grosso do Sul, as mortes de seres humanos por leish-
maniose ocorre em maior número que as mortes por 
dengue. Sendo assim, a política de matança, inacei-
tável na Europa, não apresenta êxito.

Leishmaniose é uma doença parasitária trans-
mitida pela picada do mosquito infectado. A doença 
afeta animais domésticos, urbanos e silvestres. Para 
cada ser humano contaminado estima-se que há uma 
média de 200 cães infectados.

Existem dois tipos de leishmaniose: a tegumentar, 
que se caracteriza por feridas na pele, e a visceral, que 
ataca vários órgãos internos. Os sintomas variam de 
acordo com o tipo da leishmaniose. No caso da tegu-
mentar, surge uma pequena elevação avermelhada na 
pele que vai aumentando até se tornar uma ferida, que 

pode estar recoberta por crosta ou secreção purulenta. 
Há também a possibilidade de sua manifestação se dar 
através de lesões inflamatórias no nariz ou na boca. Na 
visceral, ocorre febre irregular, anemia, indisposição, 
palidez da pele e mucosas, perda de peso e inchaço 
abdominal devido ao aumento do fígado e do baço.

O PL 1.738 e a decisão da Justiça atendem uma 
demanda de médicos veterinários e criadores de todo 
o País. A Leishmaniose é algo muito sério e temos de 
disponibilizar recursos para o seu enfrentamento cor-
reto, ou seja, do mosquito transmissor, como ocorre 
com a dengue.

A eutanásia acaba proporcionando um efeito mais 
maléfico que benéfico, pois o proprietário do animal, 
apegado sentimentalmente, por muitas vezes esconde 
o animal porque é impedido de realizar o tratamento. 
Existem diversos protocolos acadêmicos e trabalhos 
científicos que orientam como melhor alternativa as in-
dicações previstas no projeto de lei. Tratar os animais 
é muito mais racional do que exterminá-los.

Quero crer que a matéria avance nesta Casa e 
consigamos responder a esse anseio da sociedade 
antes que o Poder Judiciário tenha novamente que 
legislar por nós.

Muito obrigado pela atenção.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com am-

pla maioria, na madrugada da última quinta-feira, dia 
7, Deputados e Senadores derrubaram os vetos da 
Presidente Dilma Rousseff ao projeto de redistribuição 
dos royalties do petróleo. Ao todo foram analisados 142 
vetos em uma sessão tumultuada, onde ficou eviden-
ciado um racha no País entre as unidades federativas.

Dos 405 Deputados presentes, 354 votaram pela 
contrariedade aos vetos estabelecidos pelo Executivo. 
Já em relação aos 63 Senadores presentes, 54 rejeita-
ram os vetos, expondo ainda mais a fissura em relação 
aos Estados e até mesmo a união de partidos gover-
nistas e oposicionistas em defesa de pontos comuns.

Acredito que prevaleceu o mais justo e uma divi-
são igualitária entre os Estados. O que foi contemplado 
nessa decisão do Congresso Nacional é uma riqueza 
nacional de extração em alto mar, demonstrando, den-
tre outros elementos, o avanço tecnológico brasileiro, 
construído por meio de recursos oriundos de todas 
as regiões, propiciando a prospecção de petróleo em 
águas profundas.

Em 2007, a PETROBRAS anunciou a descoberta 
de novos poços de petróleo na reserva pré-sal, a 180 
quilômetros de distância da costa e a 7 mil metros de 
profundidade, logo abaixo de uma espessa camada 
de sal. Com a descoberta, o Brasil tornou-se um vir-
tual grande exportador de petróleo e desde então os 
marcos regulatórios começaram a ser rediscutidos.
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Com a decisão da semana passada, os Parla-
mentares dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para 
defender novamente a manutenção dos vetos.

Preocupado com a eventual perda de receita, 
o Governador fluminense, Sérgio Cabral, informou a 
suspensão de pagamento de prestadores de serviços 
e assegurou apenas o pagamento de servidores.

Para o meu Mato Grosso do Sul, a previsão do 
Governo do Estado é que haja um incremento de re-
cursos novos no valor de R$ 150 milhões, sendo R$ 
80 milhões para os Municípios e R$ 70 milhões para 
o Estado, que oportunizarão investimentos em infra-
estrutura, educação e saúde. Dessa forma, o repasse 
destinado aos sul-mato-grossenses aumenta 22 vezes, 
saindo dos atuais $ 7 milhões.

A reação da classe política e da sociedade dos 
dois Estados tidos como produtores deixa evidente a 
necessidade de uma discussão referente ao nosso Pac-
to Federativo. Estamos vivendo uma crise institucional.

Mais do que comemorar os novos valores des-
tinados ao meu Estado e seus Municípios, preocupo-
-me com a situação e proponho uma real discussão 
sobre este e outros pontos que criam arestas entre 
Estados irmãos, ligados culturalmente pela mesma 
língua e que têm orgulho de ser iguais, respeitando 
uma só Constituição.

Sendo assim, clamo ao Governo Federal novas 
rodadas de negociação e que ampliemos o debate, de 
modo a abranger as alíquotas interestaduais do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS), como também o Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM).

É nosso papel apaziguar os ânimos, promover 
a isonomia entre os entes federativos, como também 
promover segurança jurídica e a não penalização de 
nenhum brasileiro frente a futuras mudanças.

Muito obrigado pela atenção.
 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje, todos nós que lutamos na defesa dos direitos 
humanos, em especial dos direitos das mulheres e 
das crianças e adolescentes, perdemos uma grande 
companheira. Faleceu em Porto Alegre a companheira 
Márcia Santana. Atualmente, Márcia exercia a função 
de Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres 
no Governo do Rio Grande do Sul.

Assistente social e ligada ao movimento femi-
nista, Márcia, militante petista, militava na defesa da 
infância, pelo fim da exploração sexual de crianças e 
adolescentes e no combate à violência doméstica, no 
Rio Grande do Sul e aqui nesta Casa, onde exerceu 

a função de chefe de gabinete da Deputada Maria do 
Rosário e assessorou a CPMI da Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil, tendo ajudado a apurar muitos casos 
no País inteiro.

Márcia Santana iniciou sua militância no movi-
mento popular e sempre integrou a luta por direitos 
das mulheres. Seu trabalho era para que as mulheres 
tivessem o direito à dignidade e, principalmente, res-
peito e igualdade. Era uma lutadora que amava o que 
fazia e que trabalhou com coragem para intensificar 
ações com o objetivo de elevar a participação femi-
nina, combater as violências de gênero e mobilizar 
políticas públicas.

Márcia se foi exatamente no dia em que a Pre-
sidenta Dilma lançou o Programa Mulher: Viver sem 
Violência, que vai destinar R$ 265 milhões em ações 
para combater o preconceito e a violência contra as 
mulheres. Entre outras medidas, foi anunciada a cria-
ção, até 2014, de 27 Casas da Mulher Brasileira, que 
vão oferecer atendimento integrado com médicos, psi-
cólogos, delegacia, promotoria e defensoria pública, 
uma das causas pela qual Márcia dedicou a sua vida.

Deixo aqui a solidariedade do Partido dos Traba-
lhadores e as minhas condolências aos seus familia-
res e a todos e a todas militantes do movimento social 
que neste momento perderam uma grande e valorosa 
companheira.

 O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o portal de notícias UOL 
publicou que famílias no Município de Assunção do 
Piauí estão complementando sua alimentação com 
carne do rato rabudo, a única opção de proteína que 
restou no sertão devastado pela seca.

São famílias atendidas pelo Bolsa Família, que 
coloca arroz e feijão na mesa, mas não dá para com-
prar a proteína, que é conseguida dessa forma peri-
gosa para a saúde, fazendo-se armadilhas em locas 
habitadas por cobras, consumindo carne de um animal 
que é vetor de várias moléstias.

Há quem diga que se trata de um hábito alimentar 
dos moradores do Semiárido. Respeito, mas discordo. 
Não vejo dignidade nenhuma em comer rato. Eu mes-
mo comi carne de rato rabudo na minha infância pobre 
em Oeiras, mas era por necessidade. Se as famílias 
tivessem alternativas, creio que não fariam isso.

Na prática, essa situação nos indica a necessida-
de de implantar tecnologias de produção de alimentos 
no sertão. Para isso, é preciso ter água.

Sr. Presidente, dados do DNOCS mostram que 
o Piauí não tem água suficiente. As barragens estão 
operando com apenas um quarto de sua capacidade 
devido à escassez de chuvas; ou seja, não há água 
no Semiárido.
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Por isso, insisto na integração de bacias, para 
levar água da Bacia do São Francisco à fronteira seca 
do Piauí, permitindo que as populações locais possam 
produzir e sustentar-se sem depender do auxílio emer-
gencial do Governo.

Sr. Presidente, eu queria dar como lido meu pro-
nunciamento e que V.Exa. providenciasse a publicação 
desta nossa fala nos meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, o Brasil soube, pelo portal de 
notícias UOL, neste domingo, que famílias na comu-
nidade Brejinho, no Município de Assunção do Piauí 
(situado a 273 quilômetros da Capital, Teresina), estão 
complementando sua alimentação com carne de rato 
rabudo, a única opção de proteína que restou no ser-
tão devastado pela violenta seca, que destrói a plan-
tação, os animais e os sonhos de milhares de famílias 
do Semiárido piauiense.

São famílias atendidas pelo Bolsa Família, esse 
recurso precioso que coloca arroz e feijão na mesa, 
mas não dá para comprar a proteína, que é conseguida 
desta forma primitiva e extremamente perigosa para a 
saúde pela gravidade de doenças que pode acarretar, 
pois, segundo especialistas, apesar de o rato rabudo ser 
do tipo que come somente frutas e vive em ambientes 
limpos na mata, o animal vive perto de comunidades 
rurais, onde o saneamento é precário – por isso eles 
não diferem dos conhecidos ratos –,e são vetores de 
diversas moléstias.

Esse fato abriu no Piauí uma discussão com pro-
fissionais e gestores defendendo que se trata de um 
hábito alimentar, já tradicional de moradores do Se-
miárido, e discordâncias quanto aos riscos que pode 
trazer à saúde das pessoas.

Respeito os argumentos, mas discordo. Eu não 
vejo dignidade nenhuma em comer rato. Eu mesmo 
comi carne de rato rabudo na minha infância pobre em 
Oeiras, mas era por necessidade. Se aquelas pessoas 
tivessem alternativas, creio que não arriscariam suas 
vidas armando mundés (que são as armadilhas para 
pegar ratos) em locas, com risco de serem picadas 
por cobras.

Sr. Presidente, na prática, essa situação nos in-
dica a necessidade de implantar tecnologias de pro-
dução de alimentos no sertão, de criação de animais 
que possam suprir a necessidade de proteína de forma 
segura. E essa necessidade nos leva de volta a uma 
velha questão: água. Para fazer isso é preciso ter água.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, já ouvi muita 
gente dizer que o Piauí tem água suficiente para abas-

tecer sua população e que as barragens construídas 
podem represar água e estocá-la para os períodos fre-
quentes de estiagem. Isso não convence mais. Os dados 
que temos nos últimos anos negam essas afirmações.

A verdade, Sr. Presidente, é que não temos água 
no Estado do Piauí.

Segundo dados do Diretor Regional do Departa-
mento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), 
José Carvalho, as barragens do Piauí estão com nível 
abaixo da média histórica, e muitas em nível crítico. A 
razão disso: períodos chuvosos com escassas chuvas.

Alguns exemplos: em Paulistana, a barragem 
tem capacidade para 24 milhões de metros cúbicos e 
está com apenas 6. Já a Barragem de Bocaina, que 
tem capacidade para 106 milhões de metros cúbicos, 
está com apenas 24. O reservatório de Piaus, visita-
do em janeiro pela Presidenta Dilma, no Município 
de São Julião, tem capacidade para 104 milhões de 
metros cúbicos e conta hoje com 23 milhões. Ou seja, 
não tem água no Semiárido. E é necessário e urgente 
levar água para o Sertão.

Este assunto nos leva de volta ao tema que tenho 
apresentado aqui e levado, numa verdadeira peregri-
nação, a diversos órgãos federais, inclusive à Presi-
denta Dilma, buscando recursos para realizar a maior 
obra que o Piauí precisa hoje: a integração de bacias.

Estou certo de que este é o caminho seguro para 
resolver o problema de déficit hídrico no Sertão, levando 
água da bacia do Rio São Francisco para as bacias da 
fronteira seca do Estado do Piauí, permitindo que as 
populações destes locais possam produzir, explorando 
as potencialidades locais e, assim, sustentar-se, sem 
precisar recorrer ao auxílio emergencial do Governo 
nas sucessivas e previsíveis secas.

Sr. Presidente, como relatei antes, na minha in-
fância pobre no Município de Oeiras, comi carne de 
rato rabudo, que meu pai caçava para complementar 
a alimentação da família. Isso foi no final dos anos 60, 
quando o Governo não estava preocupado com a vida 
das populações do Nordeste. Quando li a matéria no 
domingo, eu me vi ali, naquelas crianças. E vi meu pai 
e minha mãe naqueles pais de família. Eu constatei 
com tristeza que, naquela comunidade, em Assunção, 
a dignidade estacionou no tempo, a vida evoluiu muito 
pouco. Foi humilhante ver que, mais de 40 anos de-
pois, situações como a da minha família se repetem.

E vão continuar se repetindo enquanto não hou-
ver água no Sertão. É por isso que luto pela integra-
ção de bacias, para que ninguém precise mais passar 
por uma humilhação dessa, para que meus netos não 
se entristeçam ao ver a mesma situação se repetindo 
daqui a mais alguns anos.
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Eu faço um apelo à minha Presidenta Dilma Rous-
seff, minha Presidenta que orgulha o Brasil pelas ações 
que tem desenvolvido em seu Governo, ações capazes 
de revolucionar a vida de milhões de brasileiros, de tirá-
-los da linha da miséria, de possibilitar educação e eman-
cipação de tanta gente. O apelo que faço à Presidenta 
Dilma é que, com sua extrema sensibilidade, compreenda 
a dimensão inestimável de vida que um gesto seu pode 
levar para milhares de famílias que vivem sem ter como 
viver no Semiárido piauiense. São pessoas como nós, 
de carne, osso e alma, que amanhecem e anoitecem 
sem perspectiva nenhuma, ou seja, sem dignidade, de-
pendentes dos recursos do Governo Federal e sujeitos 
a comer carne de rato para viver um dia de cada vez, 
sem horizonte, sem expectativa de um futuro melhor.

Sra. Presidenta, um gesto seu pode salvar milhares 
de pessoas da miséria. Olhe para essa situação calami-
tosa e para a humilhação que a estiagem, aliada à falta 
de estrutura, inflige a esses brasileiros – brasileiros como 
qualquer um de nós aqui presentes – que vivem no sertão.

Minha Presidenta Dilma, destine recursos para 
levar água para o Semiárido e entre para a história 
como a gestora que levou água para o Piauí, água que 
mata a sede, mata a fome e mata a miséria. Água que 
leva dignidade.

Eu convido todos os homens e mulheres que com-
preendem essa situação que se juntem a nós nesta 
luta sagrada para levar água ao Semiárido.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
 O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo Simão 
Sessim, Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria que 
fosse divulgada nos órgãos de comunicação da Casa, 
especialmente no programa A Voz do Brasil, a minha 
lamentação quanto à decisão tomada ontem por al-
guns Líderes: primeiro, a de resistirem em aprovar a 
urgência; depois, a de não votarem o mérito do projeto 
que trata do combate ao crack.

Não é possível que as pessoas não visualizem a 
situação de epidemia que vivemos no Brasil em relação 
ao crack, que é uma droga, infelizmente, democrática, 
que pega pobres e ricos, pega as pessoas nas peque-
nas e nas grandes cidades.

Nós estamos debatendo esse assunto há muito 
tempo e, ontem, fiquei estarrecido com a posição de 
Parlamentares e até de Líderes não querendo votar 
a urgência nem o mérito do projeto, mesmo diante da 
situação em que o Brasil se encontra.

Nós precisamos fazer algo quanto a isso, e quan-
do chega o momento de votar, não votamos.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Pre-
sidente, Simão Sessim, pela ordem. É sobre o anda-
mento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 
Bala, eu estou cumprindo o Regimento. Já ultrapas-
samos o tempo.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – É com base 
no Regimento Interno que eu quero falar, Presidente. 
V.Exa. me permite?

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Qual é 
a questão de ordem?

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 
revisão do orador.) – É pela ordem, Presidente. Toda a 
Casa tem uma elevada estima por V.Exa. e um carinho 
excepcional. E eu, especialmente, sou seu amigo, res-
peito e gosto muito de V.Exa. Por isso, não tome como 
uma crítica, mas uma sugestão.

Nesses primeiros 30 minutos, nós todos fomos 
treinados aqui para falar 1 minuto. Nós fomos treina-
dos para isso. Treinamos mesmo todo o dia aqui para 
falar 1 minuto. V.Exa., com o grande coração que tem, 
com a generosidade que lhe é peculiar, tem prorroga-
do o tempo de vários Deputados. Há Deputado aqui 
que falou 12 minutos. Isso, por um lado, é bom para 
quem fala, mas, por outro lado, prejudica aqueles que 
se inscrevem.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem ra-
zão V.Exa.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Então, 
eu gostaria que V.Exa., quando estivesse presidindo, 
mantivesse 1 minuto para cada Deputado, sem pror-
rogação, como fazem os outros Presidentes.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem ra-
zão V.Exa. Passaremos a fazer isso.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Na quinta-
-feira e na sexta-feira, V.Exa. pode ser mais tolerante.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem ra-
zão V.Exa.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Mas na 
terça-feira e na quarta-feira, que V.Exa. mantivesse 1 
minuto para cada Deputado, para que todos tenham 
o direito de falar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Eu agra-

deço a V.Exa. o puxão de orelha e o respeito.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, queria fazer um registro que acho muito 
importante. Tenho poucas oportunidades de elogiar 
as atitudes do Governo do Brasil, e estou tendo uma 
oportunidade hoje que não quero perder.
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A Presidente Dilma Rousseff tomou providências 
para que fosse feita uma renúncia fiscal para o setor 
de telecomunicações, o que vai implicar renúncias do 
PIS, COFINS e IPI que vão somar, até 2016, cerca de 
6 bilhões de reais. Isso é muito importante.

O setor de telecomunicações é muito penalizado 
pelo excesso de tributos, assim como todos os seto-
res. Mas esse em particular, que tem uma capilarida-
de grande, que vai à base da sociedade – e nós pre-
cisamos aumentar a capilaridade da banda larga –,é 
muito penalizado. Esse setor é tão importante quanto 
qualquer outra área da infraestrutura brasileira. É tão 
importante quanto o sistema viário, quanto os portos, 
os aeroportos, enfim, todo o sistema logístico do Bra-
sil. E há um estrangulamento que eleva os custos e, 
portanto, a competitividade do Brasil no mercado inter-
nacional, o que estrangula o escoamento das nossas 
safras. As telecomunicações são muito importantes.

Então, eu quero parabenizar o Governo, o Minis-
tro das Comunicações, Paulo Bernardo – parece que 
hoje mesmo ele emitiu uma portaria regulamentando 
essa isenção.

Mas é importante que esses recursos sejam real-
mente canalizados para o setor de telecomunicações e 
que as empresas do sistema, que já vão investir cerca 
de 18 bilhões de reais até 2016, busquem, com inte-
ligência, mecanismos para superar, para contornar o 
estrangulamento que nós vivemos por um descuido 
do passado.

Com certeza, houve um descuido de fiscaliza-
ção, um descuido de avaliação de projetos, e hoje nós 
estamos na situação de termos um serviço de telefo-
nia da terceira geração – 3G estrangulado por falta 
de cobertura nacional. Por esta falta de cobertura há 
um estrangulamento que requer, para ser superado, 
investimentos vultosos.

Não podemos pensar em 4G sem vencermos a 
tecnologia 3G. Mas com essa renúncia, com certeza, 
haverá um estímulo e um salto. Por isso, eu cumpri-
mento o Governo.

Hoje mesmo, na Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática, criamos uma Sub-
comissão Especial para fazermos o acompanhamento 
das aplicações e do desenvolvimento de banda larga 
em nosso País.

Hoje, a banda larga se transformou no maior ins-
trumento de comunicação. Não são apenas os ricos 
que se comunicam, os pobres também precisam se 
comunicar. Hoje, o telefone está em todas as instâncias 
sociais, até na base da pirâmide. Por isso, nós criamos 
essa Subcomissão. São pessoas que conhecem o as-
sunto, são especializadas e, com certeza, vão trazer 
uma grande contribuição para que, até 2016, nós te-

nhamos efetivamente virado essa chave da qualidade 
dos serviços, que estão muito ruins. A população me-
rece algo melhor. A aplicação dos recursos cai sem-
pre na vala comum de um orçamento frouxo, de um 
orçamento autorizativo.

Eu pretendo me pronunciar futuramente sobre 
a questão do orçamento impositivo, uma necessida-
de deste País, para que possamos ter realmente um 
controle, além de termos uma função nobre para os 
Parlamentares desta Casa, que não seja apenas a de 
votar, e de votar matérias que não debatemos, maté-
rias que não discutimos, matérias que, às vezes, não 
têm o menor interesse para o País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê publicidade 
nos órgãos de comunicação da Casa ao que acabo 
de falar.

Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, nobres colegas.
 O SR. MARCELO ALMEIDA (PMDB-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna para tentar expor um pouco 
meu pensamento em relação aos royalties do petró-
leo, o que foi impossível fazer naquela noite tumultua-
da – acho que foram 12 Senadores e Deputados que 
falaram nesta Casa.

Essa história é interessante, Deputado, porque 
começa na outra legislatura.

Acho que sou um dos poucos Deputados do 
Sul do Brasil que votou, primeiro, contra a mudança 
de regime, ou seja, sair de um regime que dava cer-
to, que era o regime de concessão, para o regime de 
partilha. Depois, já na outra legislatura, votei contra a 
redistribuição dos royalties do petróleo. Falo isso por-
que devo ser o único Deputado do Sul do Brasil que 
está votando neste momento pelo pacto federativo. 
Independentemente de eu ficar mal com os Prefeitos 
que me elegeram, votei pela Constituição Federal.

Tinha o entendimento, Sr. Presidente, de que 
quando se sai de uma coisa que está dando certo... 
A PETROBRAS era um monopólio de estatal que foi 
flexibilizado com a Emenda Constitucional nº 9, pelo 
Fernando Henrique Cardoso, e vinha dando certo. Em 
2006 deu tão certo, Sr. Presidente, que o Brasil virou 
um país autossuficiente em petróleo. O que se produ-
zia de petróleo grosso passava para fora e recebia já 
o petróleo fino.

E, na última legislatura, a ideia foi mudar de re-
gime. Eu tinha comigo que, se mudasse de regime, 
novamente a estatal PETROBRAS seria monopoli-
zada, ficaria o Estado dentro do Estado, aumentaria 
a corrupção e pioraria a sua produção. Mas o regime 
foi mudado – até achei que foi um pouco a toque de 
caixa – pela Câmara dos Deputados.
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Aí vem um segundo assunto. Tive a oportunida-
de de ler dois livros. Este livro que tenho em mãos é 
um pouco mais da direita; este livro aqui é um pouco 
mais para o tucano e este um pouco mais petista. Mas 
em nenhum livro, que se encontra no Brasil, diz que 
essa medida era a medida correta para o País. Então, 
quebra o pacto federativo.

Um dos livros fala de uma coisa interessantíssima. 
E a gente percebe aqui neste Congresso Nacional que 
é a ausência do sentimento constitucional. A ausência 
do sentimento constitucional, Sr. Presidente, faz com 
que a Câmara tenha certas rupturas na Constituição e 
comece a romper, a provocar pequenas fraturas, rup-
turas na Constituição que acabam culminando numa 
fralde à própria Constituição Federal.

Fico olhando, ainda assim, quando a gente aprova 
em cima de uma inconstitucionalidade. Lá, o Fundo de 
Participação dos Estados nem vale mais, porque o Con-
gresso Nacional não fez o trabalho que era para ter feito. 
Aí, no Fundo de Participação dos Estados e Municípios, 
a relação dele, a parametrização, é em cima de imposto.

No dia daquela votação à noite, eu disse: “Meu 
Deus, será que isso aqui é o Congresso de 2013 mes-
mo? É neste Brasil que eu vivo, que quebra o pacto 
federativo?” E hoje estavam todos os Senadores, os 
Presidentes das Casas, com todos os Governadores, 
falando em pacto federativo.

Há tanta coisa mais importante, é tão mais lógico 
aumentar o repasse para os Municípios ou federalizar 
a educação infantil; federalizar, tirar algum peso da 
costa dos Prefeitos e ter um repasse maior. Mas não, 
é melhor causar uma instabilidade no País.

Há anos em que não há licitação de nenhum 
bloco. O pré-sal passa a ser quase uma inverdade. 
É verossímil, porque a PETROBRAS não tem mais 
condições de retirar o petróleo em águas profundas.

Eu tenho 46 anos de idade, Deputado. Eu não tenho 
o direito de estragar o futuro dos filhos dos meus eleito-
res. Esta Casa, às vezes, não tem o direito de começar a 
legislar para o futuro. Aí libera o dinheiro. Tudo bem. Mas 
libera sem compromisso com a educação e a saúde? 
Sem vincular, pelo menos, esse dinheiro dos royalties? 

Não é que eu seja um pouco carioca ou um pou-
co capixaba neste momento. Mas o que conta é a pru-
dência, a racionalidade, e não aquela gritaria, aquela 
histeria. Sei que aqui há mais histeria do que no outro 
Parlamento, porque lá são Senadores que têm mais de 
50 anos de idade, são muito mais prudentes, falam mais 
baixo. Mas vim colocar minha posição, porque sou eleito 
por pequenas Prefeituras do Paraná. Mas não é assim, 
não é trocando as mãos pelos pés que vamos fazer um 
país mais democrático, mais correto e mais racional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna nesta tarde para chamar a atenção do 
nosso Brasil para os grandes avanços socioeconômicos 
nas favelas brasileiras, e acho que esse é o tema de 
uma realidade dura e cruel há tanto tempo com tantas 
pessoas tão marginalizadas em nosso Brasil.

Todo mundo sabe que a vida no Brasil mudou, 
mudou muito, mudou demais, mudou tanto que não 
seria exagero chamar essa mudança de revolução, 
uma revolução ampla, generosa, que beneficia toda a 
atividade econômica nacional e todas as classes so-
ciais. E é uma revolução digna desse nome, pois veio 
beneficiar, sobretudo, quem mais precisa do apoio do 
Estado, quem nele vive à margem. A transformação 
da vida na favela é o maior símbolo dessa revolução. 
Se você duvida, é favor prestar atenção.

O Brasil de hoje tem 12 milhões de pessoas vi-
vendo em favelas. Se fosse um Estado da Federação, 
seria o quinto mais populoso do Brasil. A importância 
desse dado é significativa.

As favelas, como se sabe, encontram-se em torno 
das regiões metropolitanas e sempre foram um símbolo 
da nossa miséria, da nossa vergonha, mas já não são 
mais, porque as favelas brasileiras hoje movimentam 
mais de 56 bilhões de reais por ano. Isso é mais que o 
PIB da grande maioria dos países latino-americanos.

O crescimento econômico do Brasil, nos anos de 
Lula e Dilma Rousseff, levantou mais que a moral do 
brasileiro pobre, levantou a sua condição social, mu-
dando a sua realidade socioeconômica para melhor.

Segundo estudo do Data Favela, no ano de 2002, 
cerca de 60% dos favelados eram de classe baixa, en-
quanto 37% podiam ser considerados de classe média. 
Hoje, a verdade é que essa pirâmide social se inverteu: 
65% dos moradores de favela ascenderam à classe 
média, contra 32% que ainda estão na classe baixa.

Sabe-se lá o que é isso? Parece um sonho, mas 
é a realidade. A força econômica da favela – uma coisa 
inimaginável antes dos Governos Lula e Dilma – hoje é 
verdade, é realidade, pois hoje a favela consome, e esse 
consumo é feito lá mesmo, nas próprias comunidades.

Eu queria citar, Sr. Presidente, alguns dados. Ve-
jam as compras de conveniência, por exemplo: 82% 
das cargas de celular são feitas na comunidade; 81% 
dos gastos com salão de beleza, também.

Sr. Presidente, eu não quero extrapolar, pela dis-
ciplina revolucionária, mas há dados que mostram que, 
se um governo não tivesse a sensibilidade que o ex-
-Presidente Lula e a Presidente Dilma tiveram, essas 
transformações não seriam possíveis em nosso Brasil.

Eu queria, no mais, Sr. Presidente, usando estri-
tamente o meu tempo, que este pronunciamento fosse 
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aceito como lido, por completo, registrado nos Anais da 
Casa e publicado nos seus veículos de comunicação.

É isso, Presidente, que tenho para a tarde de hoje.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo mun-
do sabe que a vida, no Brasil, mudou muito na última 
década. Mudou muito, mudou demais! Mudou tanto, 
que não seria exagero chamar essa mudança de re-
volução. Uma revolução ampla, generosa, que bene-
ficia toda a atividade econômica nacional e todas as 
classes sociais brasileiras. E é uma revolução digna 
desse nome, pois veio beneficiar, sobretudo, quem 
mais precisa, quem mais precisa do apoio do Estado, 
quem vivia à margem, pois a transformação da vida na 
favela é o maior símbolo dessa revolução. E se você 
duvida, é favor prestar atenção.

O Brasil, hoje, tem 12 milhões de pessoas vivendo 
em favelas. Se fosse um Estado da Federação, seria 
o quinto mais populoso do Brasil. As favelas, como se 
sabe, se concentram em torno das regiões metropoli-
tanas e sempre foram um símbolo da nossa miséria, 
da nossa vergonha. Mas já não são mais, porque as 
favelas brasileiras, hoje, movimentam mais de 56 bi-
lhões de reais por ano! Isso é mais que o PIB – mais 
que o Produto Interno Bruto da grande maioria dos 
países latino-americanos.

O crescimento econômico do Brasil, nos anos de 
Lula e Dilma, levantou mais que a moral do brasileiro 
pobre: levantou sua condição social, mudando sua re-
alidade socioeconômica para melhor.

Segundo estudo do Data Favela, no ano de 2002, 
cerca de 60% dos favelados eram da classe baixa, 
enquanto apenas 37% podiam ser considerados de 
classe média. Hoje, a verdade é que essa pirâmide 
social se inverteu: 65% dos moradores de favela as-
cenderam à classe média, contra 32% que ainda estão 
na classe baixa.

Sabe lá o que é isso? Parece um sonho, mas é 
realidade! A força econômica da favela – uma coisa ini-
maginável antes dos Governos de Lula e Dilma – hoje 
é verdade, é realidade! Pois hoje a favela consome, 
minha gente! E esse consumo é feito lá mesmo, nas 
próprias comunidades. Veja as compras de conveni-
ência, por exemplo: 82% das recargas de celular são 
feitas na comunidade; 81% dos gastos com salão de 
beleza também acontecem dentro da comunidade; 
74% das compras de mercado e padaria também são 
feitas lá mesmo, assim como 62% dos gastos com 
restaurantes e lanchonetes. Toda essa vida social e 
econômica, que lhes era inacessível, agora acontece 
lá dentro, na própria comunidade.

Mas essa revolução vai além do consumo coti-
diano, porque hoje quem mora na favela possui bens, 
quem mora na favela tem mais aparelhos, tem máqui-
na de lavar roupa e tem computador! Esses itens se 
multiplicaram na favela – no caso do computador, esse 
crescimento passou dos 1.000%. Não é impressionante 
saber que, hoje em dia, nove em cada dez moradores 
daquelas comunidades têm telefone celular? Que mais 
da metade das casas têm máquina de lavar? Que 40% 
daqueles lares têm computador? Que 45% daquelas 
pessoas acessam a Internet diariamente?

Mas vamos passar além do consumo de bens. 
Vamos falar de educação. Pois os moradores daque-
las comunidades também estão mais escolarizados! 
Quando Lula tomou posse, em janeiro de 2003, só 1% 
da população brasileira tinha o ensino superior en-
quanto apenas 13% tinha o ensino médio completo. E 
o analfabetismo era a condição da maioria, atingindo 
51%. Pois bem. Neste ano da graça de 2013 cresceu 
de 1% para 5% o número de brasileiros que contam 
com diploma universitário. De 13% para 35% os que 
alcançaram o ensino médio. E o número de analfabetos 
caiu muito: de 51% para 33%. O estudo é uma parceria 
do Data Popular com Celso Athayde, ex-dirigente da 
Central Única das Favelas (CUFA).

Prezadas Deputadas e prezados Deputados, há até 
10 anos atrás, a favela era o mundo dos ‘excluídos’. Não 
é mais, pois Lula e Dilma estão há 1 década incluindo 
quem era excluído, fazendo uma revolução inédita, sem 
precedentes na história deste País. Vocês sabem, e o 
mundo inteiro é testemunha do nosso sucesso.

Agora, vem a pergunta que não quer calar: qual 
é o segredo? Por que Lula e Dilma vêm fazendo a dife-
rença? A resposta é simples: isso se deve a uma coisa 
chamada sensibilidade social, pois só quem morou numa 
periferia, como eu e Lula, só quem veio de baixo, como 
eu e Lula, só quem foi operário, como eu e Lula, ou só 
quem tem clareza dessa realidade e disposição para 
mudar essa sociedade, como Dilma, é capaz de fazer 
essa revolução. Quem ama seu povo de verdade só 
está na política para isso: mudar o Brasil! E quanto mais 
essa mudança estiver nas mãos do povo, melhor para o 
País, melhor para a democracia, melhor para o futuro!

O Brasil, hoje, é um exemplo para o mundo. Nós 
ainda temos imensos desafios pela frente. Claro que 
temos! Mas já não temos que nos envergonhar da nos-
sa condição social, como os poderosos queriam, que 
nos envergonhar da nossa origem africana. Muito pelo 
contrário. Quanto mais o nosso povo ergue a cabeça, 
mais o Brasil avança! E o mundo todo está admirado, 
pois até pouco tempo atrás, nosso povo era servo ou 
escravo, vivendo num país dominado por doutores ar-
rogantes e coronéis autoritários.
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Agora, a gente sabe o caminho. Um caminho vem 
sendo aberto pelo povo na lida de todo dia. Um caminho 
vem sendo construído por uma revolução pacífica, cha-
mada democracia. Um caminho onde este novo Brasil 
vai seguir em frente, inspirado pela generosidade, pelo 
valor e pelo amor de um povo – que finalmente pode 
se olhar no espelho para revelar seu destino.

Muito obrigado.
 O SR. RAUL HENRY (PMDB-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a semana passada foi muito rica em acontecimentos 
no Brasil, mas eu gostaria de destacar dois fatos que 
têm relação direta com os nossos trabalhos na Câma-
ra dos Deputados.

O primeiro deles foi o julgamento do ex-goleiro 
Bruno, em Minas Gerais, condenado por um crime frio, 
premeditado, hediondo, bárbaro, que vitimou uma jo-
vem mãe e uma criança recém-nascida. Foi um crime 
com requintes de perversidade: sequestro, espanca-
mento, assassinato, esquartejamento e, para concluir 
a crueldade, os restos mortais foram jogados aos cães 
para serem devorados.

O que choca a sociedade brasileira é que, apesar 
dessas evidências expostas no julgamento, a informa-
ção que se tem é que o autor de toda essa monstru-
osidade vai passar apenas mais 3 anos na cadeia e 
depois volta ao convívio da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós temos, 
urgentemente, que votar na Câmara dos Deputados 
e no Congresso Nacional a reforma do Código Penal, 
que já tramita no Senado da República. A sociedade 
brasileira não pode aprofundar cada dia mais a per-
cepção de que este é o País da impunidade e que o 
crime aqui não tem castigo ou, em outras palavras, 
que o crime compensa.

Outro fato da semana passada que também teve 
enorme repercussão – esse diz respeito diretamente à 
vida da Câmara dos Deputados – foi a eleição do novo 
Presidente da Comissão de Diretos Humanos da Casa.

Trata-se de um fato inconcebível, porque é um 
Deputado que tem explícitas, manifestas e públicas 
posições homofóbicas e racistas. Não cabe aqui ques-
tionar a legitimidade do seu mandato, porque é tão 
legítimo como o nosso: tem origem no voto popular. 
Mas é inconcebível que presida uma Comissão com 
aquele significado e aquele simbolismo.

A impressão que se passa para a sociedade é 
a do deboche, do escárnio e da afronta à consciência 
nacional. É inconcebível que isso seja resultado do 
acordo entre partidos, sob a Liderança do PT. Um fato 
como este denigre a instituição e, consequentemente, 
atinge todos nós.

Ou nós tomamos uma providência em relação a 
isso, ou vai ficar muito difícil resgatar a confiança e o 
respeito do povo brasileiro.

Muito obrigado.
 A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão 

da oradora.) – Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares. Eu quero me somar aos Parlamenta-
res que me antecederam fazendo o registro do fale-
cimento da nossa companheira Márcia Santana, Se-
cretária de Políticas para as Mulheres do Governo do 
Rio Grande do Sul.

A companheira Márcia teve a oportunidade de 
conviver conosco nesta Casa, porque foi também, du-
rante um período, assessora e chefe de gabinete da 
então Deputada Maria do Rosário, hoje Ministra dos 
Direitos Humanos.

Fica registrada minha solidariedade à sua família 
e a toda a militância das políticas para as mulheres do 
Rio Grande do Sul e do Brasil pela perda, tão sentida 
por todos nós, de uma companheira querida, valoro-
sa e guerreira.

A Márcia será sempre lembrada por nós com ca-
rinho, com respeito e com muita saudade.

Quero também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, registrar a importância do programa lançado 
hoje pela Presidenta Dilma Rousseff que decididamen-
te enfrenta a violência praticada contra as mulheres.

O Deputado Raul Henry acabou de lembrar o jul-
gamento do ex-goleiro Bruno, e durante esta semana 
ocorre o julgamento do assassino da advogada Mércia, 
no interior de São Paulo.

Esses fatos demonstram o quanto as mulheres 
brasileiras ainda estão submetidas à violência, não só 
à violência praticada pelos seus companheiros, pelos 
seus familiares, pelos homens com os quais elas con-
vivem, mas também à violência que advém do afas-
tamento dessas mulheres do acesso à igualdade de 
condições no mundo do trabalho, das responsabilida-
des que as mulheres têm na criação dos seus filhos e 
filhas e na administração das suas casas.

Nós teremos, a partir de agora, uma política ar-
ticulada e concentrada, ou seja, uma política que en-
volve o Governo Federal, os Governos Estaduais e os 
Governos Municipais, todos juntos. As mulheres serão 
atendidas no mesmo âmbito. Além dos Poderes Exe-
cutivos Federal, Estadual e Municipal, também haverá 
a presença do Poder Judiciário e do Ministério Públi-
co no atendimento às mulheres vítimas de violência.

É importantíssimo lembrar que esse programa 
tem a porta de entrada, ou seja, a recepção das mu-
lheres vitimadas pela violência nas suas casas. Mas 
também organiza a porta de saída, ou seja, a capa-
citação profissional, a busca por um novo espaço no 
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mundo do trabalho, o emprego, a renda, para que 
essas mulheres não dependam dos seus agressores.

Trata-se, portanto, de uma iniciativa importan-
tíssima, de grande repercussão, que vai perdurar por 
décadas no Brasil, o programa lançado hoje pelo Go-
verno com a criação da Casa da Mulher Brasileira.

O nosso Governador, Renato Casagrande, par-
ticipou dessa atividade com outros Governadores, 
com representantes das bancadas dos Estados e da 
bancada federal, Senadores e Deputados Federais, 
que dão um decisivo apoio à iniciativa da Presidenta 
Dilma Rousseff.

Essa iniciativa certamente – principalmente para 
o meu Estado, o Espirito Santo, que infelizmente lide-
ra o ranking de homicídios contra as mulheres – será 
uma política pública de multo valor, a fim de reverte-
mos este quadro que mancha a Nação brasileira: a 
permanência da violência praticada contra as nossas 
mulheres; contra mulheres de 80 anos, mulheres de 
18 anos, mulheres de 8 anos, todas vítimas de uma 
violência que até hoje não teve tratamento adequado.

Com esse programa, tenho certeza de que vamos 
reverter esse quadro no Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ontem o Congresso Nacional finalizou a apre-
ciação do Orçamento Geral da União de 2013.

A discussão ficou muito centrada na constitu-
cionalidade da apreciação do Orçamento antes da 
apreciação dos vetos. Quanto ao mérito, muita coisa 
ficou obscurecida, a discussão foi da profundidade de 
um pires. Na verdade, ela se deu à meia-noite e meia, 
após uma tensa e estressante discussão sobre royal-
ties, em que a Federação teve uma polarização, uma 
fratura interna.

Pedir ao Congresso que aprecie a mais impor-
tante lei que vota a cada ano depois de uma votação 
dos royalties é como pedir a alguém que levou uma 
surra do Anderson Silva para correr uma maratona de 
42 quilômetros. Então, à 1 hora da manhã, estávamos 
nós aqui discutindo o Orçamento.

É preciso, mesmo a posteriori, pontuar algumas 
questões. Nem tudo vai bem no plano fiscal e orçamen-
tário. Já é de se estranhar que, no mês 3, nós esteja-
mos sem o Orçamento – agora é que ele vai ser san-
cionado – e ninguém sinta falta. É no mínimo estranho.

Isso se deve à geométrica expansão dos Res-
tos a Pagar ano a ano. Então, nos primeiros meses, 
não há o que executar do Orçamento vigente, mas há 
uma massa, um estoque de Restos a Pagar de uma 
forma explosivamente crescente. E o Brasil, que sem-
pre inova, cria jabuticabas, inovou com uma medida 

provisória permitindo a execução orçamentária de um 
Orçamento que não foi votado, além dos duodécimos.

O Orçamento e a Constituição são as duas leis 
fundamentais, os dois pilares da democracia. Foram 
esses dois diplomas legais que demarcaram o fim da 
monarquia absoluta, quando o Tesouro Real virou Te-
souro Nacional, e a Constituição ficou acima de todos, 
inclusive do rei. E o Orçamento, sendo uma peça que 
estima a receita e ordena a despesa pública, deveria 
merecer uma discussão mais acurada.

Eu destaco somente três pontos que não foram 
discutidos. Primeiro, a contabilidade criativa. Nós dis-
cutimos aqui investimentos de cerca de 90 bilhões de 
reais do Tesouro, afora as estatais. Nós já transferimos 
300 bilhões para o BNDES, para a política de incentivo 
ao investimento, mas o Congresso não tem nenhum 
controle sobre a aplicação e o retorno desses recursos 
públicos, recursos do Tesouro Nacional.

A relação incestuosa que se estabeleceu entre 
Tesouro e estatais – PETROBRAS, Caixa Econômica 
–,as idas e vindas de ativos e passivos, as maquiagens 
estão minando a credibilidade. O Brasil, que é cheio 
dos seus jeitinhos, conseguiu esculhambar o conceito 
de superavit primário, que é um conceito internacional. 
Eu não entendo isto: abate isso, abate aquilo.

Vejam, há um conceito que serve de referência 
para os investidores internacionais, para o Fundo Mo-
netário Internacional, para o Banco Mundial, para os 
investidores institucionais. Nós conseguimos acabar 
com isso, com essas maquiagens, mas nem tudo vai 
bem no Orçamento. As desonerações feitas unilateral-
mente, sacrificando Estados e Municípios, está lá no 
Orçamento. Não se explicita essa discussão, e a corda 
estoura do lado mais fraco.

Há o eterno tema das emendas. É humilhante 
para o Parlamento ficar nessa relação de dependência 
daquilo que eu chamo presidencialismo imperial de co-
optação. É preciso lidar com isso, e é compromisso do 
Presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, tornar 
obrigatória a execução, para acabar esse mecanismo 
do “é dando que se recebe”. Nós não estamos aqui 
para sermos intermediadores de emendas.

É preciso uma mudança substantiva na discus-
são do Orçamento.

Sr. Presidente, deixo registrados três posiciona-
mentos sobre a situação econômica e a precipitação 
da sucessão presidencial.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, certa vez, 
na Câmara dos Comuns, Churchill ironizou: “A demo-
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cracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais 
formas que têm sido experimentadas de tempos em 
tempos”. Não há outro caminho. A construção do futuro 
transita pela consolidação da liberdade como um valor 
universal, permanente, inegociável e sem adjetivos. 
O debate franco e aberto permite o clareamento das 
posições, a explicitação das divergências, a constru-
ção de consensos e o posicionamento da sociedade.

Nas últimas semanas, a temperatura política su-
biu. Mesmo com líderes experientes, como Aécio Neves, 
alertando que cada coisa tem o seu tempo, que antes 
de 2014 temos que vencer 2013 e que, na política, a 
ansiedade e a precipitação são más conselheiras, o 
fato é que as coisas esquentaram. A sucessão presi-
dencial foi precocemente para as ruas.

Por incrível que pareça, quem jogou lenha na 
fogueira foram Dilma e o PT. Acossada pelo mal-estar 
crescente em suas bases e pelo crescimento do “volta 
Lula”, Dilma e o PT subiram no palanque a 2 anos do 
fim de seu mandato. Ao partidarizar a discussão do 
novo marco para o setor elétrico, aparelhar a cadeia 
nacional de rádio e TV, com um discurso que desres-
peitou a liturgia do cargo, e radicalizar a polarização 
nas comemorações dos 10 anos do PT, Dilma e o PT 
tiraram as oposições para dançar num outro ritmo.

A toda ação corresponde uma reação. O con-
traponto era necessário. Não há uma única forma de 
se ver o Brasil. Foi esse o sentido do discurso firme, 
equilibrado e corajoso do Senador Aécio Neves, como 
porta-voz das oposições. A voz de Aécio obteve grande 
repercussão nacional.

O Senador apontou que as conquistas de uma 
economia sólida e estabilizada, herdada do Governo 
FHC, estão se exaurindo. Denunciou que não é mais 
a Presidente que governa e, sim, a lógica da reelei-
ção. Criticou o crescimento econômico raquítico e o 
desempenho pífio do PAC. Jogou luzes sobre o grave 
processo de desindustrialização e o perigo concreto 
de descontrole inflacionário. Cobrou transparência nas 
contas públicas e o fim da “contabilidade criativa”, que 
mina a credibilidade do País. Realçou a destruição da 
PETROBRAS, das estatais e das agências reguladoras 
pelo aparelhamento e pela desqualificação da gestão 
pública. Demonstrou as ameaças no setor energético 
e as agressões permanentes à Federação. Fez um 
raio X do fraco desempenho nas áreas prioritárias de 
educação, saúde e segurança. Por fim, denunciou fir-
memente o estímulo à intolerância e ao autoritarismo, 
nos confrontos com o STF e MPF, nos ataques à im-
prensa livre e, até mesmo, a uma simples blogueira 
cubana dissidente. Desmascarou a farsa da suposta 
faxina e chamou a atenção para a complacência com 
os desvios éticos. Em resumo, um discurso de estadista.

Quem tinha dúvidas sobre a disposição de luta, 
atitude, coragem, ousadia e visão de futuro de Aécio e 
do PSDB sabe, hoje, que travaremos o bom combate 
em favor das boas causas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a satisfa-
ção das pessoas e sua percepção do quadro político 
é função muito mais do desempenho da economia e 
do grau de bem-estar que ele provoca do que pro-
priamente da identificação com determinada corrente 
ideológica ou de escolhas subjetivas. O cidadão mé-
dio é extremamente pragmático e avalia governos e 
partidos pelo que eles significam objetivamente na sua 
qualidade de vida. Economia indo bem, governo bem 
avaliado. Fragilidade econômica, governo mal avaliado.

A economia brasileira construiu bases sólidas a 
partir do Plano Real, da reforma do Estado e da conso-
lidação do tripé metas inflacionárias, câmbio flutuante 
e austeridade fiscal. Com base nesses fundamentos, 
içamos velas para aproveitarmos o vento de um dos 
melhores momentos do capitalismo mundial de 2003 
até a atual crise mundial. A reforma estrutural perdeu 
fôlego e deu lugar à expansão baseada na ampliação 
do crédito e do consumo.

Depois de surfar nessa onda que garantiu altos 
índices de popularidade aos Governos Lula e Dilma, 
o modelo de crescimento dá sinais de esgotamento.

Há dados contraditórios em estatísticas recente-
mente divulgadas. A renda média da população conti-
nuou crescendo e o desemprego manteve a tendência 
de queda, deixando o Brasil com uma das menores 
taxas do mundo. Mas o aquecimento do mercado de 
trabalho tem revelado gargalos em segmentos pro-
fissionais especializados. A taxa básica de juros teve 
queda substancial, mas, na ponta, empresas e famílias 
ainda pagam juros estratosféricos. O fluxo de inves-
timento direto de capital estrangeiro foi recorde, cor-
respondendo ao momento de alta liquidez internacio-
nal sem oportunidades atrativas nos países centrais. 
Mas a percepção sobre o Brasil, para o médio e longo 
prazo, piorou.

Se a renda, o emprego e o investimento direto 
foram bem, outros indicadores sinalizam uma inflexão 
na trajetória da economia.

No Brasil, o PIB cresceu apenas 1% em 2012, 
muito menos que na China, na Índia, no Peru, no Chile. 
Nos três primeiros anos do Governo de Dilma devemos 
ficar em último lugar na América Latina e em penúltimo 
entre os países emergentes. A taxa de investimento é 
extremamente aquém das necessidades nacionais. A 
balança comercial e de transações correntes acumula 
deficits. O intervencionismo e a falta de solidez regula-
tória começam a afastar investidores. Erros são come-
tidos no setor energético. A desindustrialização é clara, 



04578 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

apontando para uma economia primário-exportadora, 
de baixa produtividade e capacidade de inovação. A 
inflação se situa persistentemente fora do centro da 
meta. A política fiscal desperta desconfiança a partir 
do uso abusivo de manobras contábeis tentando ma-
quiar o desempenho efetivo.

O ano de 2013 é decisivo para o delineamento das 
perspectivas futuras da economia brasileira. Estamos 
perdendo oportunidades. Se o Brasil está relativamente 
bem, poderia estar muito melhor. É preciso retomar a 
confiança nos fundamentos de nossa economia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alguma 
coisa está fora da ordem. A raquítica taxa de cresci-
mento do PIB de apenas 0,9% é só a ponta do iceberg. 
A taxa média dos 2 anos do Governo Dilma ficou em 
1,8%, muito menos que os primeiros anos de Itamar 
Franco, Fernando Henrique e Lula. A primeira tentação 
é atribuir o fraco desempenho à crise mundial, mas está 
claro que a crise se abateu mais sobre as economias 
da Europa e dos Estados Unidos. Em 2012, diversos 
países emergentes tiveram desempenho infinitamente 
superior ao Brasil, descartando o argumento: China 
(7,8%), Indonésia (6,2%), Tailândia (5,8%), Índia (5,0%), 
México (3,9%), Rússia (3,4%) e África do Sul (2,5%).

Não há nenhuma característica genética do Bra-
sil que o faça ter um crescimento inferior a 1%. Fato 
é que o nosso País está perdendo preciosas oportu-
nidades e está se posicionando mal para o futuro. É 
preciso desvendar os mistérios dessa armadilha do 
baixo crescimento e mudar o rumo. Não creio que o 
Governo Dilma, por suas convicções e estilo, seja capaz 
de patrocinar uma guinada na dimensão necessária.

Entrando mais a fundo nos diversos números pu-
blicados pelo IBGE dias atrás, consegue-se perceber 
claramente o raio X do problema. O PIB por habitan-
te cresceu próximo de zero (0,1%), ou seja, 2012 foi 
um ano perdido. Ainda assim, o consumo das famílias 
cresceu (3,4%) e o mercado de trabalho permaneceu 
aquecido. Isso revela, por um lado, que a expansão do 
crédito e da renda encontra resposta no consumo. Mas 
sabemos que, sem o correspondente incremento dos 
investimentos e da oferta, o modelo é insustentável, 
pressionando a inflação e a balança comercial.

O consumo do Governo foi, pelo lado da deman-
da, o que mais cresceu (3,2%). Embora o Governo 
tenha concedido diversas desonerações fiscais, tudo 
indica que a carga tributária continuou crescendo e não 
houve, do ponto de vista macroeconômico, o desejado 
incremento da poupança e do investimento privado. A 
economia brasileira consolida cada vez mais um perfil 
de produtora de commodities e de maior peso do setor 
serviços. Vale dizer, menor produtividade e empregos 
de baixa qualidade.

A desindustrialização reafirmou sua trajetória 
(-0,8%) e a âncora verde do agronegócio (-2,3) não 
contrabalançou. A indústria de transformação re-
cuou 2,5%. As importações cresceram mais que as 
exportações.

O ponto central para a retomada do desenvolvi-
mento que leve o Brasil a crescer de 4% a 6% ao ano 
é uma mudança radical no ambiente para investimen-
tos. Isso implica uma série de alterações conjugadas: 
queda da carga tributária; ampliação da participação de 
capitais privados na infraestrutura; profissionalização 
da gestão das estatais e agências regulatórias; res-
peito a contratos e transparência nas contas públicas; 
medidas mais universais e menos pontuais; menos 
intervencionismo e expansão das despesas correntes; 
maior integração internacional.

A população ainda não sentiu, mas há uma enor-
me interrogação no horizonte brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Já se 
encontra presente o primeiro orador do Grande Expe-
diente, Deputado Luiz Argôlo. Estou fazendo um apelo 
a S.Exa. para que permita que pelo menos mais um 
orador fale no Pequeno Expediente. (Pausa.)

Concedo, portanto, a palavra ao Deputado Onyx 
Lorenzoni, que ocupará o tempo cedido pelo Deputado 
Marcio Junqueira.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, aqueles que acompanham esta sessão, não há 
nenhuma dúvida, ao longo desses três mandatos, do 
meu trabalho e da minha luta representando o conjunto 
de brasileiros que se opuseram, que se opõem e que 
vão continuar se opondo ao projeto que aí está repre-
sentado pelo Governo da Presidente Dilma.

Mas eu queria falar com a Presidente Dilma e 
queria que ela pudesse ouvir, com bons ouvidos, um 
Parlamentar da Oposição que sempre a teve na conta 
de uma mulher lutadora, trabalhadora, séria e justa, 
porque venho falar de um membro do seu governo. Um 
governo que, lamentavelmente, no seu alvorecer, teve 
que se descartar de vários Ministros, por conta de uma 
inadequação, quer moral, quer ética, ou por desvios 
ou suspeitas de desvios de corrupção.

Quero falar de um Ministro que foi chefiar a Pas-
ta da Agricultura e que, juntamente com o Ministro 
Roberto Rodrigues, está na conta daqueles brasilei-
ros que conseguiram e estão ajudando o Brasil a se 
desenvolver e, principalmente, a manter a agricultura 
como ela é e deve ser: atendida, estimulada, produti-
va e responsável pelos superavits e pelo equilíbrio da 
balança comercial brasileira.

Falo, Presidente Dilma, de um amigo pessoal da 
sua relação, o Deputado Mendes Ribeiro Filho, que 
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assumiu o Ministério da Agricultura com, reconheço, 
algumas desconfianças pela sua inexperiência direta-
mente relacionada ao setor.

Mas, com a sua capacidade de articulação políti-
ca, a sua estatura política moral, a sua capacidade de 
trabalho, Mendes Ribeiro recebeu o reconhecimento, 
no dia de ontem, do Vice-Presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e Presidente 
da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande 
do Sul, meu colega, Dr. Carlos Rivaci Sperotto, que 
escreveu o seguinte: 

“Sem se importar com quem desconfiava 
de sua inexperiência na agricultura, capitaneou 
em Brasília a superação da crise do ano pas-
sado e é hoje um dos maiores conhecedores 
da realidade da agricultura brasileira, bagagem 
que se soma à sua grande capacidade de tra-
balho e articulação política.”

Bela história tem Mendes Ribeiro, Sr. Presidente, 
porque começa lá no longínquo ano de 1982 – tem, 
portanto, mais de 30 anos de vida pública –,sem um 
arranhão sequer. Foi Vereador, Deputado Estadual, 
Relator da Constituição Estadual, Secretário de Estado 
por três vezes, Deputado Federal por cinco mandatos, 
Vice-Líder do Governo, Ministro de um governo que 
tem nele um homem de uma estatura moral inatacável 
e reconhecida por todos.

Por que falo isso, Sr. Presidente? Porque Mendes 
Ribeiro foi afetado por uma das mais terríveis enfermi-
dades com que um ser humano pode se defrontar, que 
é o câncer – igual a José Alencar, igual à Presidente 
Dilma –,e, tal como a Presidente Dilma Rousseff, ven-
ce a doença. É claro, há um custo, há uma fragilidade 
corporal temporária e momentânea, mas jamais fra-
gilidade ética, moral e de compromisso com o Brasil.

Lamentavelmente, as aves de rapina que exis-
tem em Brasília – e existem, Sr. Presidente, na sua 
base aliada – tentam desestabilizar, tentam criar uma 
situação que permita às hienas políticas que vivem do 
desvio, da corrupção e dos malfeitos remover do Minis-
tério da Agricultura um homem que tem uma história 
dedicada ao País.

Sra. Presidente Dilma Rousseff, respeitosamente, 
como adversário político, dirijo-me a V.Exa.

V.Exa. tem hoje no Ministério da Agricultura uma 
solução. Este Ministério já foi quase uma tragédia para 
seu governo, em virtude dos escândalos de corrupção. 
V.Exa. tem no Ministério da Agricultura uma pessoa 
que superou a dificuldade da doença. Está hoje cura-
do, em fase de recuperação, mas que, em nenhum 
momento, abriu mão de se dedicar, mesmo quando 

estava mais afetado pela enfermidade, ao País, aos 
brasileiros, aos produtores rurais e ao Governo.

Por isso, Sra. Presidente Dilma Rousseff, é a voz 
daquele que, muitas vezes, veio a esta tribuna fazer, 
com ética, de frente, com respeito, oposição ao Governo.

(O microfone é desligado.)

O SR. ONYX LORENZONI – Muitas vezes estive 
nesta tribuna, Sr. Presidente – agradeço a V.Exa. a pa-
ciência, concluirei em breve –,para criticar o Governo, 
porque me parecia, com os argumentos que tinha e 
os estudos que fazia, pertinente.

Mas quero aqui fazer à Presidente da República 
uma consideração. Nós, da bancada da agricultura, 
reconhecemos em Mendes Ribeiro Filho um homem 
público da maior qualidade, que se adequou ao cargo, 
que possui estatura moral, preparo ético, uma histó-
ria de luta pelo Brasil, pelo seu Estado Rio Grande do 
Sul, pelo seu partido, que se dedica ao seu governo e 
não há de permitir que as hienas e as rapinas políticas 
destruam um acerto de V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Antes 
de chamar o primeiro orador do Grande Expediente, 
vou conceder a palavra, por 3 minutos, ao Deputado 
Dr. Paulo César. V.Exa. está inscrito, está exatamente 
no seu momento, mas eu gostaria que usasse apenas 
3 minutos, porque o Deputado Luiz Argôlo está aguar-
dando há muito tempo.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço 
também ao primeiro orador do Grande Expediente.

Quero saudar, primeiramente, a nossa cidade 
do Rio de Janeiro e a minha terra amada, a cidade 
de Cabo Frio.

Sr. Presidente, a noite de ontem foi um momen-
to muito importante para esta Casa. Aprovamos o re-
querimento de urgência para que possamos apreciar 
e discutir o projeto de lei do Deputado Osmar Terra, 
que tem como Relator o Deputado Givaldo Carimbão.

Quero dizer da luta que foi para chegar ao relatório 
final da nossa Comissão. A Comissão Especial durou 
3 anos – 2010, 2011, 2012. Ao final de cada ano, era 
apresentado um relatório sobre o combate ao crack e 
a outras drogas.

Temos em mãos livretos que foram editados: 
Políticas públicas sobre drogas no Brasil; Políticas so-
bre drogas. A Comissão fez uma visita ao exterior e, 
finalmente, houve o parecer reformulado pelo Relator, 
Deputado Givaldo Carimbão. Foi uma luta de 3 anos e 
agora se chega à conclusão do projeto.

A sociedade brasileira exige que esta Casa vote 
esse projeto. Pelos dependentes químicos do Brasil, 
pelas famílias brasileiras, pela sociedade, precisamos, 
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conforme o acordo, na primeira semana após a Sema-
na Santa, dia 4 de abril, votar e aprovar esse relatório.

Peço aos nobres pares, aos Deputados, que não 
cheguem aqui no dia 4 de abril dizendo que a matéria 
precisa ser melhor discutida. Há vários relatórios, e o 
relatório reformulado já está na mão de todos os se-
nhores, de todos os partidos, de todas as bancadas, 
de todos os Líderes desta Casa.

Então, que no dia 4 de abril possamos chegar 
aqui e fazer um amplo debate, mas não podemos mais 
prorrogar esse assunto. São milhares de pessoas, mi-
lhares de dependentes químicos que estão morrendo. 
Hoje, neste exato momento, 6 dependentes químicos 
estão morrendo no Brasil.

Sr. Presidente, é preciso que, no dia 4 de abril, 
quando o projeto entrar em pauta para discussão e 
votação, estejamos preparados. Até dia 4 de abril é 
um longo prazo para avaliarem o projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa tarde a todos.
 O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu concordo em gênero, 
número e grau com as sábias palavras do Deputado 
Dr. Paulo César.

Agradeço ao Deputado Luiz Argôlo, nosso con-
terrâneo da Bahia, pelo tempo a mim concedido.

Sr. Presidente, o registro que faço é extremamen-
te importante para esta Casa.

De 1997 a 2006, o ensino fundamental foi regido 
pelo FUNDEF. De 2007 até os dias atuais, estendendo-
-se até 2020, pelo FUNDEB.

Esta Casa precisa tomar uma posição, porque nós 
estamos com um problema dos mais sérios. O FUNDEF, 
que antes destinava 339 milhões de reais para o Esta-
do da Bahia, caiu este ano para 87 milhões de reais.

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Para 
concluir, Deputado.

O SR. ROBERTO BRITTO – Vou concluir, Sr. 
Presidente.

Por isso, nós estamos numa situação vexatória. 
O Estado, hoje, passa por problemas com a seca. Em 
alguns Municípios não chove há muito. Diante disso, eu 
faço um apelo a V.Exa. para que seja encaminhada ao 
Sr. Ministro da Educação uma solução para este grave 
problema da queda da verba do FUNDEB.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
a esta tribuna chamar a atenção dos nobres colegas 

Parlamentares para a importância do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUN-
DEB), que atende toda a educação básica, da creche 
ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de 
1997 a 2006, o FUNDEB está em vigor desde janeiro 
de 2007 e se estenderá até 2020.

A queda nos recursos do FUNDEB, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, pode vir a causar um grande 
transtorno ao Municípios do País, pois há riscos de 
que essa redução impacte a folha de pagamento da 
educação dos Municípios. Essa é uma questão que 
preocupa principalmente os Municípios do Estado da 
Bahia, onde o Fundo era de R$ 339 milhões e caiu 
para R$ 87 milhões, uma queda bastante acentuada, 
que representou menos R$ 252 milhões no valor re-
passado ao Estado.

O contexto econômico do País é apresentado 
como a causa da diminuição do repasse, mas o Mi-
nistério da Educação estuda a possibilidade de um 
ajuste ainda este ano, podendo também fazer uma 
antecipação dos recursos de 2013 já no primeiro tri-
mestre deste ano.

Os Municípios baianos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, além de sofrerem com a longa estiagem, 
tiveram perdas do FPM que já chegam a mais de 30% 
(R$ 132,6 milhões), ocasionadas pelas isenções do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para a 
indústria automobilística e pelos benefícios fiscais para 
os produtos da linha branca e enfrentam agora essa re-
dução do FUNDEB, que é um importante compromisso 
da União com a educação básica, na medida em que 
aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos 
federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da 
educação, pois financia todas as etapas da educação 
básica e reserva recursos para os programas direcio-
nados a jovens e adultos.

A estratégia é distribuir os recursos pelo País, 
levando em consideração o desenvolvimento social 
e econômico das regiões – a complementação do di-
nheiro aplicado pela União é direcionada às regiões 
nas quais o investimento por aluno é inferior ao valor 
mínimo fixado para cada ano. Ou seja, o FUNDEB tem 
como principal objetivo promover a redistribuição dos 
recursos vinculados à educação. A destinação dos in-
vestimentos é feita de acordo com o número de alunos 
da educação básica, considerando os dados do censo 
escolar do ano anterior.

O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos 
do programa são feitos em escalas federal, estadual 
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e municipal por conselhos criados especificamente 
para esse fim. O Ministério da Educação promove a 
capacitação dos integrantes dos conselhos, de acordo 
com a necessidade.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Deputado 

Roberto Britto, a Mesa acolhe o seu pedido.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Tem a 

palavra o Deputado Francisco Chagas.
O SR. FRANCISCO CHAGAS (PT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, na data de hoje, quero 
registrar nesta Casa um requerimento de informações 
dirigido ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes, re-
ferente ao Rodoanel Norte, na cidade de São Paulo.

Trata-se de uma importante obra, mas nós gosta-
ríamos de saber como anda o cadastramento de cer-
ca de 30 mil famílias que ali estão. Essas famílias não 
sabem exatamente como proceder e para onde irão.

A obra é fundamental. O Governo Federal está 
lançando nela algo em torno de R$2 bilhões, mais R$4 
bilhões do BID.

Estou aqui, protocolando este requerimento, para 
que o Sr. Ministro dos Transportes do Brasil possa 
informar-nos a esse respeito ou obter junto ao Go-
verno do Estado informações sobre o cadastramento 
dessas famílias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Pela or-

dem, concedo a palavra ao Deputado Marcelo Almeida.
O SR. MARCELO ALMEIDA (PMDB-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
10 anos de atraso, hoje a Câmara dos Deputados dá 
um passo importantíssimo no capítulo que se refere à 
Justiça Federal no Brasil. A PEC nº 544 vai criar quatro 
novos Tribunais Regionais Federais: o do Paraná, o de 
Minas Gerais, o da Bahia e o do Amazonas.

Peço a V.Exa. que considere lido o discurso em 
que trato do tema e o entregue à Taquigrafia.

Obrigado pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – V.Exa. 

será atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com mais 
de 10 anos de atraso, a Câmara dos Deputados está 
prestes a escrever um novo e importante capítulo na 
história da Justiça Federal no Brasil, com a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 544/02, que 
cria quatro novos Tribunais Regionais Federais: o da 

6ª Região (Paraná), o da 7ª Região (Minas Gerais), o 
da 8ª Região (Bahia) e o da 9ª Região (Amazonas).

A proposta foi ampla e exaustivamente discutida 
em todas as instâncias e em todos os âmbitos, tem o 
apoio de todas as entidades representativas da Ma-
gistratura e do Direito no Brasil, incluindo o Conselho 
Nacional de Justiça, a Associação dos Juízes Federais 
do Brasil e o Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

Entre 1989, quando foram criados os cinco atuais 
Tribunais Regionais Federais, e 2011, o Brasil mudou 
e se agigantou. A população cresceu 33%, passando 
de 147,1 milhões de pessoas para 194,4 milhões de 
pessoas. O PIB aumentou 375%, saltando de US$ 
425,6 bilhões para US$ 2,02 trilhões. Mas o que mais 
cresceu foi o volume de processos em tramitação nos 
Tribunais Regionais Federais. O número de Tribunais 
permaneceu o mesmo nesses 22 anos de história, mas 
os processos aumentaram 1.066%, saindo de 96 mil 
para 1,1 milhão.

Somente no ano passado, segundo planilha dis-
ponibilizada no site do Conselho Nacional de Justiça, 
a quantidade de novos processos que ingressaram na 
Justiça Federal foi superior a 251 mil.

Esses números, por si só, já justificam a necessi-
dade premente de criarmos novos Tribunais Regionais 
Federais no País para atendimento a essa crescente 
demanda de forma mais rápida e eficiente.

O relatório Justiça em Números, do CNJ, deixa 
claro que existe um verdadeiro gargalo em nossos 
TRFs, que estão trabalhando com um número peque-
no de desembargadores e sendo obrigados a convo-
car magistrados de primeiro grau para darem vazão à 
crescente demanda judicial.

A PEC teve início em 2002, no Senado Federal, 
foi aprovada no mesmo ano naquela Casa e remetida 
à Câmara, onde passou a tramitar sob o nº 544/02. Já 
é mais do que hora de a aprovarmos e avançarmos 
de forma efetiva na prestação dos serviços judiciais 
em nosso Brasil.

A Justiça Federal brasileira não pode mais tar-
dar, nem a Câmara dos Deputados, na provação de 
matérias relevantes para a população do nosso País.

 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Encer-
rado o Pequeno Expediente, vamos passar ao Gran-
de Expediente, em que o primeiro orador inscrito é o 
Deputado Luiz Argôlo, grande defensor da Bahia, a 
quem agradeço a paciência, por ter esperado todo esse 
tempo, mas quisemos atender aos nossos colegas e 
dar uns avisos da Presidência da Casa.
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 O SR. PRESIDENTE (Simão Sessim) – Passa-
-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Luiz Argôlo.
 O SR. LUIZ ARGÔLO (PP-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos-
taria de chamar atenção para o meu pronunciamento, 
porque ressaltei, no último discurso neste Parlamento, 
as conquistas dos últimos anos do Governo do Pre-
sidente Lula e da Presidenta Dilma, mas hoje venho 
com uma grande preocupação. Na verdade, venho 
com pesar, porque o Nordeste chora, mas chora sem 
ter lágrimas.

O nosso Nordeste não tem lágrimas, Sr. Presiden-
te, porque falta água até para expressar o sofrimento. 
Estamos passando por uma seca no Nordeste, uma 
calamidade pública das mais perversas. Não há digni-
dade na vida do homem que sequer mata a sua sede.

Não existe linha de crédito que salve a agricultu-
ra familiar dessa catástrofe. As obras feitas não foram 
suficientes sequer na seca branda, muito menos nes-
ta grande estiagem. Do gado de ontem só ficaram os 
ossos e o couro ressecado.

O Governo Federal precisa tomar medidas drás-
ticas. Não estamos falando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de uma ou outra amenidade, como um 
agrado aqui, meia dúzia de caminhões-pipas acolá e 
pronto; a chuva vem, e o problema é esquecido, até a 
seca voltar a castigar. Temos que saber como conviver 
com a seca que atinge hoje o nosso Nordeste.

Peço aqui a sensibilidade de um Governo que 
sempre prezou pelos mais pobres. Peço aqui à Pre-
sidenta Dilma a anistia da dívida dos Municípios e 
produtores rurais atingidos pela seca, o mínimo que o 
País pode fazer para amenizar o sofrimento de quem 
perdeu tudo.

Peço também, Sra. Presidenta – com certeza, 
pela sua sensibilidade –,uma redistribuição de verbas 
e das competências orçamentárias. Não estaríamos 
nesta calamidade se os Prefeitos da Bahia tivessem 
recursos para as obras necessárias à preparação para 
a estiagem – que seria, é claro, amenizada por essas 
obras, feitas com esses recursos repassados para os 
Municípios.

Observamos que nossas emendas parlamenta-
res, contingenciadas, são um grande instrumento que 
nós temos para o desenvolvimento dessas pequenas 
cidades afetadas pelos megaproblemas da seca, pois 
são elas que levam o desenvolvimento às pequenas 
cidades, que não se consegue envolver através dos 
megaprogramas do Governo Federal para resolver 
pontualmente os problemas desses Municípios.

Já tomamos uma decisão histórica nesta Casa 
para reequilibrar as finanças do Pacto Federativo: a 
redistribuição dos royalties do petróleo, realizada na 
semana passada. Essa medida, com certeza, será 
lembrada por este Parlamento, pelo povo brasileiro 
e será um marco para as Prefeituras do nosso País.

Mas, para seguir esse caminho do desenvolvimen-
to, Sr. Presidente, não basta dependermos das nossas 
vantagens competitivas naturais em minérios e grãos, 
pois até nesses setores o nosso modelo econômico 
está atrasado e emperrado por custos muito altos, por 
impostos estarrecedores e por uma burocracia digna do 
século XIX. Para continuarmos o ciclo de crescimento, 
precisamos aumentar a nossa produtividade no Brasil, 
diversificar a economia e estimular o setor de serviços, 
que tradicionalmente distribui muito mais renda.

Devemos seguir o exemplo de países como Cin-
gapura e de Hong Kong, que, embora sejam menores 
do que muitos Municípios brasileiros e pobres em recur-
sos naturais, conseguiram se tornar grandes potências 
econômicas mundiais. Eles conseguiram obter esses 
avanços por meio de reformas liberalizantes. Nesses 
países, leva-se 2 dias – vejam só, meus Deputados! – 
para se abrir uma empresa, enquanto no Brasil leva-
-se mais de 2 meses.

Aqui nós temos o Custo Brasil. Para vermos como 
a burocracia envolve as demandas em nosso País, no 
Brasil, leva-se mais de 2 meses para se abrir uma em-
presa, mas em apenas 24 horas ou 48 horas se con-
segue abri-la nos países de grande desenvolvimento.

Lá, a alíquota do Imposto de Renda é de menos 
de 20%, mas o Custo Brasil, aqui, é superior a 35%, 
quase um quinto do salário do trabalhador, que não 
recebe os benefícios do imposto pago.

O Sr. André Moura – Deputado Luiz Argôlo, 
concede-me um aparte?

O SR. LUIZ ARGÔLO – Por favor, Deputado An-
dré Moura. Tem V.Exa. o aparte.

O Sr. André Moura – Eu, Deputado Luiz Argôlo, 
solicitei este aparte primeiramente para parabenizá-lo 
pelo discurso, por ser um pronunciamento extremamen-
te preocupado não só com o Nordeste, Região com a 
qual V.Exa. convive no seu dia a dia na Bahia, Estado 
que tão bem representa aqui, nesta Casa, mas também 
com todo o País. V.Exa. iniciou o seu pronunciamento 
– e isso me chamou a atenção – dizendo que o Nor-
deste chora, mas chora sem lágrima, exatamente pela 
dificuldade por que passa hoje o nordestino, o sertane-
jo, em especial dos nossos Estados, Bahia e Sergipe, 
e pela falta de uma política efetiva que lhe possa dar 
ajuda e socorro. Além disso, V.Exa. abordou a taxa tri-
butária de nosso País, que é extremamente perversa, 
das mais altas do mundo, e a burocracia que impera 
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em nosso País. Então, faço este aparte somente para 
me congratular com V.Exa. e parabenizá-lo pela pre-
ocupação não só com a Bahia, com o Nordeste, mas 
com todo o Brasil. O discurso de V.Exa. deve servir de 
alerta para o Governo Federal e para os governantes 
deste País, para que busquem alternativas mais viáveis 
para desburocratizar o País, a fim de que tenhamos 
uma taxa de imposto bem mais baixa e menos perversa 
com o cidadão brasileiro e de que o Governo Federal 
volte os seus olhos para o Nordeste, principalmente 
para o sertanejo, que sofre tanto neste momento difícil 
de seca. Parabéns a V.Exa. pelo seu pronunciamento, 
que envolve essa preocupação.

O SR. LUIZ ARGÔLO – Agradeço o aparte de 
V.Exa.

Com a convivência que temos, hoje, com a seca 
na Bahia, podemos observar, nos dias em que temos 
a oportunidade de visitar nossas cidades do interior, 
que a seca não é diferente em Sergipe, Pernambuco 
ou Ceará. Contudo sou solidário principalmente com 
o povo da Bahia, da nossa região do Agreste; com 
o povo de Alagoinhas e das cidades de Inhambupe, 
Aporá, Entre Rios, a região do sisal, onde estive com 
o Governador Jaques Wagner neste final de semana.

Todas as regiões são bastante afetadas pela seca, 
e essa preocupação tem que ser externada aqui, não 
apenas no nosso discurso, mas nas nossas ações, já que 
somos representantes do povo. Aqui é a Casa do Povo, 
e temos que estar ao lado do povo, principalmente nos 
momentos de dificuldades. Não temos como combater 
a seca, mas temos que saber como conviver com ela. 
São necessárias medidas como as que apresentamos 
aqui, de iniciativa do Governo Federal, que buscam for-
mas de desburocratizar as engrenagens da economia. 
Sem dúvida alguma, podemos levar investimentos aos 
pontos mais críticos do Nordeste brasileiro.

Nosso País sofreu em 2012 com um crescimento 
de menos de 1% do PIB. Ou seja, não avançamos o 
suficiente. Esse dado mostra que precisamos dessas 
reformas e que precisamos romper as amarras que 
deixam os produtos brasileiros entre os mais caros 
do mundo e diminuem o valor real dos salários. É com 
crescimento real também que vamos enterrar de vez 
a inflação, que por tantos anos sumiu do dia a dia e 
agora volta a assustar. É nosso papel, Sr. Presidente, 
como membros da coalizão eleita pelo povo, encarar 
esses desafios, e mais: vencê-los, para o bem de todos.

O investimento em educação é também a cha-
ve para que nossos filhos e netos tenham uma vida à 
altura da sexta maior economia do mundo. Para isso, 
precisamos aproveitar bem as riquezas do nosso setor 
mineral e investi-las em crescimento de capacidade 
tecnológica e aumento do parque industrial.

Para isso, a melhor ferramenta de que dispomos é 
o Código Mineral. Ele vai reestruturar essa área crucial 
da nossa economia e ajudar a transformar as riquezas 
do nosso subsolo em riqueza para o povo brasileiro. 
Desse Código dependem mais de 100 bilhões de reais 
em investimentos a serem feitos no Brasil, bem como 
milhares de empregos diretos.

Eu gostaria de destacar, inclusive, a Bahia e os 
recursos que serão destinados aos investimentos, 
às plantas industriais na região de Caetité, na região 
de Barreiras e em todo o Estado da Bahia. Estamos 
aguardando esses milhares de empregos diretos que 
serão gerados. Conto com esse projeto para quebrar 
o processo histórico de exploração das preciosidades 
de nossa Pátria por uma classe privilegiada, tal como 
era antes da nossa independência.

Faço aqui um apelo à Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, a qual tem em cima da sua mesa o 
projeto do Código Mineral que apenas aguarda que 
seja enviado a esta Casa, a este Parlamento, à Casa 
do Povo: Sra. Presidenta, envie, por favor, o mais rá-
pido possível, o projeto do Código Mineral, porque o 
Brasil não pode, de forma alguma, esperar mais! Va-
mos discuti-lo, aprová-lo e iniciar uma nova era do de-
senvolvimento produtivo sustentável em nossa Nação!

Como Vice-Presidente da Comissão de Minas e 
Energia, não posso deixar de também citar um caso 
de sucesso no Brasil que tem sido pouco divulgado: 
nós nos tornamos uma potência mundial em energia 
eólica. Essa fonte limpa e eficiente usa a força dos 
ventos para gerar eletricidade. Era, até pouco tempo 
atrás, um privilégio de países como a Holanda e a Ale-
manha, mas, agora, temos um dos maiores parques 
eólicos do mundo em funcionamento no nosso Sertão, 
na Bahia, gerando energia.

Esse parque, além de tudo, tem peças e com-
ponentes fabricados no Brasil e nas plantas também 
do nosso Estado, e, eu posso assim dizer, do Estado 
da Bahia, em especial dos Municípios de Camaçari e 
de Simões Filho.

Isso é apenas o começo! O potencial de ener-
gia sustentável é imenso – e é claro que o nosso País 
tem como desenvolver mais ainda isso aí –,tão gran-
de quanto o do petróleo, com a disputa da energia do 
petróleo, mas aliando o desenvolvimento social e am-
biental correto. É claro que é o mais correto.

Temos ainda um deficit gigantesco no potencial 
do uso da energia solar. Placas instaladas em casas 
podem reduzir pela metade a conta de energia, ou 
podem carregar a bateria de um celular enquanto 
se espera o ônibus. Porém, ao contrário da ener-
gia eólica, não temos nenhuma fábrica ou projeto 
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avançado de energia solar, ficando essa outra gran-
de fronteira para nosso País alcançar a grandeza.

E eu posso relatar um convite feito pelo Governo 
da Coreia do Sul, onde nós estivemos à frente desse 
contato com as empresas sul-coreanas, que já estão 
dialogando com o nosso Ministro das Cidades, Agui-
naldo, a tratativa de trazer uma fábrica de placas foto-
voltaicas, para que possamos gerar, a custo zero, essa 
energia para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

É aliando projetos de visão e de longo prazo com 
o cuidado com aqueles que mais precisam que marco 
a minha atuação parlamentar, Sr. Presidente. Estou 
aqui a serviço do povo: do povo do meu Estado, do 
povo baiano, do povo do Brasil.

Peço, Sr. Presidente, que veicule o meu discurso 
no programa A Voz do Brasil, bem como nos meios de 
comunicação desta Casa.

O Sr. Severino Ninho – Deputado, V.Exa. me 
permite um aparte?

O SR. LUIZ ARGÔLO – Pois não.
O Sr. Severino Ninho – Deputado, eu quero 

parabenizá-lo pelo discurso, no qual V.Exa. demonstra 
preocupação com a nossa região, o Nordeste. Hoje, 
pela manhã, a bancada do Nordeste se reuniu no Ane-
xo IV e elegeu o novo Coordenador, o Deputado Pedro 
Eugênio. As preocupações são as mesmas de V.Exa., 
no sentido de que a nossa Região, o Nordeste, consiga 
andar no mesmo ritmo do Brasil ou que se diminuam 
as desigualdades entre a nossa Região, o Sudeste e 
o Sul. V.Exa. fala até da falta de lágrimas. Realmente, 
hoje eu estava vendo na Internet que Pernambuco, que 
produzia 700 mil litros de leite por dia, vai chegar a pro-
duzir, daqui a pouco tempo, zero, devido à seca e às 
dificuldades encontradas no Semiárido. Desse modo, 
o apelo que V.Exa. faz à Presidente Dilma Rousseff no 
sentido de dar... Claro que a gente não pode desco-
nhecer que houve um avanço, que houve um melho-
ramento no Governo Lula, no Governo da Presidente 
Dilma, mas precisa haver ainda mais atenção com a 
nossa Região. É preciso olhar mais para os pleitos dos 
Deputados que representam o Nordeste. Hoje, falou-
-se, na reunião da bancada, sobre o DNOCS, que está 
em dificuldade. Sobre a antiga SUDENE, que hoje é 
ADENE, não se fala mais, e era um órgão que pla-
nejava o desenvolvimento do Nordeste. Então, quero 
parabenizar V.Exa., do PP da Bahia, por seu discurso, 
por sua luta em defesa da nossa Região e do nosso 
povo. Muito obrigado, Deputado Luiz Argôlo.

O SR. LUIZ ARGÔLO – Sou eu que agradeço 
a oportunidade de ser aparteado por V.Exa. Gostaria, 
inclusive, de fazer com que seja anexado ao nosso 
discurso o seu aparte.

Demonstramos justamente essa sensibilidade de 
todos os Parlamentares, não só do Nordeste, mas de 
todo o Brasil, aqui na Casa do Povo. Precisamos sen-
sibilizar mais ainda a nossa Presidenta da República, 
para que anistie, cada vez mais, de uma forma mais 
pontual, os nossos nordestinos, os pequenos produ-
tores que buscaram linhas de recursos para poderem 
plantar ou adquirir suas matrizes de gado e não têm 
condições nenhuma nem de pagar os empréstimos 
nem sequer de terem o seu próprio sustento, por cau-
sa da grande estiagem em nosso Nordeste.

Então, é claro, que ela possa dar essa anistia 
aos Municípios, aos Prefeitos que estão passando 
por grandes dificuldades na sua administração, na sua 
gestão, neste exato momento e também aos pequenos 
produtores, aos agricultores e pecuaristas.

Eu me recordo de que, quando estive visitando 
a região nordeste da Bahia, ouvi o pronunciamento 
de um senhor de quem tenho o prazer de ser amigo, 
o Sr. Oséias Lopes, que tem 92 anos de idade. Ele 
disse, nas suas palavras, que nunca tinha visto tanta 
dificuldade e que pessoas estavam dando as suas re-
ses pela metade do preço, não havendo assim como 
enxergar, sequer em médio prazo, o retorno desse 
rebanho para a região.

O prejuízo é incalculável para o Brasil, para o 
povo nordestino e para o povo baiano.

Eu agradeço o aparte. Gostaria, Sr. Presidente, 
de agradecer-lhe a oportunidade e pedir a divulgação 
do nosso discurso no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O Sr. Simão Sessim, 2º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Vitor Penido, 3º Suplente de Secretário.

 O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Pois não, 
ilustre Deputado.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, obrigado pela 
oportunidade.

Eu quero, desta tribuna, solicitar à Polícia Fede-
ral no Estado do Maranhão e à Polícia Civil que deem 
proteção ao blogueiro e jornalista Luís Cardoso, que 
teve sua casa e seu local de trabalho invadidos no fi-
nal de semana.

No Maranhão, no ano passado, foi assassinado 
o jornalista Décio Sá. Este ano, já são cinco jornalis-
tas assassinados no Brasil. Esse blogueiro que tem 
postado matérias contra gente poderosa econômica 
e politicamente teve sua casa invadida. Nós não pode-
mos deixar para registrar isso após o fato se consumar.
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Portanto, quero pedir desta tribuna que o Secre-
tário de Segurança e a Polícia Federal adotem provi-
dências para garantir o trabalho e a liberdade de ex-
pressão. Principalmente, o jornalista e blogueiro tem 
de ter a proteção necessária para exercer seu trabalho, 
que é fundamental para a cidadania.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Esta Casa 

irá tomar as devidas providências, encaminhando o 
pedido de V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a 
palavra o ilustre Deputado José Humberto, do PHS 
de Minas Gerais.

O SR. JOSÉ HUMBERTO (Bloco/PHS-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Vitor 
Penido, das nossas Minas Gerais, Sras. e Srs. Deputa-
dos, aproveito a oportunidade deste Grande Expedien-
te para abordar a questão da responsabilidade cada 
vez maior atribuída aos gestores públicos municipais 
no desempenho de suas funções.

Como fonte das reflexões que são propostas a 
seguir, fiz uso de uma publicação da Casa, Respon-
sabilidade na Gestão Pública: os Desafios dos Muni-
cípios, elaborada pelo Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, ainda 
em 2008, da qual reproduzo aqui alguns trechos, por 
conterem observações bastante precisas a respeito 
desse tema tão importante.

Naturalmente, Sr. Presidente, hoje nós assistimos 
ao grande esforço do atual Presidente da Câmara, De-
putado Henrique Eduardo Alves, de colocar na pauta 
de votações da Câmara dos Deputados matérias pro-
positivas de uma agenda positiva da maior importância 
para o Estado brasileiro.

Eu incluo um, dentre esses temas da maior im-
portância. Naturalmente, nesta Casa os assuntos são 
todos muito importantes, mas nós temos de pensar 
naquilo que trata do conteúdo específico de interes-
se da população e naquilo que prepara o arcabouço 
institucional, as nossas instituições de governo – os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário –,para que 
realmente tenham, nessas suas atividades prioritárias, 
nas suas atividades tão importantes, eficácia suficiente 
para que rompamos essas amarras que ainda seguram 
o Brasil numa condição de país ainda eternamente em 
desenvolvimento. É por isso que trago este assunto 
aqui, neste momento.

Transcorridas as eleições municipais, dentro de 
uma normalidade mínima permitida num cenário ainda 
carente de um ordenamento jurídico perfeito, milhares 
de novos Prefeitos enfrentam agora os desafios ine-
rentes à sua importante missão.

Na cabeça de cada um deles – sei por experiên-
cia própria, porque fui Prefeito de minha cidade, Patos 
de Minas, de 2001 a 2004 –,fervilham neste momen-
to seus planos e sonhos, mas também seus medos e 
suas preocupações.

E é bom que assim seja. Os desafios são enor-
mes, muitas vezes desproporcionais. O Município é o 
lócus do cidadão, é onde a vida de fato acontece. Seu 
desenvolvimento pressupõe a promoção do bem-estar 
do indivíduo, a primeira finalidade da democracia.

O ser Prefeito assume hoje uma importância 
cada vez maior, na medida em que as instituições 
amadurecem a partir da elevação dos níveis de parti-
cipação e consciência dos nossos cidadãos. Mas não 
foi sempre assim.

Do ponto de vista político, o Município foi histori-
camente percebido como ente federativo mais fraco e 
de menor importância; as questões locais eram vistas 
como de pequena valia, se comparadas às grandes 
demandas nacionais. Mas é notório que o Brasil, prin-
cipalmente nos últimos 25 anos, vem empreendendo 
considerável esforço de modernização de suas institui-
ções, o que envolve avanços legislativos, de gestão e 
de relacionamento entre o poder público e a sociedade.

Podemos relembrar aqui os principais avanços: a 
criação da Secretaria do Tesouro Nacional, em 1986; 
a implantação do Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira, o SIAFI, em 1987; a Constituição de 
1988, que trouxe importantes inovações na área de 
finanças públicas, pelas quais se estabeleceu um so-
fisticado sistema de integração entre planejamento e 
orçamento, através do Plano Plurianual, o PPA, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orça-
mentária Anual, a LOA.

O PPA estabelece as diretrizes e metas para as 
despesas de capital a serem aplicadas em 4 anos; a 
LDO define as metas e prioridades a serem contem-
pladas na Lei Orçamentária. E esta fixa as despesas 
e estima as receitas para o exercício subsequente, em 
harmonia com as anteriores.

Sr. Presidente, Deputado Vitor Penido, assisti à 
sua grande experiência na direção e na gestão públi-
ca, como Prefeito de Nova Lima. V.Exa. conhece muito 
bem essas questões; sabe que quanto menor o Muni-
cípio, às vezes, aquilo que foi colocado na Constituição 
de 1988, como normas e diretrizes de planejamento, 
como a LDO e o PPA, às vezes, não passa de mera 
burocracia imposta a uma Prefeitura sem a menor es-
trutura para utilizar desse tipo de artifício, desse tipo 
de instrumento de gestão como forma realmente de 
um planejamento eficaz. E aí começam a nascer nos-
sos problemas.



04586 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

Voltando ao assunto anterior sobre os avanços 
que conquistamos nos últimos anos, cito também a 
Lei de Licitações e Contratos de 1983, que é a Lei nº 
8.666, e a Lei Responsabilidade Fiscal, do ano 2000.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Deputado, 
permite-me um aparte?

O SR. JOSÉ HUMBERTO – Pois não, Presiden-
te, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Primeira-
mente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre Deputado 
José Humberto, que tão bem administrou a cidade de 
Patos de Minas, por um período muito importante, ten-
do feito um trabalho maravilhoso. Tanto foi um trabalho 
muito gratificante em favor de toda aquela região que 
hoje está aqui como Deputado Federal, representando 
aquela região. Não é isso? Quero cumprimentar V.Exa. 
pelo seu pronunciamento. Sabemos perfeitamente, 
principalmente no meu caso, que fui Prefeito algumas 
vezes – praticamente quatro mandatos, durante 18 
anos – e estou aqui pela segunda vez como Deputa-
do Federal, como é essa burocracia e que, às vezes, 
os Municípios não têm aquela atenção que deveriam 
ter. Se nós estamos aqui é graças aos Municípios, 
àquelas pessoas que votam, que acabam, às vezes, 
infelizmente, recebendo valores minguados de repas-
ses, insuficientes para atender à demanda. É claro 
que sabemos também que existem maus gestores, 
que deveriam também ser punidos. Há exemplos de 
cidades que recebem uma fortuna. Eu gostaria de citar 
como exemplo a minha cidade, que recebeu 70 milhões 
de reais de Papai Noel em novembro e dezembro, de 
royalties, e esse dinheiro praticamente desapareceu 
em 2 meses. É uma cidade que arrecada quase 40 
milhões de reais por mês, para se ter uma ideia. En-
tão, quero cumprimentá-lo e dizer que esta Casa tem 
obrigação de focar realmente nos Municípios, princi-
palmente nessa parte de apoio e de repasse, porque 
nós não podemos admitir que os Municípios sejam 
tratados da forma como são. No bolo tributário, o que 
sobra para os Municípios, Deputado José Humberto? 
Praticamente o mínimo para atender à saúde, à educa-
ção, à segurança, à infraestrutura. Ficam os Prefeitos, 
às vezes, vindo aqui de pires na mão pedir favores e 
esmola. Parabéns pelo seu pronunciamento! V.Exa. 
tem conhecimento.

O SR. JOSÉ HUMBERTO – Obrigado, Sr. Pre-
sidente. É exatamente essa a ideia que desenvolvo a 
partir de então.

Especialmente essas duas últimas, Sr. Presiden-
te, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licita-
ções, vieram para se contrapor a práticas, a vícios e 
a comportamentos pautados pela negligência e pelo 
uso indevido dos recursos públicos. Em vez dos de-

ficits crônicos, dívidas a pagar e repasse de dívidas 
para a União, surge a era da transparência nas contas 
públicas, das prestações de contas, da disciplina e da 
moralidade e da ética na gerência pública.

A LRF constitui, de fato, um marco histórico no 
País, porque mudou a cultura institucional até então 
vigente, que admitia que os dirigentes públicos repas-
sassem aos seus sucessores os desequilíbrios fiscais 
herdados ou criados. Essas regras foram e continuam 
sendo essenciais, pois nós ainda não temos a cultura 
da disciplina fiscal. E, em um passado não muito dis-
tante, os desequilíbrios fiscais eram frequentemente 
mascarados por uma inflação que, embora socialmente 
perversa, era indolor do ponto de vista político.

A lei não apenas impôs limites ao endividamen-
to, como também vedou renegociação de dívidas, a 
qualquer título, entre as três esferas de Governo, e 
empréstimos entre as instituições financeiras oficiais 
e os respectivos entes públicos controladores, o que 
levou à falência do sistema bancário estadual. Esta-
beleceu ainda que a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
fixaria as metas de superavit primário para cada ano, 
com vistas a criar condições objetivas para reduzir 
as taxas de juros praticadas no País a valores mais 
compatíveis com as necessidades de crescimento do 
produto nacional.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu 
severas limitações para os gastos com a folha de pa-
gamento dos servidores da ativa, dos aposentados 
e pensionistas, em todos os Poderes, na União, nos 
Estados e nos Municípios, interrompendo a trajetória 
explosiva de crescimento desses encargos nos anos 
anteriores à sua edição.

Outra importante regra introduzida foi a de vedar 
a assunção de despesas nos últimos 2 quadrimestres 
do mandato que não possam ser pagas até o encer-
ramento do respectivo exercício financeiro ou que te-
nham parcelas a serem pagas no mandato seguinte 
sem a suficiente disponibilidade de caixa.

Na prática, a lei determinou que não se deve 
gastar mais do que se arrecada em respeito às futuras 
gerações, que, afinal, não devem arcar pelos desatinos 
fiscais do presente. Era muito comum os dirigentes 
transferirem aos sucessores a responsabilidade pelos 
pagamentos de despesas contraídas no último ano de 
mandato sem o indispensável lastro.

De outra parte, a legislação que estabelece as 
normas gerais de licitação, já consagradas entre nós, 
desempenhou e continua desempenhando histórico 
papel nos atos e práticas de gestão na administração 
pública. Naturalmente, essa legislação teve e tem que 
acompanhar as inovações institucionais ocorridas ao 
longo do tempo no País, que não foram poucas.
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Num desses aperfeiçoamentos é que se evoluiu 
para a prática do pregão, por meio da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002. 

Eu quero ilustrar, Sr. Presidente, lembrando a mi-
nha ação como Prefeito. Naquela época, por meio de 
pregão eletrônico, nós adquiríamos os produtos para 
utilizar na merenda escolar diretamente dos pequenos 
agricultores familiares, dos assentamentos. Era feito 
através da prática do pregão eletrônico.

De fato, embora se reconheçam os avanços da 
Lei de Licitações, aponta-se a rigidez das normas e 
dos limites de contratação como causa das principais 
dificuldades.

De qualquer forma, resta unânime a certeza de 
que é preciso avançar. Estudos identificam dificulda-
des e limitações para a aplicação das referidas leis. A 
experiência mostra que modificações são necessárias. 
É fundamental que um processo de compra e contra-
tação seja, além de seguro, eficaz. Para isso, torna-se 
imperativa a adoção de mecanismos que permitam a 
melhor escolha para cada necessidade, entre preço e 
qualidade ou técnica.

O entendimento da maioria dos órgãos de controle 
de que o menor preço é necessariamente o mais vanta-
joso, o que nem sempre reflete o real interesse público, 
dificulta os procedimentos de licitações nos Municípios. 
Quando o menor preço não é o fator determinante da 
proposta considerada mais vantajosa, o Município vai 
ter de se explicar, justificar e comprovar as razões de 
sua decisão. Também as hipóteses de dispensas de 
licitação são de difícil compreensão, o que dá origem 
a várias interpretações, ocasionando irregularidades 
formais por parte dos gestores municipais.

E aí nós assistimos à festa de processos por que 
passam os Prefeitos ao terminarem seus mandatos, 
às vezes denunciados pelo Ministério Público apenas 
por questões de formalidades legais, e não por terem 
incorrido em erros graves que pudessem realmente se 
manifestar através de algum crime, por dolo ou por má-fé. 

Nesse ponto, é preciso uma atenção especial 
na questão do relacionamento das Prefeituras com 
o Ministério Público. Muitos Prefeitos se queixam de 
membros desta importante instituição que, por meio 
dos Termos de Ajustamento de Conduta – documen-
tos que os Prefeitos assinam com o Ministério Público 
para que este não ingresse no Poder Judiciário com 
ações civis públicas –,muitas vezes invadem os limites 
do papel do gestor público, impondo prioridades aos 
Municípios, tarefa confiada pela população ao Prefeito 
e à Câmara de Vereadores. De fato, muitas vezes tais 
termos obrigam os Prefeitos a assumirem obrigações 
que não planejaram, comprometendo outras ações 
prioritárias.

A criação de um Ministério Público independen-
te e atuante foi uma grande conquista, mas isso não 
significa que seja um órgão isento de erros e imper-
feições. É um órgão fundamental, mas seus mem-
bros também devem estar sob a mesma vigilância 
e sujeitos a normas e penalidades tanto quanto os 
gestores públicos.

O fato é que precisamos aperfeiçoar essas leis. 
Às vezes o regulamento leva a decisões tão burras 
que o prejuízo acaba sendo maior que aquele que se 
queria evitar. Temos que evoluir da ótica do excessivo 
regulamento para uma moderna visão de competências 
e responsabilidades, da proibição para a vigilância; e 
temos mecanismos para isso. O cerceamento daquelas 
que poderiam ser as decisões sensatas e acertadas 
dos bons gestores causa mais prejuízos que as ma-
nobras dos maus gestores. E é mais fácil verificar os 
números e resultados do que as filigranas formais. Um 
preço superfaturado é na maioria das vezes muito fácil 
de ser comprovado. E essa comprovação pode contri-
buir para a diminuição efetiva da impunidade. Qualquer 
organização sabe que o excesso de controle leva a 
uma burocracia burra e ineficaz, que se autoalimenta, 
gerando custos muito mais elevados do que aqueles 
cujo combate originou a sua adoção.

Além disso, destaca-se também o problema da 
adoção de tratamento uniforme aplicado ao vários 
entes federados, num cenário de enormes desigual-
dades regionais e diferentes características entre os 
mesmos. Convivemos com substanciais diferenças 
entre os diversos entes da Federação, as quais se 
manifestam na extensão territorial de cada um de-
les, no tamanho da população, na renda, no padrão 
educacional; as disparidades são gigantescas. Nes-
se sentido, cabem reflexões sobre a aplicabilidade 
dessas normas em todas as unidades da Federação, 
sem maiores preocupações com as particularidades 
de cada ente.

Não parece razoável considerar que a necessida-
de de despesa com pessoal entre os Poderes e os ór-
gãos autônomos seja igual em todos os entes federados. 
E tampouco exigir que pequenos Municípios elaborem 
sofisticados relatórios, como o de metas e o de riscos 
fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Tais exigências, de difícil execução, acabam por levar 
ao cumprimento apenas formal, por meio de empresas 
que fornecem tais relatórios de maneira padronizada, 
pouco refletindo a realidade. O chamado “faz de conta” 
se torna o padrão. É preciso levar em conta que, na 
maioria dos casos, o Prefeito é um cidadão comum, 
com pouca formação para compreender e interpretar 
a complexa legislação aplicável aos Municípios. E a 
difícil situação financeira da maior parte deles torna 
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impossível a contratação de técnicos especializados, 
já que as Prefeituras não conseguem oferecer salários 
compatíveis com essas atribuições.

Sob esse prisma, também no caso da Lei de Lici-
tações e Contratos, há pontos que merecem reflexão. 
É preciso saber se seria o melhor caminho a adoção 
das mesmas modalidades de licitação em toda a Fe-
deração, ou se os procedimentos para habilitação e 
julgamento deveriam ser uniformes em todo o País, ou 
se os contratos deveriam seguir os mesmos padrões.

Em alguns casos, parece ser necessário tornar 
as leis mais rigorosas, porque persistem irresponsa-
bilidades, notícias de corrupção e desvio de dinheiro 
público. Em outros, restam dúvidas sobre os custos e 
benefícios das exigências dessas leis. Muitas vezes, 
elas dificultam excessivamente a ação dos gestores 
públicos, sem uma melhoria das finanças públicas. 

Quando Prefeito de Patos de Minas, no período 
de 2001 e 2004, fui levado a abandonar um projeto no 
qual trabalhamos durante 3 anos, investindo recursos 
financeiros e tempo dos servidores, e que visava dotar 
a administração municipal de modernos recursos de 
gestão e planejamento – eu fui da primeira safra de 
Prefeitos posterior à instituição da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal –,justamente porque o excesso de nor-
mas gerou tamanha lentidão no processo que acabou 
inviabilizando a contratação de um financiamento que 
já havia sido aprovado no BNDES, com juros atrativos 
e prazo alongado, em valores que não ultrapassavam 
5% da receita anual. Por ironia, o projeto visava justa-
mente preparar o Município para uma gestão moderna 
e adequada à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vários Municípios tiveram que interromper ser-
viços importantes, de forma a cumprir os limites de 
despesa de pessoal determinado pela lei. Sei de um 
Município onde o Prefeito, em final de mandato, teve 
que dispensar visitadores sanitários contratados para 
o combate à dengue pelos mesmos motivos, o que 
acabou acarretando despesas muito maiores para o 
seu sucessor com o tratamento dos doentes que evi-
dentemente surgiram em razão da falta de prevenção.

Outros relatos dizem respeito às dificuldades 
dos Municípios para renunciar receitas e para criar 
despesas continuadas no âmbito de projetos de de-
senvolvimento local.

As exigências de compensação e comprovação 
de que as medidas não afetam metas fiscais acabam 
por inviabilizar políticas de desenvolvimento econômi-
co que são impossíveis de serem implementadas no 
prazo curto de apenas uma gestão.

Nesse sentido, muitas vezes parece estar inver-
tida a prioridade de atendimento e o objetivo final da 
administração pública, que é o homem, a sociedade, 

o bem-estar social. A boa gestão, e, portanto, a res-
ponsabilidade fiscal, deve ser um meio para que se 
atinja esse intento. Para isso a lei foi criada, como um 
instrumento disponível para que os Prefeitos possam 
fazer o adequado planejamento de seus projetos, sem 
herdar pesados ônus de administrações anteriores, 
nem legar elevados encargos para os seus sucessores.

Estas experiências reforçam as preocupações 
com a necessidade de eventuais mudanças na LRF 
e na Lei de Licitações, sempre no sentido de aperfei-
çoá-las. Há que se ter um equilíbrio entre o controle 
e a agilidade e qualidade das decisões dos gestores 
públicos. O controle tem que ser suficiente para inibir 
a corrupção e o desvio de finalidade, mas não pode 
impedir a qualidade e a agilidade nas decisões.

Um aperfeiçoamento possível na LRF seria a 
adoção de estímulos, na forma de prêmios, para Mu-
nicípios que melhorassem certos indicadores sociais. 
Aqueles que conseguissem receberiam parcelas maio-
res de transferências. Na verdade, a lei já prevê uma 
série de mecanismos de incentivos, mas que ainda 
não foram devidamente regulamentados, ou na práti-
ca implementados.

Outra necessidade é a criação do Conselho de 
Gestão Fiscal, também previsto na LRF, com a res-
ponsabilidade de coordenar a implantação da lei, har-
monizar interpretações e instituir premiações para as 
experiências exitosas de gestão pública, o que ainda 
está no esquecimento.

No caso da Lei de Licitações e Contratos, é ób-
via a necessidade de urgente aprimoramento. A Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, regulamentou o art. 
37 da Constituição Federal. Essa lei foi elaborada e 
aprovada num momento histórico peculiar, marcado 
pela preocupação pública com denúncias de corrup-
ção no Estado. Esse contexto, que sensibilizava parti-
cularmente o Congresso, concorreu diretamente para 
o detalhismo de procedimentos e o caráter exaustivo 
da lei, que deixou pouca ou nenhuma margem para a 
normatização autônoma do assunto pelos órgãos ou 
entidades ou para adaptação de procedimentos a cir-
cunstâncias específicas.

A necessidade de reparos não significa que o 
ordenamento jurídico não seja adequado. E a ocor-
rência de fraudes não se vincula necessariamente a 
deficiências na lei, mas sim ao oportunismo de gesto-
res públicos mal-intencionados. Há também a questão 
da dificuldade de aplicação, em função da complexi-
dade da lei. A aplicação de sanções administrativas, 
por exemplo, é muito complicada e permite uma série 
de recursos, que deixam o servidor encarregado de 
aplicá-la extremamente inseguro sobre a melhor for-
ma de fazê-lo.
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Diante de tantos problemas, de tamanha com-
plexidade, resta-nos a certeza de que os desafios da 
administração pública são substanciais, notadamente 
no âmbito municipal.

Naturalmente muitos outros assuntos não foram 
aqui abordados, mas seguramente são fontes de enor-
mes dores de cabeça dos Prefeitos e outros gestores 
públicos. Dentre eles, a gestão dos recursos humanos 
na administração pública e as questões referentes ao 
pacto federativo, por exemplo. E todos esses aperfei-
çoamentos passam obrigatoriamente pelo Congresso 
Nacional. São muitos e devem ser encarados com a 
responsabilidade que nos cabe.

Espero que, ao compartilhar tais reflexões com 
os senhores, eu possa contribuir para sanar alguns 
dos problemas historicamente enfrentados pelos nos-
sos Municípios.

Concedo um aparte ao ilustre Deputado Pedro 
Uczai.

O Sr. Pedro Uczai – Deputado José Humberto, 
quero cumprimentá-lo. Parabéns pelo seu pronuncia-
mento, parabéns pela sua preocupação desde 2000 
a 2004, quando V.Exa. era Prefeito, e por trazer hoje 
a este Plenário um debate sobre a importância de se 
modernizar a gestão pública e, na modernização, criar 
mecanismos que, por um lado, tenham controle social, 
mas também a eficiência e rapidez para fazer a política 
pública acontecer. Eu, nessa época, coincidentemente, 
fui Prefeito da cidade de Chapecó, viabilizei o PMAT, 
esse financiamento do BNDES, e no ano que passou 
fui o responsável por introduzir na nova legislação bra-
sileira o RDC no PAC e numa outra medida provisória 
nos setores da educação e da saúde. É um debate, é 
um diálogo em aberto. Nós precisamos modernizar a 
legislação, para agilizar as ações da política pública e 
criar mecanismos de controle social, sim, para evitar 
corrupção, embora eu tenha o entendimento de que o 
corrupto encontra formas legais, inclusive, para fazer 
corrupção. É a postura do dirigente, do agente público 
que vai evitar a corrupção. Não é a lei que vai evitar a 
corrupção, mas a postura do agente público. Então, pa-
rabéns a V.Exa. Este é o caminho que nós precisamos 
trilhar: apoiar os Municípios, modernizar a legislação 
e facilitar a gestão dos munícipes.

O SR. JOSÉ HUMBERTO – Obrigado, Deputado. 
O Regime Diferenciado de Contratações, estabe-

lecido pelo Governo, com necessidades específicas, 
é uma prova de que essa necessidade existe e deve 
ser discutida, não apenas para esse setor ou ocasião, 
mas para todos os entes federativos.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar o tempo 
que me resta para dizer a todos, Sras. e Srs. Deputa-
dos, que está na pauta hoje a discussão – e espero 

que ocorra – da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 544, de 2002, que cria os Tribunais Regionais Fe-
derais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões. Essa PEC, de autoria 
do ex-Senador Arlindo Porto, que foi Prefeito de minha 
cidade, Vice-Governador de Minas Gerais e Ministro 
da Agricultura, vem trazer uma estrutura melhor ao 
Judiciário, à Justiça Federal, para atender à grande 
demanda. Ela é necessária principalmente para Minas 
Gerais, uma vez que 50% dos processos que tramitam 
em Brasília referem-se apenas ao nosso Estado. Então, 
eu gostaria de fazer um apelo a esta Casa para que, 
transcorridos tantos anos, enfim se vote essa PEC de 
extrema urgência e necessidade para todos nós.

Também faço, Sr. Presidente, menção ao reque-
rimento que trago a esta Mesa no dia de hoje, em que 
solicito ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrá-
rio, Pepe Vargas, informações sobre os processos de 
georreferenciamento estabelecidos pelos Decretos nºs 
4.449, de 2002, e 5.570, de 2005, que regulamentam 
a Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.

Nós precisamos saber qual o número total de 
Certificados de Identificação Rural de que trata o art. 
9º do Decreto nº 4.449, de 2002, emitidos pelo INCRA 
desde a publicação do decreto; qual o número de certi-
ficados contemplados pela isenção de custos previstos 
no art. 8º desse regulamento; e qual a quantidade e 
quais os números de processos em análise, porque o 
Governo estabelece nas suas políticas uma exigência, 
mas o aparato estatal não dá vazão, dando-se mar-
gem à desconfiança, inclusive do risco de se ter que 
pagar propinas para a aceleração desses processos.

Nós não podemos aceitar isso. Queremos que 
haja transparência, inclusive porque brevemente a 
exigência passará a alcançar as propriedades acima 
de 250 hectares. Isso multiplicará e muito o número 
de processos no INCRA solicitando a certificação dos 
processos de georreferenciamento.

Eu quero também, para finalizar, agradecendo-lhe 
a tolerância, Sr. Presidente, registrar aqui a presença 
hoje em meu gabinete, para minha alegria, do Pre-
feito de Monte Carmelo, Sr. Fausto Reis, com o Vice-
-Prefeito, João Batista; dos Secretários Municipais Dr. 
Rafael e Dr. Argemiro; do Prefeito de Varjão de Minas, 
que se encontra conosco, Valtinho; dos Vereadores de 
Riachinho, do noroeste de Minas, Marlei, Antonio Luiz 
e Lusmar Rodrigues; e a visita do responsável pelo 
escritório do noroeste mineiro do SEBRAE, o meu 
amigo William, que desenvolve importantes projetos 
de desenvolvimento econômico para aquela região 
do nosso Estado.

A todos o meu muito obrigado. Boa tarde a todos 
e felicidades.



04590 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Cumprimen-
to o ilustre Deputado José Humberto, ex-Prefeito, muni-
cipalista, que encerra esta fase do Grande Expediente.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo 
agora para o período de breves comunicações, res-
peitando a lista.

 O SR. PEDRO UCZAI – Sr. Presidente, V.Exa. 
me concede 1 minuto, para uma questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Pois não, 
Deputado.

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que, 
acompanhado pelo Senador Paulo Paim, dei entrada 
nesta Casa à proposta de emenda à Constituição que 
dispõe que o patrimônio público da União, como Caixa 
Econômica, Banco do Brasil, PETROBRAS, ELETRO-
BRAS, BNDES, só poderá ser privatizado neste País 
se houver plebiscito.

Portanto, não poderá haver decisão de nenhum 
governo nesse sentido, ao longo da história brasileira, 
se for aprovada essa emenda constitucional, sem rea-
lização de plebiscito. Ou seja, o povo brasileiro, dono 
desse patrimônio, é que vai decidir o destino do seu 
próprio patrimônio.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo 

a palavra ao Deputado do Ceará Eudes Xavier.
O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui para-
benizar o novo coordenador da bancada do Nordeste, 
eleito por unanimidade hoje pela manhã, nosso compa-
nheiro Deputado Pedro Eugênio, do PT do Pernambuco.

E eu queria registrar também a reunião que aca-
bou de ser realizada na Presidência da Casa, com a 
presença do Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Coelho, do nosso Presidente, Henrique Eduardo Alves, 
e dos Deputados Federais Chico Lopes, Zezéu Ribei-
ro, Ariosto Holanda, Daniel Almeida, Aníbal Gomes, 
Benjamin Maranhão, Afonso Florence, Luiz Alberto, 
José Airton e Eudes Xavier.

Na audiência com o Ministro, debateu-se a re-
estruturação do DNOCS. Pautamos exatamente a 
importância de que um grupo de trabalho, juntamente 
com o nosso Presidente Henrique Eduardo Alves, leve 
em conta a situação que o DNOCS hoje está vivendo.

Das propostas tiradas desse encontro com o Mi-
nistro da Integração, estamos avaliando a participação 
desta Casa na Conferência Nacional de Desenvolvi-
mento Regional, que será aberta na próxima terça-feira, 
para pautar o papel e as atribuições do DNOCS, da 
CODEVASF e das agências que hoje trabalham no Nor-
deste brasileiro em torno do desenvolvimento regional.

Eu também queria salientar, Sr. Presidente, que 
nessa reunião o Ministro Fernando Coelho apresentou 
diversas ideias em relação à vida, à reestruturação do 
DNOCS para o Nordeste e para o País. Amanhã pela 
manhã, às 9 horas, seguindo esse sentimento de rees-
truturação do órgão, estaremos com a Ministra Miriam 
Belchior, do Planejamento, juntamente com os Depu-
tados que hoje participaram da reunião e os demais 
da bancada do Nordeste, discutindo o auxílio da Minis-
tra no debate sobre a reestruturação do DNOCS, um 
órgão centenário, que construiu açudes e barragens 
e hoje produz alimentos neste momento tão difícil de 
seca no Nordeste.

Por isso quero parabenizar o nosso Presidente 
Henrique Eduardo Alves, que tem cumprido conosco 
do Nordeste a palavra de pautar nesta Casa o tema 
da reestruturação do DNOCS.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra pela ordem ao ilustre Deputado Domingos Du-
tra, do PT do Maranhão. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Maranhão, como todos sabem, todo o 
Brasil conhece, é o Estado que tem os piores indica-
dores sociais, apesar da sua riqueza natural.

Nós, em 2006, elegemos Jackson Lago. Ele go-
vernou o Estado por 2 anos e 4 meses, não tomou 1 
real de empréstimo e passou os 2 anos e 4 meses pa-
gando empréstimos que a atual Governadora do Ma-
ranhão tomou quando governou o Estado por 8 anos.

Antes do Jackson, governou José Reinaldo, que, 
durante 4 anos, conseguiu fazer um empréstimo de 40 
milhões de dólares com o Banco Mundial para com-
bater a pobreza. Foi uma luta para esse empréstimo 
sair. Tivemos que fazer caravana a Brasília, porque os 
Senadores do Maranhão e o Senador do Amapá José 
Sarney fizeram tudo para esse empréstimo não sair.

Pois bem, a atual Governadora, Roseana Sarney, 
tomou posse no dia 5 de abril de 2009. Nesses 4 anos 
de governo, a Governadora já vai para 5 bilhões de reais 
de empréstimos tomados. Só agora, com o BNDES, vão 
ser 3 bilhões e 800 milhões de reais. Um bilhão de reais 
já foram depositados na conta do Governo e há mais 2 
bilhões e 800 milhões de reais em empréstimos para o 
Estado. É um crime contra a população maranhense!

Ao mesmo tempo em que o Estado é endividado 
com empréstimos absurdos, a gente verifica que a si-
tuação social do Maranhão continua na penúria. A se-
gurança pública é um caos. Em qualquer Município que 
se visite, ao ir a uma delegacia de polícia, vê-se que há 
quatro ou cinco policiais para cuidarem de 20 mil pesso-
as; não há viaturas, e, quando há, às vezes, falta pneu. 
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E o Prefeito é quem tem que garantir a alimentação, 
porque a Polícia Militar do Maranhão vive na penúria.

Na questão da saúde, inventaram no Maranhão 
um pacote de construção civil com o nome de hospi-
tais. São mais de 62 prédios que estão dentro do mato. 
Alguns perfeitamente construídos, mas até hoje não 
foram inaugurados, apesar da promessa da Governado-
ra de entregar esses hospitais em dezembro de 2012.

Portanto, venho aqui como maranhense, Sr. Pre-
sidente, fazer este registro, protestar contra o endivida-
mento criminoso do Estado do Maranhão. Espero que 
o Ministério Público Estadual esteja vigilante e que o 
BNDES tenha zelo, tenha cuidado para não endividar 
um Estado, que é pobre, em função de um domínio 
oligárquico de mais de meio século.

É uma vergonha! Como eu sempre digo nesta 
tribuna, o Maranhão é um Estado rico, sob o ponto de 
vista natural. Mas hoje 100% da agricultura é feita no 
toco, na enxada, no cavador, no facão, porque não há 
tecnologia. Os nossos mais de 200 mil pescadores 
artesanais pescam com jiqui ou tarrafa. Muitos mara-
nhenses têm que secar o arroz na beira da estrada, 
porque não possuímos equipamentos.

Portanto, é uma vergonha nacional o endivida-
mento criminoso do Estado do Maranhão, fazendo 
com que os maranhenses continuem pagando com a 
fome e o sofrimento.

 O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra por 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Pois não, 
Deputado.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero sau-
dar a escolha do novo Papa. Pela primeira vez, temos 
um Papa da América Latina. O Cardeal Jorge Mario 
Bergoglio vai se chamar Papa Francisco.

Como Deputado Federal, quero saudar o encontro 
católico, o novo Papa, desejar sucesso e que, de fato, se-
jam implementados os princípios cristãos na Igreja Cató-
lica, para o bem da humanidade, para o bem do mundo.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a pa-
lavra, pela ordem, a Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, peço que este pronunciamento seja considerado 
como lido e divulgado pelos meios de comunicação da 
Casa – eu estava inscrita, mas não foi possível fazê-lo.

Refere-se este discurso ao convite que recebi da 
Marinha do Brasil para participar da comitiva brasileira 
relativa ao Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR. 
Pudemos efetivamente constatar a reconstrução pro-
visória da nossa base.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
esta tribuna para tratar de um tema de fundamental 
importância não apenas para o Brasil, mas para todo 
o planeta. Refiro-me ao Programa Antártico Brasileiro 
– PROANTAR, que teve início em 1982, após a adesão 
do País ao Tratado da Antártica, em 1975.

Ao longo dos seus 31 anos de existência, o PRO-
ANTAR permitiu que a comunidade científica nacional 
participasse das explorações científicas desse conti-
nente, ampliando o acesso dos pesquisadores às áreas 
de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, 
geologia, meteorologia e arquitetura. Permitiu à Mari-
nha do Brasil, com o apoio da Força Aérea Brasileira, 
realizar uma das maiores operações de apoio logístico 
em termos de complexidade e distância.

Criada em 1982, e tendo início suas operações 
em 1984, a Estação Antártica Comandante Ferraz 
– EACF é a base antártica pertencente ao Brasil e 
está localizada na Ilha do Rei George. Em condições 
normais, a estação tem capacidade para abrigar 106 
pessoas, entre pesquisadores, técnicos e funcionários.

Entretanto, na madrugada do dia 25 de feve-
reiro de 2012, com 60 pessoas na base, ocorreu um 
incêndio, iniciado por uma explosão, que afetou 70% 
de suas instalações. Na tragédia, lamentavelmente 
o Suboficial Carlos Alberto Figueiredo e o Primeiro-
-Sargento Roberto Lopes dos Santos morreram, e o 
Primeiro-Sargento Luciano Gomes Medeiros sofreu 
queimaduras de segundo grau nas mãos.

Após o incêndio, iniciou-se o trabalho de plane-
jamento para dar continuidade às pesquisas e início 
à retirada dos escombros e demais atividades opera-
cionais e logísticas, por um período mínimo de 5 anos.

Nesse sentido, foi aberta licitação para a insta-
lação de módulos antárticos emergenciais na Ilha do 
Rei George com a finalidade de abrigar pesquisadores 
brasileiros, até que uma nova unidade antártica seja 
construída para substituir a Estação Antártica Coman-
dante Ferraz.

A convite da Marinha do Brasil, fiz parte da comi-
tiva de Parlamentares brasileiros que visitaram, entre 
os dias 4 e 8 de março do corrente ano, os módulos 
emergenciais da empresa canadense Weatherhaven 
Canada Resources.

Nesse sentido, posso afirmar que houve boa 
aplicação do dinheiro público, com o investimento de 
14 milhões de reais para a instalação do módulo pela 
empresa contratada.

Pude testemunhar também que, apesar do inci-
dente, as pesquisas científicas prosseguiram graças 
ao amplo apoio do Exército e da Aeronáutica e aos 
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esforços dispendidos pela comunidade científica na-
cional, amparada pela cooperação de outros países, 
especialmente Argentina e Chile.

Pude ver ainda que, tanto no âmbito da Penínsu-
la Antártica, onde o Brasil concentra suas atividades, 
como no contexto internacional da abrangência dos 
estudos antárticos, a Marinha do Brasil tem-se pre-
ocupado com a questão ambiental, sendo a Estação 
Antártica Comandante Ferraz uma instalação com im-
pactos ambientais mínimos.

Ressalte-se que as soluções encontradas pelo PRO-
ANTAR, especialmente as relacionadas ao tratamento e 
à destinação dos resíduos, bem como ao aprimoramento 
das tecnologias para a construção nas condições antár-
ticas, nem sempre foram alicerçadas em procedimentos 
científicos investigativos. Por meio de procedimentos em-
píricos, os brasileiros integrantes da comunidade antártica 
têm alcançado resultados positivos, que são motivadores 
para o incremento do programa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra ao Deputado Jesus Rodrigues, do PT do Piauí.
O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveito para saudar a escolha do Papa, 
que é o Papa das Américas. Como brasileiro, devo ter a 
humildade de fazer uma oração pela Argentina também.

Sr. Presidente, quero dar como lido discurso so-
bre um seminário que realizaremos amanhã, dia 14, 
sobre o Dia Mundial do Rim, que ocorre na segunda 
quinta-feira de março de cada ano. O evento será às 
9h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. Ele 
tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a 
prevenção da doença renal crônica.

Nós sabemos que, por conta de falta de cuidados, de 
uma prevenção, de uma atenção melhor à saúde, muitos 
dos nossos brasileiros são levados à situação de diálise.

Em 2011, apresentei o Projeto de Lei nº 1.178, 
de 2011, que reconhece as pessoas com doenças re-
nais crônicas como deficientes. Do ponto de vista da 
lei, é considerada doença renal crônica a lesão renal 
progressiva e irreversível da função dos rins em sua 
fase mais avançada, chamada de fase terminal ou de 
insuficiência renal crônica, na qual os rins não conse-
guem mais manter a normalidade do meio interno do 
paciente. Isso para que ele possa ser reconhecido, 
então, como uma pessoa com deficiência.

Nós queremos também, com esse seminário que 
se realizará amanhã, falar sobre a questão da hiper-
tensão, da pressão arterial, do controle do açúcar no 
sangue, da atividade física, de reduzir o sal na comi-
da, de beber água, de não fumar, de não usar remédio 
sem autorização médica.

Hoje temos aproximadamente 10 milhões de 
brasileiros portadores da doença crônica e, em sua 
maioria, são pessoas que nem sabem que têm esse 
problema de saúde. A política nacional de prevenção 
de doenças renais crônicas precisa ser estabelecida 
para que possamos dar mais dignidade a essas pes-
soas que sofrem desse problema e que hoje passam 
por problemas como, por exemplo, o acesso ao trans-
plante renal em todas as regiões do Brasil.

Queremos também uma participação em todas 
as câmaras temáticas do Ministério da Saúde, trans-
porte digno para as pessoas que fazem diálise, etc.

Então, queria convidar todos os nossos Depu-
tados e todas as nossas Deputadas para que, nesta 
quinta-feira, se façam presentes na discussão sobre 
as pessoas que sofrem de doença renal crônica.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Depu-
tado Federal Jesus Rodrigues (PT-PI) promoverá, dia 
14, um seminário em função do Dia Mundial do Rim. 
O evento ocorrerá às 9h30min, no Plenário 2 da Câ-
mara dos Deputados e tem o objetivo de conscienti-
zar as pessoas sobre a prevenção da Doença Renal 
Crônica (DRC).

O Deputado é autor do Projeto de Lei nº 1.178, 
de 2011, que reconhece, para todos os fins de direito, 
as pessoas com doenças renais crônicas como defi-
cientes. No PL é considerada doença renal crônica a 
lesão renal progressiva e irreversível da função dos 
rins em sua fase mais avançada, chamada de fase 
terminal ou de insuficiência renal crônica, na qual os 
rins não conseguem mais manter a normalidade do 
meio interno do paciente.

Esta será a segunda edição do seminário e con-
tará com os médicos palestrantes Paulo Sergio Luco-
ni, chefe responsável técnico do serviço de diálise e 
transplante renal; Hélio Vida Cassi, Presidente da As-
sociação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplan-
te; Rogério Albuquerque e Robson da Silva Tavares. 
Também farão parte da mesa a fundadora da RimViver, 
Isoldi Chies, e o conselheiro do Conselho Nacional de 
Saúde, Renato Padilha.

A principal preocupação para a palestra é o cres-
cimento do número de pessoas que possuem a DRC 
– estima-se que mais de 10 milhões dos brasileiros 
sejam portadores da doença, sendo que a maioria 
não sabe que a possui – e tratará de assuntos como 
o fim das mortes dos pacientes por falta de vagas de 
diálise; política nacional de prevenção da DRC; polí-
tica clara de aposentadoria dos pacientes em diálise 
e transplantados; transporte digno dos pacientes que 



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 04593 

necessitam ir às clínicas de diálise; acesso dos pa-
cientes ao transplante renal em todas as regiões do 
Brasil e participação em todas as câmaras técnicas do 
Ministério da Saúde, dos Estados e Municípios, de um 
representante dos usuários.

Comemorado oficialmente na segunda quinta-
-feira de março, o Dia Mundial do Rim recebe atenção 
em diversos países e Estados brasileiros, com a pro-
moção de campanhas de conscientização e a missão 
de aumentar o conhecimento da importância dos rins 
para a saúde geral do organismo.

As dicas de prevenção e construção de hábitos 
saudáveis de vida são: saber a pressão arterial; con-
trolar o açúcar no sangue; fazer atividade física; redu-
zir o sal na comida; beber água; não fumar; não usar 
remédios sem autorização médica.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Antes de 
passar a palavra ao Deputado Marcio Junqueira, conce-
do a palavra ao nosso querido Deputado, a essa pessoa 
maravilhosa, que representa tão bem o nosso Con-
gresso, a Câmara dos Deputados, Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
quero registrar desta tribuna o falecimento, na minha 
terra, na Capital, Fortaleza, do empresário José Os-
mar Pontes, de tradicional família cearense, da Zona 
Norte do Estado.

Um de seus irmãos, que presidiu o Tribunal Re-
gional do Trabalho, o intelectual Osmundo Pontes, foi 
meu companheiro na Academia Cearense e Retórica 
e também na Academia Cearense de Letras. É toda 
uma família projetada no Estado. Ele mesmo foi um 
chefe de família exemplar, ao lado da sua esposa, Dra. 
Maria Teresa.

Eu quero homenagear, portanto, a memória de 
José Osmar Pontes, meu conterrâneo e empresário 
de destaque no meu Estado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faleceu, 
esta semana, em nossa Capital, o empresário José 
Osmar Pontes, de tradicional família cearense, herdei-
ro que era do saudoso Manassés Pontes, cujos filhos 
dignificaram, em variados setores, um dos mais pres-
tigiosos clãs da Zona Norte do Estado, tendo por ber-
ço a cidade de Massapê, vizinha à Princesa do Norte.

Consorciado com a Sra. Maria Teresa Pontes, o 
extinto sempre contou, ao lado dos seus descendentes, 
de relevo social, integrando importantes instituições, nas 
quais o casal era sempre alvo de justificadas atenções.

O seu irmão, de imperecível memória, era o ma-
gistrado Osmundo Pontes, que presidiu o Tribunal Re-

gional do Trabalho da 7ª Região, após haver escalonado 
por Juntas de Conciliação, quando sempre revelou o 
seu talento, expressado em despachos monocráticos 
e nas sentenças que prolatou.

Por sua vez, um outro destacado vulto do concei-
tuado grupo familiar era o engenheiro Osvaldo Pontes, 
que dirigiu com aprumo e clarividência o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, ali empreenden-
do gestão dinâmica, mesmo em meio a orçamentos 
parcos, que lhe não permitiam concretizar muitos dos 
projetos almejados para o Polígono.

Já o Dr. Edilberto Pontes, como advogado, exerceu 
cargos públicos de relevo, mantendo a tradição de dig-
nidade e honradez de seus maiores e granjeando, por 
isso, a atenção de colegas e da própria comunidade.

A noite de hoje, na Capital cearense, será ofi-
cial da missa de 7º dia pela morte de Osmar Pontes, 
a que estarei ausente em razão dos trabalhos desta 
Casa Legislativa.

Osmar Pontes, como homem integro, faz jus ao 
presente registro, já que sempre soube enobrecer o 
Ceará e sua gente.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Na Pre-
sidência desta Casa neste momento, eu gostaria de 
saudar, com muita alegria cristã, a eleição do novo 
Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, realizada 
hoje, dia 13 de março.

Maior ainda a minha efusividade por termos o 
primeiro Papa latino-americano. Trata-se do Cardeal 
argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos, da Or-
dem dos Jesuítas. Serviu como Arcebispo de Buenos 
Aires desde 1998, foi eleito Cardeal em 2001 e, ago-
ra, Pontífice.

Parabéns ao povo argentino e a nós, da América 
Latina, por termos hoje um Papa que vai representar 
não só o povo cristão, mas toda a região. (Muito bem! 
Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Antes de 
passar a palavra à Deputada Keiko Ota, concedo a pa-
lavra pela ordem ao Deputado Costa Ferreira. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a propósito da tramitação do novo 
Código Penal no Senado, trago ao debate nesta Casa 
a questão do menor infrator, as causas das infrações 
e os meios de enfrentá-las.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi ela-
borado com a finalidade de proteger os menores que 
porventura viessem a incorrer em erros penais. En-
tretanto, a realidade brasileira se revelou outra, cruel 
e devastadora.
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Os números envolvendo menores em crimes 
graves vêm aumentando vertiginosamente. E isso em 
todos os Estados do País. Podemos afirmar, mesmo 
sem a posse de uma pesquisa, mas com base nos 
relatos esparsos, que em praticamente todas as ci-
dades do Brasil o fenômeno dos crimes praticados 
por menores de idade tornou-se a tônica dos regis-
tros policiais.

Tomo o Distrito Federal por base. Segundo a 
Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude, em 
2012 houve uma aumento de 25% de práticas delituo-
sas gerais cometidas por menores. Já o envolvimento 
de menores em crimes violentos teve um aumento de 
51% no mesmo período, tempo em que 312 pessoas 
foram assassinadas por menores. Ironicamente, gran-
de parte das vítimas são menores.

Nessa guerra não declarada, vê-se que os me-
nores são agressores e vítimas. Dentre as principais 
motivações de tantos crimes destacam-se as drogas, 
seja pelos efeitos do consumo, seja pela busca de re-
cursos para aquisição de drogas, o que leva ao come-
timento de roubos e furtos. A droga mais impactante 
é o crack, quase sempre acompanhado de bebidas 
alcoólicas e maconha.

O perfil desses menores é emblemático. São, via 
de regra, pobres e com acentuada deficiência educacio-
nal. Quase sempre sem perspectivas quanto ao futuro.

Outro fator destacável é a sensação de impuni-
dade. Nesse contexto de desesperança, as medidas 
socioeducativas são vistas como irrelevantes, condi-
ção que figura como uma forte propaganda a outros 
menores, mesmo em extratos sociais melhores, como 
se tem comprovado.

A maior causa, entretanto, é a desagregação fa-
miliar. Pais viciados, ausentes, violentos são citados 
por muitos dos jovens infratores. Em outra realidade, 
por conta do trabalho, os pais ficam quase que o dia 
todo fora de casa, por vezes quase a semana toda, 
com reduzido contato com os filhos. Faltam creches 
para receber as crianças e escolas em tempo integral 
para receber os menores.

Precisamos reagir para parar essa tragédia, o que 
somente será possível com uma ação integrada dos 
poderes públicos e da sociedade para salvar nossos 
jovens das drogas e de todos os fatores de violência.

Atacar a impunidade é um dos mais importantes 
passos. Embora não seja uma panaceia, a redução da 
menoridade penal parece ser uma medida importante, 
sujeitando menores infratores aos rigores da lei penal, 
afastando-os das ruas por mais tempo. Tem-se tornado 
comum o flagra, pela imprensa, de menores infratores 
debochando da punição a eles imposta. Razão por que 
solicito ao nobre Presidente desta Casa que relacione 

projetos de lei sobre o assunto e os coloque em pauta. 
Precisamos instrumentalizar o Judiciário de recursos 
para a aplicação de maior rigor punitivo.

Em outra frente, investir na recuperação do menor 
infrator é outra faceta importantíssima do problema. 
Hoje os centros de apreensão de menores são insa-
lubres e degradantes, verdadeiras forjas de marginais.

É preciso que sejam mantidas campanhas nacio-
nais constantes e claras de esclarecimento sobre os 
efeitos danosos das drogas sobre a saúde mental e 
física dos seres humanos e as graves consequências 
sociais decorrentes, numa grande, parceria envolvendo 
os Governos Federal, Estaduais e Municipais, todas 
as formas de mídia, a imprensa, igrejas, associações, 
escolas e outros setores organizados da sociedade.

Tomei por base ocorrências do Distrito Fede-
ral, mas ninguém notaria se colasse esse quadro em 
qualquer outra grande cidade do Brasil, país que é o 
quarto pior lugar do mundo para um jovem entre 15 e 
25 anos sobreviver e o sexto em números absolutos 
de homicídios, onde vigora, à margem do Estado, um 
difuso regime de pena de morte e onde apenas 4% 
dos assassinos são julgados e 2% são efetivamente 
condenados, quase sempre tardiamente.

Precisamos reagir, e logo. Não cabe, em resposta 
ao enxame de marginais à solta e às barbaridades que 
eles cometem, meras recomendações de segurança 
aos cidadãos de bem, como cuidado ao sair casa, ao 
entrar no carro, ao parar no semáforo, ao descer do 
carro, ao ir ao banco e ao supermercado e ao entrar 
em casa. Precisamos reconquistar o direito de ir e vir 
em paz e livre de agressões.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo 

a palavra, pela ordem, à Deputada Keiko Ota, do PSB 
de São Paulo.

A SRA. KEIKO OTA (PSB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, venho a esta tribuna, na semana seguinte 
em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, 
para falar sobre um caso que mostra o quanto nós mu-
lheres ainda somos vítimas em potencial da violência 
e da criminalidade.

Refiro-me ao julgamento relativo ao assassinato 
da advogada Mércia Nakashima, o qual entra hoje no 
seu terceiro dia consecutivo.

O caso ganhou repercussão nacional, e o acusa-
do pelo crime, o seu ex-namorado, o ex-policial Mizael 
Bispo, ficou foragido meses até se entregar.

O que nos chama a atenção é que, mesmo es-
tando preso, ele teria coagido o vigia Evandro Bezerra 
da Silva a mentir sobre a morte da advogada.
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A denúncia foi feita por Evandro à Promotoria 
dias antes de o julgamento começar em Guarulhos, 
na Região Metropolitana de São Paulo.

O vigia vai a júri popular nos próximos dias, mas 
sua defesa já começou o julgamento com uma mudan-
ça na versão dos fatos apresentados.

Ele confessou ter buscado Mizael na represa 
onde Mércia foi encontrada morta, mas nega partici-
pação no crime.

Diz ainda que, como sua família foi ameaçada 
por pessoas ligadas ao ex-policial durante as investi-
gações, decidiu não contar essa versão anteriormente.

É a primeira vez na história do Brasil que um jul-
gamento é transmitido ao vivo.

Dessa forma, a população tem plenas condições 
de acompanhar todo o processo, o interrogatório, a 
exposição dos advogados, a decisão do júri e a sen-
tença do juiz.

Tenho certeza de que ficará mais fácil, assim, 
compreender como penas de mais de 30 anos se 
transformam, com certa facilidade, em poucos anos 
de regime fechado.

Isso só evidencia a necessidade do endureci-
mento das penas em casos de crimes contra a vida.

Por isso, peço o apoio das Sras. e Srs. Parlamenta-
res para a campanha nacional Pelo Fim da Impunidade.

Essa campanha busca demonstrar tal necessi-
dade, para que episódios como o da advogada Mércia 
Nakashima sejam devidamente julgados e os culpados, 
punidos de forma rigorosa.

Garanto que isso é imprescindível para evitar 
que a sensação de impunidade continue persistindo 
em nosso País.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Vanderlei Siraque.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputados, 
Deputadas, hoje saiu uma matéria, uma reportagem 
de capa do jornal Valor Econômico que, na verdade, 
reflete tudo aquilo que já venho falando há algum tempo 
aqui na Câmara dos Deputados. A reportagem diz que 
as indústrias químicas e petroquímicas têm 8 bilhões 
de dólares em projetos parados.

Nós, da Frente Parlamentar em Defesa da Com-
petitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico do Brasil, entendemos que é 
necessária e urgente, até para a segurança econômi-
ca nacional, a criação de um regime especial para a 
indústria química e petroquímica do Brasil. Já temos 
o regime especial da indústria automobilística, que 
deu certo. Foi um regime especial criado com apoio 

do Governo da nossa Presidenta Dilma, com apoio do 
Sindicato dos Metalúrgicos, especialmente do ABC, e 
das empresas do setor automobilístico e de autope-
ças do Brasil. Agora, é importante também a união dos 
sindicatos de trabalhadores, das empresas da cadeia 
produtiva e também do Governo para que seja feito um 
estudo para a criação do regime especial da indústria 
química no Brasil.

Só para se ter uma ideia, o déficit da balança 
comercial nesse setor, em 2011, foi 26,5 bilhões de 
dólares; em 2012, já chegou a 28 bilhões de dólares; 
em 2013, a previsão é de 30 bilhões de dólares; e, se 
nada for feito para a competitividade desse setor quí-
mico, petroquímico e de plásticos, podemos chegar a 
50 bilhões de dólares em 2020.

Deputada Benedita da Silva, inclusive um dos 
complexos que está parado é o Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro, o COMPERJ, onde algumas empre-
sas, juntamente com a PETROBRAS, como a BRAS-
QUIM, por exemplo, vão chegar a investir 5 bilhões de 
dólares. Mas aí nós temos uma dificuldade: o preço 
do gás, que serve como matéria-prima, ou da nafta, 
que é outro produto de matéria-prima para a indústria 
química e petroquímica, no Brasil, está chegando a 12 
dólares o milhão de BTU, enquanto que nos Estados 
Unidos está em torno de 3 dólares o milhão de BTU, 
tendo em vista a descoberta, a forma de extração do 
shale gas, o gás de xisto nos Estados Unidos.

Então, nós precisamos urgentemente criar o regi-
me especial da indústria química, petroquímica e plás-
tica do Brasil e trabalhar toda a cadeia produtiva. Nós 
temos aqui a Frente Parlamentar. Até queria convidar 
as Sras. e os Srs. Deputados para participarem desse 
processo mais firmemente, porque é muito importante. 
Nós não podemos ser um país grande exportador de 
petróleo. Nós temos que transformar o nosso petróleo 
em valor agregado, porque cada barril de petróleo nos-
so que foi exportado pode retornar para nós em forma 
de produtos químicos, petroquímicos e plásticos, o 
que vai acabar gerando defasagem na nossa balança 
comercial e gerando desemprego.

Então, eu quero saudar a imprensa, que nem toda 
vez eu saúdo, mas essa reportagem do Valor Econô-
mico já é algo de que nós estamos falando há mais 
de ano, aqui, na tribuna da Câmara dos Deputados.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o ilustre Deputado, ex-Governador 
e ex-Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria, em primeiro lugar, como cristão, 
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como católico, como uma pessoa educada por jesu-
ítas, que quase foi, pelo menos, seminarista jesuíta, 
de registrar que, sempre que se toma uma decisão na 
Igreja, nós temos que aplaudir.

Eu também estou aplaudindo a escolha de um 
papa argentino. Tenho certeza de que será muito mais 
jesuíta do que apenas um nascido junto aos nossos 
hermanos argentinos. Desejo que possa trazer, aci-
ma de tudo, paz, reformas e boas novas, evangelhos 
para todos nós.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
razão pela qual ocupo este microfone é a de pedir à 
Mesa que diligencie no sentido de acolher o requeri-
mento de informação que apresentei hoje. Ele com-
plementa ações que estamos movendo a respeito da 
inadimplência da empresa Autopista Litoral Sul quanto 
ao contrato de concessão, em Santa Catarina, para ex-
plorar – realmente está explorando, no sentido pleno da 
palavra, a sociedade – o pedágio. Não está havendo o 
cumprimento de obrigações contratuais.

É importante que o próprio Governo leve isso em 
conta. A Presidente Dilma está tomando decisões mui-
to corajosas em matéria de concessão de rodovias e 
também de ferrovias. Para que isso não caia em des-
crédito, é preciso que essas concessões sejam bem 
fiscalizadas e que o interesse popular, que o interesse 
público seja sempre respeitado.

Por isso, este requerimento de informação for-
mula a seguinte indagação: qual é o número e o valor 
das multas impostas pela ANTT à empresa Autopista 
Litoral Sul – é a concessionária da rodovia que men-
cionei – desde o início da vigência do contrato de con-
cessão? Solicita-se que seja informada igualmente 
qual é a razão de cada multa e quais as multas que 
foram pagas ou ficaram apenas no artifício do recurso 
benevolentemente acolhido.

Esse é o pedido de informação, Sr. Presidente. 
Eu peço à Mesa que o coloque em votação ou o des-
pache, de acordo com o Regimento.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Passo a 

palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Vitor Paulo.
O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu ve-

nho a esta tribuna com a satisfação muito grande de 
informar que o Ministério da Pesca e Aquicultura, na 
gestão do atual Ministro, o Senador Marcelo Crivella, 
juntamente com o Conselho Nacional de Aquicultura 
e Pesca, o CONAPE, estabeleceram uma parceria 
com o Ministério da Educação, com vistas a oferecer 
cursos de qualificação técnica e profissional aos tra-
balhadores do setor.

Cerca de 830 cursos no âmbito do PRONATEC, 
oferecidos em diversas Unidades da Federação, abran-
gem diversas áreas de interesse do setor, como a 
criação de peixes em tanques-rede, beneficiamento 
de pescado, piscicultura, aquicultura, pesca artesanal 
em água doce, profissão de marisqueiro e desenvolvi-
mento de pescador profissional, bem como cursos de 
capacitação em áreas de apoio.

No meu Estado, o Rio de Janeiro, a Superinten-
dência Federal da Pesca, na gestão Antônio Emílio, 
tem a responsabilidade, em convênio com o Instituto 
Federal, de atender a demanda do setor pesqueiro e 
aquícola por qualificação profissional.

Sensível às demandas do setor pesqueiro, tomei 
a iniciativa de apresentar emenda individual ao Orça-
mento Geral da União de 2013, no valor de 5 milhões 
de reais. E mais: consegui o apoio da bancada do Rio 
de Janeiro para apresentar uma emenda de 100 mi-
lhões de reais, destinada ao fomento e à produção 
pesqueira e aquícola no Rio de Janeiro. Também en-
videi esforços junto aos Parlamentares do meu Estado 
para que essas emendas fossem possíveis.

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero reafirmar meu compromisso com os pesca-
dores e aquicultores do Rio de janeiro, esses homens 
e mulheres que trabalham diuturnamente pelo sustento 
de suas famílias e que merecem nossa admiração e 
apoio em suas atividades. Parabéns ao Ministério da 
Pesca, ao Ministro Marcelo Crivella, pela iniciativa que 
valoriza, e muito, esses nobres trabalhadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quanto 
à questão da pesca e aquicultura no Brasil, hoje mesmo 
estivemos reunidos com Abraão Lincoln, Presidente da 
Confederação Nacional dos Pescadores, com Pulgas, 
Presidente da Federação dos Pescadores, e debate-
mos o apoio do Ministério da Pesca aos trabalhadores 
do setor, que, agora, em âmbito nacional, está reca-
dastrando os pescadores. Este ano, serão destinados 
mais de 2 bilhões de reais para pagamento de seguro-
-desemprego aos trabalhadores da pesca e aquicultura.

Sr. Presidente, peço que divulgue meu pronun-
ciamento nos meios de comunicação da Casa, no 
programa A Voz do Brasil, no rádio e na TV, porque é 
importante que os trabalhadores da pesca em todo o 
Brasil saibam o que tem sido feito o Ministro Marcelo 
Crivella em relação à destinação dos recursos públicos 
para qualificar e requalificar o trabalhador da pesca, que 
muito precisa da reabilitação, da qualificação, para que 
se sinta incentivado a trabalhar muito mais pelo setor.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mandetta, 
do Democratas.

O SR. MANDETTA (DEM-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhei um 
pedido de informações ao Ministério da Justiça sobre 
graves denúncias recebidas a respeito do conflito in-
dígena em Mato Grosso do Sul, um Estado pacífico, 
um Estado em que essa relação sempre se deu em 
excelente nível. Mas a Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, segundo denúncias a mim apresentadas, vem 
sendo a promotora desse conflito.

Então, protocolei junto à Mesa pedido de explica-
ções do Ministério da Justiça sobre as últimas atitudes 
da FUNAI, que deve servir de mediadora do conflito 
e promotora da paz, e não incitar o conflito agrário no 
nosso Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a 

palavra, pela ordem, o nosso querido Deputado Miro 
Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, amanhã, 14 de 
março de 2013, completam-se 28 anos de uma agonia 
que abalou o Brasil: a de Tancredo de Almeida Neves.

Aquela posse esperada para o dia 15 de março 
de 1985 não aconteceu. No dia 14, véspera da posse, 
na missa, o Dr. Tancredo, às 06 da tarde, passou mal. 
Passou mal, foi para o Hospital de Base e ali começa 
a história que todos conhecem, e teve o seu desenlace 
no dia 21 de abril de 1985, com a morte do Presidente 
eleito Tancredo Neves, que interrompeu o ciclo militar.

Aquele momento esperado da posse de Tancre-
do era o momento de todos os que fizeram a campa-
nha de denúncias contra a ditadura, a campanha pela 
anistia, a campanha pelas diretas, a campanha pelas 
mudanças já.

Depois, a convenção do PMDB, até que se che-
ga ao momento da eleição no Colégio Eleitoral, aqui 
neste plenário da Câmara dos Deputados.

E com a tristeza, é claro, dessas lembranças, faço 
o registro e presto minha homenagem à memória de 
Tancredo Neves. Junto, homenageio também figuras 
que foram decisivas naquele momento da campanha 
das Diretas Já – depois veio a das Mudanças Já. En-
tão, no Rio de Janeiro, Brizola; Montoro, em São Pau-
lo; Ulysses Guimarães, pairando no Brasil inteiro; em 
Minas Gerais, o próprio Tancredo, comandando os 
comícios das Diretas Já.

E, quando olhamos, encontramos aqui ainda per-
sonalidades que participaram daqueles momentos, e 
lembramos o passado, não por saudosismo, mas para 
mostrar que a democracia no Brasil é uma conquista 

lenta, é uma conquista que teve a participação popu-
lar. Agora, acima de tudo, é uma conquista que teve 
políticos à frente que souberam entender o momento 
vivido pelo País, o momento vivido no Planeta e essa 
força formidável do povo brasileiro.

Penso que está na hora de os políticos e o Con-
gresso Nacional se lembrarem daqueles momentos 
da história e trabalharem para que eles se repitam, 
porque estamos precisando realmente proclamar a 
República no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao nosso querido Deputado 
Leonardo Monteiro.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

O pronunciamento que preparei, Sr. Presiden-
te, e que peço seja considerado como lido, é sobre a 
obra de duplicação da BR-381, uma obra importante 
para o Brasil inteiro, sobretudo para nós mineiros que 
vivemos na região leste de Minas Gerais.

Mais um acidente grave ocorreu nesta semana, com 
várias mortes, de pessoas que moram na nossa região de 
Santa Maria de Itabira, de Itabira e de João Monlevade. 

Portanto, esperamos que este nosso pronuncia-
mento ecoe nos ouvidos do nosso Ministro dos Trans-
portes e que possamos resolver, o mais rapidamente 
possível, a questão da duplicação da BR-381, no trecho 
de Belo Horizonte a Governador Valadares.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste meu pronunciamento pelos órgãos 
de comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidoras 
e servidores da Casa e dos gabinetes parlamentares, 
ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câ-
mara, representando a bancada do PT de Minas, da 
qual estou como coordenador, participei de reunião com 
o Ministro dos Transportes, Paulo Passos, na quinta-
-feira passada (dia 7), quando pedi explicações sobre 
a morosidade da obra de duplicação da BR-381 entre 
Belo Horizonte e Governador Valadares. Participaram 
também prefeitos e vereadores. Esse encontro abriu 
mais um canal de discussão acerca da duplicação da 
rodovia BR-381. Precisamos de um grande empenho 
para acelerar as obras da estrada, que ganhou o la-
mentável apelido de “Rodovia da Morte”, Sr. Presi-
dente, e todos nós, da bancada mineira, estamos à 
disposição. Não podemos mais aceitar tantas vítimas 
nessa rodovia.
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A novidade que tivemos nessa audiência foi anún-
cio do Ministro de novo edital para a licitação das obras 
de duplicação da BR-381, que será publicado no pró-
ximo dia 28 de março. Serão nove lotes pelo Regime 
Diferenciado de Contratação, na modalidade de con-
tratação integrada, com preço global. As empresas 
vencedoras serão responsáveis por todo o empreen-
dimento, e não poderá ser feito aditivo de contrato. 
Outro grande anúncio foi de que o processo licitatório 
já está concluído e pronto para a contratação de obras 
de pavimentação da BR-367, no Vale do Jequitinhonha.

A obra de duplicação da 381 seria, a princípio, 
dividida em 10 lotes, e já havia sido anunciada em ju-
nho do ano passado pela Presidenta Dilma Rousseff, 
em Belo Horizonte. No dia 31 de outubro de 2012, Sr. 
Presidente, o Ministro Paulo Passos também esteve na 
capital mineira e garantiu que as obras seriam inicia-
das rapidamente. Na ocasião, o Ministro afirmou que 
as obras seriam concluídas até 2016 e que não iriam 
sofrer atrasos. A previsão era de que as máquinas já 
estivessem trabalhando atualmente na duplicação da 
estrada, que ficou conhecida como “Rodovia da Morte” 
devido aos altos índices de acidentes fatais.

Para ficarmos apenas em um exemplo recente 
da necessidade de duplicação da BR-381 entre Go-
vernador Valadares e Belo Horizonte, Sr. Presidente, 
informo que no final da tarde dessa terça-feira, dia 12, a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente 
grave envolvendo uma carreta e um micro-ônibus, que 
levava pacientes da cidade de Ferros para tratamento 
de saúde em Belo Horizonte. O acidente ocorreu no 
km 417 da BR-381, e quatro pessoas perderam a vida 
em mais um triste episódio.

Ressalto que a 381, Sr. Presidente, é a principal 
ligação entre Belo Horizonte, Espírito Santo e o sul 
da Bahia. De acordo com o DNIT, o cancelamento da 
abertura da licitação em janeiro foi motivado pelo ele-
vado número de pedidos de esclarecimentos sobre os 
detalhes da disputa. As obras de duplicação da BR-
381 seriam licitadas por meio de dois editais. O edital 
654/2012 deveria ter sido aberto em 22 de janeiro, e o 
791/2012, em 26 de fevereiro – este segundo compre-
ende a duplicação de João Monlevade a Belo Oriente, 
no Vale do Aço.

A duplicação da “Rodovia da Morte”, portanto, é 
considerada fundamental para a redução do número 
de mortes e acidentes na estrada. No ano passado 
foram registrados 2.564 desastres e 124 óbitos na via. 
Pedimos o início imediato das obras, Sr. Presidente, 
para que essas tristes estatísticas deixem de continu-
ar crescendo.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje, dia 13 de março, o mundo católico 
elegeu o novo Papa. Desejamos sorte a Sua Santidade.

Na Bahia, também nesta data, a morte de Irmã 
Dulce completa 21 anos, data em que nos lembramos 
da reliogiosa.

Sr. Presidente, hoje a Presidenta Dilma Rousseff 
fez uma grande reunião para tratar de interesses das 
mulheres, de interesses femininos, de direitos das mu-
lheres, da participação das mulheres, do trabalho das 
mulheres no Brasil.

Nós sabemos da responsabilidade da Presidenta, 
a primeira mulher a presidir o Brasil, na criação das 
condições de acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho do Brasil e do mundo.

Sr. Presidente, quero também chamar a atenção 
para um fato que está acontecendo hoje na Bahia. E, 
para isso, vou fazer a leitura de uma nota da Ordem 
dos Advogados da Bahia sobre uma exigência absurda 
feita em concurso público para a Polícia Civil do Esta-em concurso público para a Polícia Civil do Esta-
do da Bahia. Está sendo exigido exame ginecológico 
em mulheres, para identificação de hímen íntegro ou 
comprovação de virgindade. É o que diz a nota da OAB.

A nota publicada no site da OAB, que está à dis-
posição, considera a exigência “extremamente abu-
siva e desarrazoada em virtude da grave violação ao 
inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 1988, 
que consagra o Princípio da Dignidade da Pessoa Hu-
mana, bem como ao art. 5º do citado Diploma Legal, 
que dispõe sobre o Princípio da Igualdade e o Direito 
a Intimidade, Vida Privada, Honra e Imagem”.

Diz ainda na nota a OAB:

“Exigir que as mulheres se submetam a 
tamanho constrangimento é, no mínimo, discri-
minatório, uma vez que tal exigência não tem 
qualquer relação com as atribuições do cargo, 
além de tornar mais oneroso o concurso para 
as candidatas do gênero feminino.”

Devo esclarecer que se exige a virgindade ape-
nas de candidatas do sexo feminino.

A OAB aponta ainda que o Estado “atuou desres-
peitando o mínimo existencial para candidatas inscritas 
no concurso público da Polícia Civil do Estado da Bahia”.

A Secretaria de Administração do Governo do 
nosso Estado, responsável pelo concurso, informa que 
a inclusão desse item é norma recorrente em con-
cursos públicos de todo o País. Eu gostaria de saber 
se isso é mesmo verdade. Parece-me que em todo o 
País estão exigindo exame ginecológico de mulheres. 
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É uma alternativa para mulheres que porventura quei-
ram se recusar a realizar os exames citados no edital.

Sr. Presidente, nós estamos pedindo que esse 
tipo de exigência acabe.

 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Pois não, 
Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
evidentemente não é culpa de V.Exa., mas a fidelidade 
ao Regimento manda começar a Ordem do Dia. Nós 
temos matéria, temos número suficiente. Está passan-
do do horário de começar a Ordem do Dia.

Será que V.Exa., como substituto legal do Presi-
dente, porque V.Exa. está no lugar do Presidente, vai 
fazer cumprir o Regimento? Pelo amor de Deus! Eu 
votei em V.Exa. e tenho certeza de que V.Exa. vai cum-
prir com o Regimento, caso contrário vamos rasgar o 
Regimento. Senão vamos rasgar!

Por isso, faço um apelo a V.Exa. que chame a 
Ordem do Dia para começarmos a votar.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Ilustre De-
putado Onofre Santo Agostini, quero agradecer, pri-
meiramente, o seu voto que me conduziu à Mesa, 
mas comunico a V.Exa. que o Presidente já está vindo 
e dentro de alguns minutos estará aqui para presidir 
esta sessão.

 O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a pa-

lavra o ilustre Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Câmara dos De-
putados vai hoje deliberar sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 544, de 2002, que cria 4 novos 
Tribunais Regionais Federais nos Estados da Bahia, 
Minas Gerais, Paraná e no meu Estado, o Amazonas.

Desde 2002 e 2003 estamos lutando para que 
isso aconteça. O Amazonas está vinculado ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. 
Veja V.Exa. a dificuldade e a distância que os amazo-
nenses e todos da Região Norte vêm enfrentando para 
poder buscar a Justiça. De forma que, quando esta 
Casa, por meio do Colégio de Líderes e da Presidên-
cia desta Casa, na pessoa do Presidente Henrique 
Eduardo Alves, decide colocar em pauta esta PEC, 
nós louvamos a decisão.

Entendemos que o Plenário vai deliberar favora-
velmente, porque precisamos criar esses 4 Tribunais 
Regionais Federais para desafogar a Justiça Federal 
brasileira e permitir que nós, do Amazonas, possamos 
ter uma Justiça mais rápida e mais equânime.

Muito obrigado a V.Exa.

 O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (Bloco/PPS-MA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, trago ao conhecimento desta Casa um caso que 
está comovendo e revoltando a cidade de Açailândia, 
no Maranhão.

Dois irmãos, portadores de uma doença congê-
nita, foram penalizados duas vezes: uma pela doen-
ça e outra pela falta de sensibilidade do Governo do 
Maranhão.

Em 2009, os dois irmãos, depois de muita 
peregrinação em busca de tratamento para seu 
problema, ajuizaram uma ação para garantir que a 
Secretaria de Saúde do Maranhão custeasse o tra-
tamento da visão dos mesmos, em Goiânia. Hoje, 
praticamente já sem nenhuma visão, os irmãos são 
vítimas da burocracia e da falta de sensibilidade do 
Governo, que usa de todas as artimanhas jurídicas 
possíveis para não pagar o tratamento oftalmoló-
gico dos garotos.

A Secretaria de Saúde do Maranhão prefere pa-
gar 620 mil reais em multas do que liberar os 60 mil 
reais para que os garotos possam voltar a enxergar.

Já são 5 anos de angústia e revolta. O prejuízo 
para o Governo já é 10 vezes maior do que o valor do 
tratamento e da ação judicial.

Mesmo com visão perfeita, muitos de nossos 
irmãos maranhenses já têm muita dificuldade pra vi-
ver e tentar vencer na vida. Vamos abrir os olhos e o 
coração! Não vamos comprometer, além do futuro, a 
visão total dessas crianças.

É o apelo que eu faço ao Governo do Estado do 
Maranhão.

 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Com a 
palavra o Deputado Isaías Silvestre.

O SR. ISAIAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fazen-
do coro com os colegas Deputados de Minas Gerais, 
quero falar a respeito da nossa PEC nº 544, de 2002.

Nos últimos anos, a Justiça Federal assumiu pa-
pel de destaque na efetivação e garantia dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, atendendo a demandas 
nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, previ-
dência social, patrimônio público, enfrentando o crime 
organizado e outros problemas.

Para bem cumprir suas atribuições, desde 1989, 
a primeira instância da Justiça Federal cresceu mais 
de 700% em número de juízes, estando presente em 
273 Municípios.
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Entretanto, situação semelhante não ocorreu com 
a segunda instância, que continuou com os mesmos 
cinco Tribunais Regionais Federais, criados em 1989, 
tendo crescido em número...

(O microfone é desligado.)

O SR. ISAIAS SILVESTRE – Desde então, o 
percentual diminuiu 89%. Essa deficiência da segun-
da instância em relação ao número de Tribunais e de-
sembargadores provoca congestionamento nos TRFs, 
traduzido em anos de espera, até que um processo 
seja julgado.

Há lentidão no julgamento de processos, espe-
cialmente em se tratando de causas previdenciárias 
e assistenciais que envolvem direitos como aposenta-
doria, pensão por morte, invalidez, doença e benefício 
de prestação continuada a idosos e deficientes, mais 
o patrimônio colocado em risco de vidas e dignidade 
de pessoas.

Esse trabalho pretende demonstrar com números 
as vantagens incontestáveis, a necessidade de criação 
dos Tribunais Regionais Federais, na forma...

(O microfone é desligado.)

O SR. ISAIAS SILVESTRE – Portanto, nós pedi-
mos aos nossos pares que tenham sensibilidade com 
os nossos aposentados, com aqueles que necessitam 
da segunda instância do TRF nas capitais elencadas 
pela PEC nº 544, de 2002.

Estas são as nossas palavras, Sr. Presidente: 
sensibilidade com a 7ª Região, com sede em Belo Ho-
rizonte, e jurisdição sobre o Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Tem a pa-

lavra o Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar 
que hoje nós tivemos duas reuniões muito importantes, 
uma delas com a Confederação Nacional dos Pesca-
dores e a Federação dos Pescadores do Estado do 
Ceará, e eu venho a esta tribuna para trazer a nossa 
preocupação com um ato administrativo editado pelo 
Ministério do Trabalho de forma unilateral e abusiva, a 
publicação da Portaria nº 2.159, de 28 de dezembro de 
2012, que suspende o cadastro especial das colônias 
de pescadores no âmbito das relações do trabalho.

Isso é muito preocupante, porque se suspende 
um registro que foi fruto de uma luta que nós trava-
mos para a aprovação da Lei da Pesca, que equipara 
os direitos dos pescadores e das marisqueiras aos 
dos demais trabalhadores. Portanto, esse registro é 
fundamental para apoiar e fortalecer a luta dos traba-
lhadores desse segmento pesqueiro, tão importante 
para o nosso País.

Por isso nós fazemos este apelo, mais uma vez. 
Já estivemos com o Presidente da Câmara Henrique 
Eduardo Alves e com o Ministro do Trabalho Brizola 
Neto, para pedir a S.Exa. que reveja essa portaria. 
Aprovamos essa lei depois de 15 anos de luta, e não 
podemos aceitar que uma portaria venha limitar e 
afrontar um direito, uma conquista dos trabalhadores.

Faço outro registro, Sr. Presidente. Nós estivemos 
há pouco em uma audiência com o Presidente da Casa 
Henrique Eduardo Alves, com o Ministro da Integração 
Fernando Bezerra, com os servidores e com a banca-
da do Nordeste tratando da revitalização do DNOCS, 
tendo em vista a importância que esse Departamento 
tem para o desenvolvimento regional.

O DNOCS tem uma grande história. É um órgão 
com mais de 100 anos. São 104 anos em que tem 
dado contribuição decisiva para o desenvolvimento do 
País, sobretudo para a nossa Região, porque foi via 
DNOCS que nós conquistamos ações hídricas como 
a construção de açudes, a viabilização de programas 
e a implantação de projetos de irrigação e piscicultura. 
A propósito, nós temos em Pentecoste o maior cetro 
de piscicultura da América Latina, que é mantido pelo 
DNOCS, e nós não podemos aceitar que o DNOCS 
seja esvaziado como vem sendo.

Por isso, nós queremos solidarizar-nos com o 
Departamento nessa luta, porque o DNOCS é do Bra-
sil, e dentro da política de desenvolvimento regional 
que será lançada pela Presidente Dilma Rousseff nós 
queremos estabelecer o papel decisivo desse órgão, 
para que possamos fortalecer essa Região.

Na reunião da bancada que tivemos hoje, elege-
mos seu novo Coordenador, o Deputado Pedro Eugênio. 
Será um grande fórum para que possamos soerguer 
não só o DNOCS, mas também a SUDENE e outros 
órgãos importantes para a nossa Região nordestina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Vitor Penido) – Concedo 

a palavra ao Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (PSB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ontem nós tivemos a felicidade de conseguir 
salvar a Santa Casa de Franca. Nós participamos de 
uma reunião em São Paulo com o Secretário Giovan-
ni Cerri, com o Secretário Adjunto José Manoel, com 
várias pessoas da Secretaria de Estado do Governo 
de São Paulo, para resolvermos a ameaça que havia 
de fechar uma Santa Casa, único hospital que atende 
pelo SUS numa região em que somente Franca tem 
360 mil habitantes, e atende ainda 22 outros Municípios.

Felizmente, o Governo Estadual sensibilizou-se 
com o problema, e o Governo Municipal, na pessoa 
do Prefeito Alexandre, que estava presente à reunião, 
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teve a compreensão da dimensão do problema, e ain-
da houve o apoio dos Deputados Estaduais Roberto 
Engler e Gilson de Souza e de toda a comunidade. 
Com isso, nós finalmente encontramos uma solução 
para esse problema.

A Santa Casa de Franca terá uma gestão tripartite 
durante 6 meses: um representante do Governo Es-
tadual, um representante do Governo Municipal e um 
representante da própria Santa Casa. Nesse período, 
o Governo do Estado vai pagar 1,54 vezes a tabela 
SUS. Com essa diferença de 0,54 a mais, vai poder pa-
gar e acabar com o déficit que a Santa Casa tem hoje.

Isso deixou-me muito contente. Fiquei contente 
porque já tinham parado as cirurgias eletivas e uma 
série de serviços da Santa Casa. Ela não conseguia 
mais pagar os seus funcionários, não conseguia pagar 
os médicos. Vamos reformular. Futuramente poderá 
ser feito um novo tipo de administração, uma adminis-
tração baseada em organização de saúde, uma OS. 
Com isso, eu tenho certeza de que Franca e a região 
ficarão muito bem servidos.

Quero agradecer de público ao Governador Ge-
raldo Alckmin, que convocou o Secretário de Saúde 
Giovanni Cerri e o Secretário Adjunto José Manoel, 
pela boa vontade, para resolver o problema da nossa 
cidade. Parece pouco parece um problema no cantinho, 
mas para o povo da região de Franca, a sobrevivência 
da Santa Casa é fundamental.

Eu fui cobrado na reunião: e a tabela SUS? Não 
vai se resolver com o Governo Federal colocando mais 
recursos para a saúde? Eu disse que tenho convicção 
e sei que o nosso Ministro também tem a convicção de 
que precisamos colocar mais recursos na saúde. Mas 
é preciso fazer isso com urgência, ou não conseguire-
mos ter saúde adequada neste País.

O Sr. Vitor Penido, 3º Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. André Vargas, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós vamos 
começar a Ordem do Dia. Só vão falar os Deputados 
Afonso Hamm e, rapidamente, Carlos Zarattini, para 
iniciarmos a Ordem do Dia.

A SRA. LUCI CHOINACKI – Pela ordem, Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em se-
guida terá a palavra, pela ordem, a Deputada Luci 
Choinacki.

Tem a palavra o Deputado Carlos Zarattini.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de informar que uma missão de 

Deputados, Deputadas e Senadores estivemos visi-
tando a base de pesquisas da Marinha na Antártica, 
a Estação Antártica Comandante Ferraz, que foi in-
cendiada. Tivemos a oportunidade de ver o excelente 
trabalho feito pela Marinha brasileira, que já fez toda 
a limpeza da área e já construiu uma estação provisó-
ria que vai servir às pesquisas científicas brasileiras.

É a nossa presença, a presença brasileira na 
Antártica, uma presença forte que vai ser mantida, 
temos certeza, pelo trabalho dos nossos cientistas e 
pelo trabalho que as nossas Forças Armadas, não só 
a Marinha, mas também a Aeronáutica e o Exército 
vêm fazendo naquela região. E estão de parabéns, 
diante da qualidade do que vimos lá, em nossa missão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Antes de 

o Deputado Afonso Hamm falar, concedo a palavra, 
pela ordem, à Deputada Luci Choinacki. Em seguida 
iniciaremos a Ordem do Dia.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um registro de grande importância para o Brasil: 
hoje a Presidenta Dilma Rousseff apresentou o seu 
Programa Mulher, Viver sem Violência no Brasil. 

Esse programa só podia ter sido começado por 
Lula, que tinha sua alma feminina sempre desenvol-
vida, sua alma humana. Ele via a mãe dele em tudo 
que fazia. tinha amor e dedicação às mulheres e aos 
pobres. E agora a Presidenta Dilma dá continuidade a 
um projeto extraordinário de valorização dos pobres, 
entre os quais estão as mulheres. 

Quero lembrar que a violência não traz alegria. 
Só traz sofrimento, principalmente para as mulheres 
e para as crianças. Quero dizer que foi um momento 
ímpar esse, quando mulheres trabalhadoras rurais 
pobres de todo o nosso querido Brasil vieram rece-
ber o reconhecimento do Governo pelo trabalho que 
vêm fazendo no campo, na produção sustentável de 
alimentos no campo.

Isso que foi feito hoje é um sinal de amor pela 
terra, pela água, pelos alimentos, para amanhã ou 
depois nós não gastarmos tanto dinheiro em saúde. 
Podermos comer menos veneno significa podermos 
ter mais saúde, mais alegria, mais alimentos, mais 
riqueza, mais renda. Daí a importância do cuidado 
com o que é sagrado, com o que é divino, porque nós 
somos dependentes da mãe água, da mãe terra que 
dá a produção.

Parabéns a Dilma, parabéns ao nosso Governo 
e àquelas mulheres humildes, simples, corajosas e 
cheias de conhecimento e amor pela natureza e pela 
vida. Parabéns!
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Agradeço ao Presidente André 
Vargas e aos colegas Parlamentares. 

Quero fazer duas manifestações, Sr. Presidente, 
que peço que sejam difundidas pelos meios de comu-
nicação da Casa e em A Voz do Brasil.

Também peço que sejam considerados lidos os 
pronunciamentos sobre os dois temas de que vou tra-
tar. O primeiro deles é a maçã brasileira. Nós somos 
um dos maiores produtores de maçã do mundo. As 
frutas contribuem para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. Eu tenho um projeto que estabelece a 
obrigatoriedade da inclusão de frutas e de sucos na 
merenda escolar, devendo ser utilizadas frutas da épo-
ca e de produção local em todas as Regiões do País. 
Isso é muito importante. 

Há pouco tempo o então Ministro Mendes Ribei-
ro assinou com a Associação Brasileira de Produtores 
de Maçã – ABPM um convênio para fazer capacitação 
e qualificação dos produtores. Vejo aqui o Deputado 
Valdir Colatto, que também trata muito desse tema. 
Gostaria então de fazer referência a esse convênio, as-
sinado em Vacaria por ocasião da abertura da colheita 
da maçã, na quinta-feira passada. Esse segmento é 
muito importante para a geração de milhares de em-
pregos e a reestruturação desse setor, que eu apoio, 
eu que presidi a Frente da Fruticultura Brasileira por 
muitos anos, aqui no Congresso, e de que atualmente 
sou o 1º Vice-Presidente. 

O outro tema é a passagem do Dia Internacio-
nal da Mulher. Nessa data em que homenageamos as 
mulheres, naturalmente fizemos uma agenda com a 
Senadora Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, 
onde o nosso Partido Progressista tem o maior número 
de Prefeitas, Vereadoras e Vice-Prefeitas eleitas. Tam-
bém ressaltamos a área empresarial e as mulheres que 
se destacam em nossa sociedade além da questão 
político-partidária. Pelas contribuições, destacamos 
a escritora Lya Luft, e muitas outras mulheres empre-
endedoras e empresárias que atuam na área social 
foram homenageadas. 

Quero fazer uma distinção, uma referência espe-
cial à minha esposa Roseli, à minha mãe Anna Ebert 
Hamm, às minhas irmãs Madalena e Marta, que sem-
pre tiveram um carinho muito grande por mim, à minha 
sogra D. Célia, de Faxinal do Soturno, e nessas mu-
lheres saúdo todas as mulheres do Brasil.

É importante ressaltar a sensibilidade e a capa-
cidade que as mulheres têm para empreender e rea-
lizar. Essa condição efetiva está fazendo a diferença, 
graças às gestões políticas realizadas pelas mulheres 

nas mais diversas esferas. Assim como a própria Presi-
denta Dilma, eu tenho certeza de que também teremos 
mulheres nos Governos Estaduais. É cada vez mais 
importante o espaço das mulheres. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna destacar que na última semana o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Associação 
Brasileira de Produtores de Maçã – ABPM e a Asso-
ciação Gaúcha dos Produtores de Maçã – AGAPOMI 
assinaram no Município de Vacaria acordo de coope-
ração para o fomento e a capacitação de agricultores e 
técnicos da cadeia produtiva da maçã. O encontro con-
tou com a presença do Ministro da Agricultura Mendes 
Ribeiro Filho. Na oportunidade, também foi divulgado 
o selo Brasil Certificado – Agricultura de Qualidade. 

O acordo de cooperação é um instrumento de 
atualização periódica para a produção de alimentos 
seguros, produzidos a partir de práticas sustentáveis 
estimuladas pelo MAPA. A parceria também visa fomen-
tar a capacitação de agricultores e técnicos da cadeia 
produtiva da maçã e promover o fortalecimento do setor. 

O Brasil é o nono maior produtor de maçãs do 
mundo, com um volume de safra na ordem de 1,3 mi-
lhão de toneladas, colhidas principalmente nos Estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O setor gera 
mais de 60 mil empregos diretos e pelo menos mais 
de 112 mil empregos indiretos.

O selo é utilizado pela Produção Integrada Agro-
pecuária, PI Brasil, e é uma garantia da sustentabili-
dade do processo de produção e conservação dos 
recursos naturais, com a redução no uso de insumos 
como fertilizantes, defensivos, água, energia elétrica. 
Outra vantagem é o ganho de competitividade, maior 
capacidade para permanência nos mercados conquis-
tados, além da maior produtividade, bem como diminui-
ção dos custos de produção e maximização do lucro. 

Por outro lado, destaco que sou autor do Projeto 
de Lei nº 7.524/2010, que altera a legislação referente 
ao Programa Nacional de Alimentar Escolar. O objetivo 
é tornar as frutas regionais e da época e os sucos na-
turais obrigatórios nos cardápios de todas as refeições 
fornecidas pelo programa nas escolas. A intenção é 
propiciar melhor qualidade de vida aos estudantes e 
oferecer aos produtores garantia de escoamento da 
sua produção.

Peço a divulgação deste pronunciamento nos 
meios de comunicação desta Casa Legislativa. 

Era o que eu tinha a manifestar.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de registrar aqui minha satisfação com as festividades 
e os debates em torno do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março.

Essa data tem adquirido uma importância e um 
sabor muito especial para nós brasileiros, que temos 
experimentado intensamente as transformações do 
papel da mulher no mundo contemporâneo. As mulhe-
res são batalhadoras, são guerreiras que diariamente 
dividem os afazeres domésticos e familiares com o 
trabalho. As mulheres venceram seus medos, impuse-
ram seus objetivos, realizaram seus sonhos e viraram 
ícones da história da humanidade.

Em alguns países mais desenvolvidos, a igualda-
de de gênero é uma realidade há muito tempo, e já não 
traz grandes preocupações. Nos países muito atrasados, 
as mulheres continuam vivendo uma realidade de sub-
missão e opressão inaceitáveis para os nossos olhos.

O Brasil está no meio do caminho, pois aqui con-
vivemos com situações muito distintas, já que temos os 
dois mundos, o da igualdade e o da opressão, chocan-
do-se constantemente, e justamente por isso temos a 
oportunidade de ver florescer uma situação nova, cria-
tiva, que ofereça às mulheres tanto as funções tradicio-
nais quanto as tarefas exigidas pelo mundo moderno.

A mulher brasileira sempre foi mundialmente co-
nhecida por sua beleza, sua graça, sua simpatia, sua 
doçura e sua sensualidade. Agora passa a ser admira-
da também por sua inteligência, sua criatividade e sua 
capacidade de trabalho. É a essa mulher progressista 
que eu quero aqui deixar registrada minha homenagem, 
a mulher que assume suas responsabilidades de mãe, 
de filha, de esposa, e consegue conciliar isso com as 
exigências profissionais, a mulher que apoia aqueles 
que dela dependem e também encontra espaço para 
seu desenvolvimento pessoal, para viver em harmonia 
com seu companheiro.

Nesse contexto, quero registrar minha homena-
gem à mulher gaúcha, que sempre esteve presente nos 
momentos de luta e de transformação social, atuando 
tanto nos bastidores quanto nas próprias frentes de 
combate. Ninguém tem dúvida de que a Força do Rio 
Grande do Sul, a determinação, a coragem e o espí-
rito combativo de seu povo estão alicerçados na fibra 
e no caráter das mulheres gaúchas.

Registro uma especial homenagem às colegas 
Parlamentares, que são exemplos para muitas cidadãs 
e mães de família. Também quero homenagear de for-
ma muito especial e carinhosa minha esposa Roseli, 
minha mãe Anna, minhas irmãs Marta e Madalena, 
minha sogra Célia e também as sobrinhas, cunhadas, 
amigas, Vereadoras, Prefeitas, secretárias, as mulheres 
guerreiras da minha equipe de trabalho.

Ao falar das mulheres na política, destaco a atu-
ação e o dinamismo da nossa Senadora progressista 
Ana Amélia Lemos, que é exemplo de mulher que tem 
representado muito bem nosso Estado. Também res-
salto o trabalho de todas as integrantes do Movimen-
to da Mulher Progressista, liderado por Ana Regina 
Gorski Rodrigues. A maior participação das mulheres 
no campo profissional e no político aponta para um 
mundo em que deverá prevalecer a busca por um en-
tendimento mais amplo entre os povos preocupados 
com a sustentabilidade ecológica do nosso estilo de 
vida e com o risco de esgotamento dos recursos na-
turais. Certamente as mulheres têm uma maior faci-
lidade para tratar o planeta como a casa que habita-
mos e cuja manutenção é responsabilidade de todos 
os seres humanos.

Portanto, ao comemorar esta data, devemos 
ressaltar a expansão da renda das mulheres e sua 
maior participação no mercado de trabalho, bem 
como a presença feminina em praticamente todas 
as atividades produtivas, que exigem diferentes tipos 
de habilidades.

Essa nova realidade traz a esperança de que pos-
samos conciliar os avanços da ciência com uma maior 
maturidade ética e espiritual por parte das novas gera-
ções, educadas de forma mais equilibrada, sob a igual 
influência das visões masculina e feminina do mundo.

Na última semana, prestigiei as programações 
alusivas ao Dia Internacional da Mulher no Congresso 
Nacional. Visitei a exposição em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher na Câmara dos Deputados. 
Também prestigiei a inauguração da exposição “As ci-
dadãs e a Constituição: 25 anos de lutas e conquistas 
no Brasil”, em comemoração aos 25 anos da Constitui-
ção Brasileira e as celebrações alusivas às mulheres.

A solenidade também marcou a assinatura do 
acordo de cooperação técnica entre a Casa e a Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República, a fim de favorecer ações conjuntas na 
promoção dos direitos das mulheres.

Já na segunda-feira, dia 11, participei da home-
nagem organizada pelo Partido Progressista e pelo 
Movimento da Mulher Progressista em homenagem 
às mulheres progressistas e cidadãs comunitárias 
que desenvolvem ações sociais e econômicas. A so-
lenidade contou com a presença do presidente do PP, 
Celso Bernardi, do Presidente da Assembleia Legisla-
tiva, Pedro Westphalen, da Senadora Ana Amélia, de 
Deputados e da Presidente do Movimento da Mulher 
Progressista, Ana Regina Gorski. Na oportunidade 
foram entregues os troféus “Mulher Vencedora Pro-
gressista e Vencedora Comunitária”, alusivos ao Dia 
Internacional da Mulher. A homenagem foi dirigida às 
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mulheres progressistas com destaque na política e as 
demais que se destacam nas atividades relacionadas 
à valorização da mulher. 

Finalizo este pronunciamento destacando que 
o dia 8 de março não é apenas marcado como uma 
data comemorativa, mas um dia para firmar discussões 
que visem à diminuição do preconceito, sobre temas 
que tratam da importância do papel da mulher diante 
da sociedade, ressaltando sua importância para uma 
vida mais justa em todo o mundo.

Parabéns, portanto, às mulheres brasileiras pelo 
transcurso desta data, que tem muito a nos ensinar 
acerca da Nação que queremos construir.

Peço divulgação deste pronunciamento nos meios 
de comunicação desta Casa Legislativa e em A Voz 
do Brasil.

Era o que eu tinha a manifestar.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 

a palavra ao Deputado João Ananias.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que considere dado como lido meu pronunciamento 
em que peço apoio do Governo, em nome do Sindicato 
Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, entidade 
organizada nas 27 Unidades da Federação. 

Houve um erro no cálculo na folha de pagamento 
dos fiscais, em janeiro deste ano, com a transformação 
ocorrida na remuneração da categoria para subsídio, 
nos termos da Lei nº 12.775, de 28 de Dezembro de 
2012, e do art. 39, § 8º, a Constituição Federal. 

Então, houve essa falha, e está sendo pedida a 
correção. Estou encaminhando ao Governo Federal a 
solicitação em nome dessa categoria, que muito serviço 
tem prestado à agropecuária, aos pequenos e médios 
criadores e agricultores do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado, 

Deputado João Ananias.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome 
do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecu-
ários (ANFFA), entidade organizada em 27 Unidades 
da Federação, solicito ao Governo Federal que seja 
revista a situação que passo a relatar. 

Houve um erro no cálculo da folha de pagamento 
dos Fiscais Federais Agropecuários, em janeiro deste 
ano, com a transformação ocorrida na remuneração da 
categoria para subsídio, nos termos da Lei nº 12.775, 
de 28 de dezembro de 2012, art. 39, § 8º, da Consti-
tuição Federal.

Até dezembro de 2012, a remuneração dos Fis-
cais era composta de: vencimento básico; gratificação 
(GDFF); adicional de insalubridade; anuênio (exceto 
para os ingressos após 2001); e outros valores apli-
cáveis individualmente, como decisões judiciais e van-
tagens pessoais.

Constou no Termo de Acordo n° 17/2012, após 
longo processo de negociação entre o Governo Federal 
e essa entidade, que não houvesse redução de remu-
neração, provento ou pensão na transformação para 
subsídio. Caso isso viesse a acontecer, a diferença 
seria paga a título de Parcela Complementar de Sub-
sídio (PCS) e progressivamente absorvida, conceito 
que a diferencia da VPNI.

Na edição da MP 568/2012, o Governo conside-
rou o adicional de insalubridade como parte da remu-
neração, como colocado no contracheque de maio de 
2012. Nas folhas de pagamento de janeiro e fevereiro 
de 2013 foi constatado que os valores percebidos pelos 
Fiscais Federais Agropecuários a título de insalubri-
dade não foram verdadeiramente considerados para a 
composição da PCS. Do ponto de vista prático, esses 
servidores tiveram efetiva redução de sua remunera-
ção. Houve, portanto, o descumprimento daquilo que 
foi acordado.

Ao concluir minha fala, mais uma vez solicito ao 
nosso Governo que seja feita a correção devida.

Era só, Sr. Presidente. Solicito que meu pronun-
ciamento seja publicado pelos meios de comunicação 
desta Casa. Obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra a ex-Governadora e Deputada Benedita da Sil-
va, Relatora e autora da PEC das Domésticas, que foi 
votada agora no Senado. Tenho certeza de que S.Exa. 
falará sobre esse tema. Quero realmente parabenizá-
-la pelo fantástico trabalho que vem fazendo ao lado 
das mulheres deste Parlamento, em favor dessa PEC 
estratégica. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu também 
gostaria de fazer um registro.

Ontem, o ex-Presidente Lula foi agraciado com o 
Prêmio Darcy Ribeiro, tendo sido representando pelo 
Presidente da União Nacional dos Estudantes.

Eu, que conheci pessoalmente o Prof. Darcy 
Ribeiro e sei da sua paixão pela educação em tem-
po integral e o esforço que fez no Estado do Rio de 
Janeiro pela criação dos CIEPs no Governo Brizola, 
gostaria de dizer que o Presidente Lula merece essa 
homenagem, pois foi um dos Presidentes que investiu 
consideravelmente na educação. Ele, que deu muitas 
oportunidades, nem teve tanta oportunidade; apenas 
o SENAI deu-lhe um diploma de uma profissão que 
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foi fundamental para sua vida enquanto cidadão, para 
manter sua família, para crescer na empresa e para 
se tornar o homem que nós conhecemos, vindo a ser 
Presidente da República. 

Portanto, nossos parabéns à iniciativa dessa pre-
miação ao ex-Presidente Lula!

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obriga-
do, Deputada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, o 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi agraciado 
com o Prêmio Darcy Ribeiro. O Presidente da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu, recebeu 
a medalha do prêmio, representando Lula. 

Eu, que conheci pessoalmente o educador Darcy 
Ribeiro, que foi nosso vice-governador e condutor da 
política de educação no Rio de Janeiro; eu, que assisti 
ao desenvolvimento de seu belíssimo programa espe-
cial de educação, sua paixão pela educação integral 
e pública, entendo que o nome do ex-presidente Lula 
é sinal de que a sociedade brasileira entendeu os es-
forços e também a paixão dele pela educação, por dar 
oportunidades a todos, oportunidades essas que lhe 
foram negadas no passado. O SENAI, que deu a ele 
um diploma e uma profissão, foi fundamental para que 
ele pudesse manter uma família, crescer na empresa 
e tornar-se cidadão. 

A combinação entre o ProUni e o ReUni resultou 
em uma expansão de mais de 2 milhões de matrículas 
durante o Governo Lula. Foram criadas centenas de 
escolas técnicas e dezenas de universidades públicas. 
Por ironia do destino e como uma lição para todos nós, 
o Presidente com menor acesso à educação formal foi 
o que mais fez a rede pública de escolas e universi-
dades se expandir. 

Os estudantes das escolas técnicas federais cria-
das por Lula obtiveram nos últimos anos desempenho 
melhor do que alunos de países desenvolvidos, ficando 
com média superior aos da França, Estados Unidos, 
Reino Unido, Dinamarca, Alemanha e Canadá. E os 
bons resultados nas escolas técnicas federais – for-
temente expandidas por Lula – nos inspiram a balizar 
toda a política da educação básica na franca expansão 
da rede pública com qualidade, baseada em adequado 
custo-aluno/ano, com remuneração inicial competitiva 
aos profissionais do magistério, com boa perspectiva de 
carreira e adequada oferta de recursos educacionais 
(laboratórios de informática e de ciências, midiatecas, 
quadras poliesportivas, etc.). 

Parafraseando meu querido amigo ex-presidente 
“Nunca antes na história deste País se fez tanto pela 
educação, desde o nível básico até o ensino superior”. 

Parabéns a todos! 
Muito obrigada.
 O SR. EMANUEL FERNANDES – Presidente, 

a Ordem do Dia vai começar?
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Já, já, 

Deputado Emanuel Fernandes, que esteve assistindo, 
juntamente comigo, ao anúncio do fecho do Conclave 
no Vaticano, com o anúncio da escolha do cardeal ar-
gentino como novo Papa – Papa Francisco –,mais ou 
menos às 16 horas.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edio Lopes PMDB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Junqueira DEM 
Raul Lima PSD 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PpsPv
Asdrubal Bentes PMDB 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 8

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Dr. Luiz Fernando PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Plínio Valério PSDB 
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Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 7

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PpsPv
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Leomar Quintanilha PMDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Nice Lobão PSD 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PpsPv
Simplício Araújo PPS PpsPv
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Linhares PP 

Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 13

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PpsPv
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARAÍBA 9

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 16
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ALAGOAS

Alexandre Toledo PSDB 
Givaldo Carimbão PSB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Almeida Lima PPS PpsPv
Andre Moura PSC 
Fabio Reis PMDB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Argôlo PP 
Luiz de Deus DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 24

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PpsPv
Geraldo Thadeu PSD 
Humberto Souto PPS PpsPv

Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Margarida Salomão PT 
Mário Heringer PDT 
Nilmário Miranda PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renato Andrade PP 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 36

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PpsPv
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Celso Jacob PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 



04608 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eurico Júnior PV PpsPv
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Fernando Lopes PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PpsPv
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 37

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PpsPv
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Dr. Ubiali PSB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Genoíno PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 

Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Otoniel Lima PRB 
Penna PV PpsPv
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PpsPv
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 42

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 10

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6
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PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Marcelo Almeida PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Ricardo Arruda PSC 
Rosane Ferreira PV PpsPv
Sandro Alex PPS PpsPv
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 25

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PpsPv
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 

José Stédile PSB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 18

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 339 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 544-B, DE 2002 

(Do Senado Federal – Arlindo Porto)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 544-B, 
de 2002, que cria os Tribunais Regionais 
Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilida-
de, contra os votos dos Deputados Vicente 
Arruda, Paes Landim e Aloysio Nunes Fer-
reira (Relator: Dep. Ibrahim Abi-Ackel); e da 
Comissão Especial pela aprovação desta, 
com substitutivo; pela admissibilidade das 
emendas de nºs 1 e 2 e, no mérito, pela rejei-
ção destas (Relator: Dep. Eduardo Sciarra). 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há so-
bre a mesa requerimento a ser votado primeiramente.

Requerimento de retirada de pauta:

“Sr. Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, 

a retirada da PEC nº 544/2002, constante da 
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, – Deputado Sibá Ma-
chado, Vice-Líder do PT”

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nós temos uma reunião 
amanhã no período da manhã – deve ser até um café 
da manhã – com os diversos Líderes desta Casa e o 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O Presi-
dente do STJ está convencido de que a criação dos 
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TRFs é uma ideia maravilhosa, inclusive já mencionada 
por V.Exa. Porém, o projeto padece de dois problemas 
graves. Um deles é a própria origem, porque caberia 
um anteprojeto de lei. 

A informação que nós temos aqui é a de que o 
Presidente do STJ já está trabalhando nisso e que 
pretende amanhã, então, deixar claro que a PEC pode 
até estar com vício de inconstitucionalidade.

Portanto, com esse requerimento nós estamos 
pedindo a retirada de pauta para aguardarmos a reu-
nião de amanhã e daí podermos trabalhar melhor esta 
PEC na próxima semana, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só para 
dar um informe.

Logo depois do carnaval, o Deputado Henrique 
Eduardo Alves estava de licença, encontrava-se fora 
do País e eu assumi a Presidência. Estive aqui em 
Brasília na quinta-feira e na sexta-feira e me encon-
trei com o Presidente do STJ, Ministro Felix Fischer, 
que, de fato, colocou alguns argumentos em relação 
à iniciativa propriamente dita, mas que, de outra sorte, 
colocou-se a favor da tese.

Meu argumento para ele foi exatamente este: faz 
10 anos que o projeto está aqui. Dez anos depois, nós 
vamos ter então uma reunião para discutir este tema. 
Então, ainda que regimental, nós vamos votar e have-
rá a retirada de pauta. Trata-se de tema que hoje, sem 
dúvida nenhuma, está adstrito à relação deste Parla-
mento com o Judiciário. Então, muitos falarão que ha-
verá encaminhamentos. De uma reflexão que fizemos, 
esta PEC está tramitando aqui há uma década. Inde-
pendente do interesse de quem seja, do Paraná ou da 
Bahia, a reorganização do Judiciário Federal em toda 
sua estrutura está sendo aqui debatida há 10 anos. E 
se não fosse a PEC, que está há 10 anos aqui, talvez 
nem mesmo o Parlamento fosse chamado a opinar 
sobre tema tão grave, que é o acesso à Justiça.

Então este é o informe e, ao mesmo tempo, uma 
opinião – não me nego a emiti-la –,que deriva para uma 
reflexão para nós, em relação às matérias já existentes 
na Casa, que podem e devem estar tratando desses 
temas, até porque este Parlamento foi integralmente 
eleito. São 513 Deputados eleitos diretamente pelo 
povo – não há nomeação; os concursos são impor-
tantes, não são nomeações – e que para cá trazem 
as demandas justas do povo brasileiro.

Portanto, ainda que exista, é importante darmos 
até uma olhada no estoque de projetos que temos, bem 
possivelmente como esse, porque nós aqui estaremos 
tratando de tema tão relevante quanto o do acesso à 
Justiça e outros tantos.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
abrir a palavra para os nossos Líderes, porque é im-
portante que se pronunciem.

Com a palavra o nosso Líder do PSD – mas fa-
lando agora não como Líder – para falar contra o re-
querimento, Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu me inscrevi para falar contra o requerimento 
porque esta matéria tem sido debatida há muitos anos 
aqui na Câmara Federal. Já foi votada no Senado e, 
desde 2000 está pronta para este Plenário. 

Fui Relator na Comissão Especial que tratou 
desta matéria aqui na Câmara Federal. Aprovamos 
a proposta, que desde 2002 se encontra dormindo 
nas gavetas aqui da Câmara Federal. Em novembro 
de 2002, ela chegou a constar da pauta desta Casa, 
mas não foi votada.

Sr. Presidente, os Tribunais Regionais Federais 
foram criados pela Constituição de 1988. Então não 
procede o argumento de que nós não podemos – existe 
um vício de iniciativa – encaminhar a criação de novos 
Tribunais Regionais Federais pelo Congresso Nacional. 
Nós criamos, na Constituição de 1988, os Tribunais. 
Na realidade, os desmembramos. Do antigo Tribunal 
Federal de Recursos foi feito um desmembramento em 
5 regiões. Hoje a proposta traz em seu bojo a iniciativa 
de descentralizar esse trabalho em mais 4 Tribunais 
Regionais Federais: um no Paraná; outro em Minas 
Gerais; outro, na Bahia; e outro no Amazonas.

As mesmas razões que criaram oportunidade 
em 1988, para que fossem criados Tribunais Regio-
nais Federais, estão presentes hoje: a necessidade de 
nós darmos agilidade à Justiça, a inclusão de tantas e 
tantas pessoas, e tantas e tantas demandas existentes 
nos Estados quanto a esta matéria tão importante do 
Judiciário nacional. E nós temos absoluta certeza de 
que estamos prontos, estamos maduros para votar a 
matéria, que já foi discutida várias e várias vezes. O 
Ministro Felix Fischer, Presidente do STJ, é a favor 
da matéria. 

Ontem, no Colégio de Líderes, colocamos a ma-
téria em discussão. O Deputado Sibá Machado, que 
representava naquele momento a Liderança do PT, foi 
favorável a que fosse pautada a matéria. S.Exa. falou 
pelo seu partido, o PT, e foi favorável a que fosse pauta-
da esta matéria. Ninguém se manifestou contrariamente.

Quanto à reunião que acontecerá amanhã – o 
café da manhã – com o Ministro Felix Fischer não será 
para tratar especificamente desse tema. Na reunião, 
o Ministro Felix Fischer deverá convidar os Líderes 
partidários para tratar da relação do Judiciário com o 
Congresso Nacional.
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Então, não procede a existência de um chama-
mento do Ministro Felix Fischer para criar qualquer 
obstáculo à matéria.

Nós temos aqui tantos e tantos Parlamentares 
que, ao longo desses anos, já discorreram sobre o as-
sunto por várias vezes. Existe um anseio nacional de 
descentralização. Para V.Exas. terem ideia, aqui na 1ª 
Região, em Brasília, somente os processos de Minas 
Gerais representam cerca de 55% de todo o volume. Não 
tem cabimento as pessoas viajarem de tão longe, por 
exemplo, virem a Brasília. Pessoas que fazem do exer-
cício de sua cidadania, lá na Amazônia, não podem ter 
que viajar tão longe, com custos tão altos, para resolver 
demandas que podem perfeitamente ser regionalizadas.

Faço, então, um apelo ao Deputado Sibá Macha-
do, faço um apelo aos Líderes partidários, para que 
enfrentemos de vez essa situação.

Uma PEC precisa de quorum qualificado e precisa 
ser votada em dois turnos. Então, nós teremos tempo 
para conversar entre o primeiro e o segundo turnos 
com o Ministro Félix Fischer, Presidente do STJ, que é 
favorável à matéria. Ele já se manifestou nesse sentido 
ao Presidente André Vargas e a vários Deputados de 
diversas bancadas da Câmara dos Deputados. 

Faço este apelo para que não retiremos de pauta 
a matéria. Isso foi acordado ontem no Colégio de Líde-
res. Queremos votar. Queremos saber o que pensa o 
Plenário a respeito do assunto. Não podemos simples-
mente fugir da nossa obrigação, que é votar matéria 
tão importante como esta. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Mesmo que 
a Mesa fique tentada a se pronunciar sobre o tema, é claro 
que uma reunião amanhã com Felix Fischer, com a maté-
ria votada, é mais relevante para o tema do que feita sem 
a matéria ter sido votada. Então, não há a menor dúvida.

 O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma sugestão a 
V.Exa., para agilizar os trabalhos. V.Exa., por favor, 
consulte seu treinador, o Mozart. V.Exa. sabe muito 
bem que, se quiser – e o Mozart sabe também –,V.
Exa. pode retirá-la de pauta, de ofício. Primeiro, por-
que esta PEC é literalmente inconstitucional. Nós não 
podemos criar cargos. V.Exa. vai criar aqui um debate 
no plenário. Não sei como o Presidente Henrique...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. 
está encaminhando? 

O SR. SILVIO COSTA – Então faço um apelo: 
retire-a de ofício.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Estamos 
no encaminhamento de votação. 

Como encaminha o PT? 
Deputado Silvio Costa, dê licença para o PT en-

caminhar. Só um minutinho.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Está encami-
nhando.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PT está 
encaminhando?

O SR. SILVIO COSTA – O PT vai liberar. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado não é do PT.
O SR. EDUARDO SCIARRA – S.Exa. está junto 

ao microfone que não é do PT, mas que em geral é 
usado pelo PT. 

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
não vai liberar a bancada, não. O PT orienta a favor da 
retirada de pauta, pelo vício claro de iniciativa desta 
matéria. Por mais que, no mérito, estejamos totalmen-
te de acordo com a necessidade de criação de novos 
TRFs, apoiamos claramente essa iniciativa, mas não 
através de PEC, que não é o meio correto. Então há 
um claro vício de iniciativa. 

Por isso o PT orienta a favor da retirada de pau-
ta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Eliseu Padilha, do PMDB.

O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
o PMDB tem em seu corpo Parlamentares que também 
gostariam de votar a favor. Cito aqui o Deputado Fabio 
Trad, que está aqui ao meu lado – vejo nele a figura de 
Nelson Trad. Mas o Fabio está aqui para representar a 
ideia de que o Mato Grosso do Sul quer, sim, que se 
crie o tribunal. Então, este registro é importante: mui-
tos Deputados do PMDB teriam posição assim, mas 
a posição da Liderança é de dar respaldo à iniciativa 
de retirada de pauta, por vários fatores. E o fato de, 
no Ato das Disposições Transitórias da Constituição, 
no art. 27, terem sido criados tribunais... Peço vênia a 
quem porventura entender diferente, mas as disposi-
ções transitórias são transitórias. E, ao emendarmos, 
por emenda à Constituição, uma disposição transitória, 
que teria que ter transitoriedade, nós vamos perpetuá-
-la. Eu nunca vi transitoriedade perpétua.

Nós temos, sim, que respeitar. Nós temos a ini-
ciativa do Poder Judiciário. Eu penso que talvez se 
consiga conciliar em uma negociação o que está em 
andamento, para se ganhar tempo. É um dos argu-
mentos com o qual eu concordo. É um tempo muito 
longo. Talvez, esse tempo da retirada de pauta seja 
necessário para nós construirmos aqui – quem sabe, 
na semana que vem ou no mês que vem – a possibi-
lidade de avaliar isso.

Portanto, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PSDB?
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB orienta 
“não”. E por que orienta “não”? Se houver vício de ori-
gem, temos que destituir a Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara e a Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, que já aprovaram essa PEC.

Então, esse argumento – por favor! – não é vá-
lido. Ela não é inconstitucional; é emenda constitucio-
nal exatamente para poder cobrir esse assunto. Esse 
argumento não dá!

Agora, no mérito, é evidente que não tem sentido 
continuar com um TRF em Brasília, sendo que 55% 
das ações em Brasília são de Minas Gerais. O pessoal 
do Amazonas tem que vir para resolver ações aqui em 
Brasília, assim como do Paraná e da Bahia.

Eu faço um apelo aos meus conterrâneos do PT, 
da base de apoio do Governo, no sentido de que votem 
em defesa de Minas Gerais. Este assunto é do inte-
resse de Minas, do interesse de todos os moradores 
do nosso Estado. E é de interesse do Brasil porque a 
descentralização é positiva.

Nós votamos “não” para votar hoje de uma vez. 
Chega de enrolação! Chega de medida protelatória! 

E mais, Sr. Presidente, este é mais um exemplo 
de que o Legislativo está abdicando de suas funções. 
Está-se protelando por quê? Porque houve um pedido 
de fora do Congresso para retirá-la de pauta.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Eduardo Sciarra, como vota o PSD?

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pela Or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha o 
voto “não” com relação à retirada de pauta.

Nós queremos lembrar que muitas vezes se faz 
discurso aqui quanto à autonomia do Poder Legislati-
vo, enquanto membros da Comissão de Constituição 
e Justiça se manifestam neste plenário contrariamente 
a uma matéria que foi votada na CCJ da Câmara, na 
CCJ do Senado e no plenário do Senado. Sem dúvi-
da nenhuma, se essas Lideranças que estão encami-
nhando pela retirada de pauta consultassem as suas 
bancadas, os Deputados que delas fazem parte, iriam 
ver que, majoritariamente, esta matéria tem que ser 
votada, precisa ser votada, porque é vontade da Casa. 
Então, não vamos fazer uma ditadura dos Líderes e 
deixar acontecer com esta matéria. Vamos votar!

Não há vício nenhum, porque foi a Constituição de 
1988 que criou esses tribunais, e nós podemos perfei-
tamente fazer esse desdobramento. Não há nenhuma 
matéria inconstitucional a ser discutida neste momento.

“Não” à retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
mineiros também não podemos nos calar. São 13 Es-
tados mais o Distrito Federal para a segunda instância. 
Eu cheguei a obstruir uma sessão aqui uma vez por 
causa disso. Há 5 ou 6 anos, eu colhi 280 assinaturas 
num só requerimento. Não eram assinaturas de Líde-
res, mas de Parlamentares. Ora, nós não podemos 
permitir mais essas coisas.

O nosso Líder Anthony Garotinho estará amanhã 
no STJ. Ele foi convidado para estar lá. 

Sabemos que vamos encaminhar esta votação 
com muita dificuldade, porque são dois partidos do 
porte do PT e do PMDB, tirando-se aqueles que são 
do Amazonas, de Minas Gerais, do Paraná e da Bahia 
e que, por certo, não votarão com os seus partidos. 

Sr. Presidente, é difícil, é muito difícil. Sabemos 
que a nossa situação é muito difícil, mas Minas Ge-
rais se levanta. Não podemos votar a favor desse re-
querimento. 

Por Minas, pelo Paraná, pela Bahia, pelo Ama-
zonas, pelo Brasil, o voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Abelardo Lupion, como vota o Democratas?

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Esse é o tipo de 
matéria em relação à qual nós temos que fazer uma 
profunda reflexão.

Talvez nós sejamos, como Poder independente, 
os que mais jogam contra o próprio gol. Nós mesmos 
avaliamos a constitucionalidade desta PEC, através 
dos nossos órgãos – Comissão de Constituição e 
Justiça, Comissão Especial, Senado... Nós já fizemos 
esse trabalho. Então, dizer que é inconstitucional, isto 
eu não aceito.

O segundo ponto é que houve uma comoção 
nacional, com iniciativa da OAB, pela necessidade de 
nós conseguirmos fazer com que seja destravada a 
Justiça Federal. Nós do Paraná estamos sofrendo com 
processos de mais de 10 anos que os nossos irmãos 
gaúchos, através da nossa sede, não conseguem votar. 

É uma questão de bom senso. É uma questão 
de brasilidade. É uma questão de tomarmos para nós, 
sim, a responsabilidade que é inerente ao nosso cargo, 
que é legislar. Nós temos que legislar. Não podemos 
ficar jogando para baixo do tapete todas as crises que 
nós temos.

A Justiça Federal está em crise, e nós não vamos 
fazer nada?! Nós sabemos que o Superior Tribunal de 
Justiça tem dificuldades com recursos. Nós nos com-
prometemos a fazer com que os recursos cheguem, 
para que os tribunais sejam criados. É responsabilidade 
nossa emendar o Orçamento. 
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Portanto, eu quero conclamar a todos. Vamos 
olhar para a Bandeira Nacional, vamos olhar para o 
Brasil como um todo. Vamos ajudar a Justiça a ser 
destravada!

Este é um momento muito importante para todos 
nós. Vamos nos impor. Nós somos o Legislativo brasilei-
ro, e não temos o direito de nos omitir neste momento.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Esperidião Amin, pelo PP.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, eu gostaria não de contestar, mas de dizer ao 
nosso querido amigo, Deputado Eliseu Padilha, que no 
Brasil é frequente, sim, que o transitório seja duradouro 
e seja quase infinito enquanto dura. No Brasil, é assim, 
tanto na poesia quanto nas leis e, principalmente, nas 
medidas provisórias. 

Convenhamos: se há possibilidade de um acordo, 
se há possibilidade de uma solução institucionalmente 
bem arranjada para essa questão, vale uma missa, já 
que habemus papam.

O Partido Progressista encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

encaminha o PSB?
O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
pares, o PSB encaminha pela retirada de pauta, porque 
nós entendemos a importância de debater melhor essa 
matéria, de forma estruturada, discutindo com o Supe-
rior Tribunal de Justiça, não só sobre esses tribunais, 
mas também sobre os de outras regiões.

Ontem, por exemplo, nós aprovamos a criação 
de mais um Tribunal Regional Federal, no âmbito da 
CCJ, que é a questão do Maranhão. Então, precisamos 
discutir melhor esta matéria.

Por isso, o PSB encaminha “sim”, Sr. Presidente, 
pela retirada de pauta nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
encaminha o PDT?

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
quer trazer à consideração dos colegas os seguintes 
argumentos. Primeiro, eu quero dizer que respeito a 
luta dos colegas, especialmente do Paraná, de Minas 
Gerais e de outros Estados e que já se manifestaram.

Mas vejam, Sr. Presidente e colegas, que esta é 
uma matéria que tramita há mais de 10 anos. A pergunta 
que se impõe é a seguinte: a necessidade de reorde-
namento é a mesma, passada mais de uma década? 
Nós temos de amadurecer e discutir essa matéria.

O caso do meu Estado, por exemplo, o Rio Grande 
do Sul. Se aprovada a proposta como está, o Rio Gran-
de do Sul ficará totalmente isolado, Deputado Afonso 

Hamm, porque hoje o TRF da 4ª Região tem jurisdição 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que 
se quer aqui é transferir a sede para Curitiba e retirar 
Santa Catarina e Paraná da jurisdição que hoje tem 
sede em Porto Alegre. Ou seja, nós transformaremos 
o TRF da 4ª Região num tribunal estadual, não mais 
regional. Se esse é o caminho, vamos percorrê-lo para 
todos os Estados, vamos estadualizar. Cada Estado 
terá o seu Tribunal Federal de acordo com a sua de-
manda, terá uma estrutura compatível com a deman-
da de processos. Agora, isolar o Rio Grande do Sul 
e transferir a sede do Tribunal Regional Federal para 
Curitiba, junto com Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul, isso para nós, que já somos acusados de sepa-
ratismo, Deputado Berzoini, não tem sentido.

Então, eu quero aqui encaminhar favoravelmente 
ao requerimento de adiamento, para que nós possa-
mos amadurecer esse assunto.

Com todo o respeito, a luta dos colegas tem o 
nosso apoio e a nossa solidariedade, mas precisamos 
amadurecer para que, ao corrigir algumas distorções, 
não criemos outras, como essa de isolar o Rio Grande 
Sul no TRF da 4ª Região.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PPS/PV?
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co PV/PPS encaminha a orientação “não” à retirada 
de pauta.

Queremos registrar aqui, Sr. Presidente, que 
houve um acordo no Colégio de Líderes para que esta 
matéria estivesse hoje no plenário, com todos os Líde-
res e todos os partidos concordando com ela hoje em 
plenário, uma matéria que foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça. Portanto, não há vício. Uma 
justiça tardia não é senão uma injustiça qualificada. E 
o PPS é a favor de ampliar, dar celeridade aos projetos. 
Não é só um projeto do Paraná, de Minas, da Bahia, 
do Amazonas; é de todo o Brasil. 

Portanto, nós estamos pedindo a votação nes-
ta noite, pedindo ao Plenário da Câmara Federal que 
possamos aprovar este grande projeto que há 10 anos 
tramita nesta Casa.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, atendendo 
à solicitação do Líder, nós liberamos a bancada do 
Partido Progressista.

A SRA. CIDA BORGHETTI – O Partido Progres-
sista agradece.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Silvio Costa, pelo PTB.
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O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguém já disse 
aqui que as CCJs da Câmara e do Senado deveriam 
ter sido desativadas. Eu não quero chegar a tanto, 
mas quero censurar o posicionamento daqueles que 
votaram essa indecência jurídica. Porque este projeto 
é inconstitucional, e por dois motivos. Primeiro, porque 
esse projeto não pode ser de iniciativa do Senado. Tudo 
começa logo daí. Um Senador não pode ter a iniciati-
va de criar cargos. O Senado legisla para os Estados. 
Esse é o primeiro erro.

Segundo, todo mundo aqui sabe que, no Par-
lamento, a gente não pode criar tributos nem reduzir 
tributos, e que a gente também não pode criar cargos. 
Aí, o Paraná, Minas Gerais e não sei mais quem que-
rem criar cargos de uma forma inconstitucional. Isso 
é uma piada! 

O PTB encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Nelson Padovani, pelo PSC.
O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “não”. 

Até mesmo quero aqui chamar a atenção dos 
Parlamentares sobre a importância de aprovarmos a 
PEC 544. Há uma má distribuição dos Tribunais Re-
gionais no Brasil. Sem dúvida, peço apoio a todos os 
Parlamentares para a sua aprovação. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a PEC não 
cria cargo nenhum; inclusive não se tem número de 
membros dos tribunais. Não se está criando cargo ne-
nhum. Não há inconstitucionalidade nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do Amauri, V.Exa. não pode pegar o microfone e falar 
assim – os partidos estão orientando –,ainda que eu 
concorde com a sua tese.

Deputada Jandira Feghali, como vota o PCdoB?
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, essa 
demanda já percorre o Congresso Nacional há mais 
de 10 anos. E há questões obviamente aqui levantadas 
acerca de contradições constitucionais, jurídicas, vício 
de iniciativa, ou não. Esse debate me pareceu superado 
ontem, quando do acordo de Líderes, para que se co-
locasse a matéria em votação, e já hoje aparece uma 
outra polêmica. Há Parlamentares da bancada que são 
de regiões onde essas demandas são fortes e antigas. 

Portanto, considerando tudo o que aqui foi discu-
tido, o PCdoB libera a sua bancada na votação deste 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PRB?

O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB 
encaminha “não”, por entender que este projeto, esta 
PEC tem que ser votada hoje. Nós temos que votar essa 
PEC hoje. Nós estamos dando mais autonomia para a 
Justiça. Nós estamos levando o acesso à Justiça para 
todo o País. Nós não podemos ficar ligados a um tribu-
nal em Roraima ou no Amazonas aqui em Brasília. Nós 
precisamos ter a nossa representação no Estado, assim 
como em Minas e nas demais regiões que serão cria-
das. Por isso, o PRB encaminha “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivan Valente) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL não 
vê problema nenhum em discutir a matéria. Iniciando o 
debate, talvez se esclareçam várias dúvidas que estão 
sendo colocadas nos microfones pelos Líderes, pelas 
orientações de bancada.

Por isso, o PSOL entende que nós devemos co-
meçar o debate, a discussão, e vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PSOL 
vota “não”.

Como vota o representante do PMN? (Pausa.)
E o PEN? (Pausa.)
E a Minoria?(Pausa.)
O SR. SIBÁ MACHADO – PT, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O PT ou 

o PSOL pediu para rever alguma coisa?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT pediu. Conversei agora com 
o Líder José Guimarães, que me fala de uma situação. 
Já tendo conversado com diversos Parlamentares dos 
Estados nos quais estes tribunais vão ser sediados, 
S.Exa. orienta no sentido de que a bancada está libera-
da. Então, troque-se a orientação por liberada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Inclusi-
ve, com este Deputado o Deputado Guimarães falou.

O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta situação 
em que a autoria do requerimento libera a bancada, em 
que pese eu não retirar nenhuma vírgula do que disse 
antes... Mas esta é uma Casa de maiorias, é uma Casa 
da democracia. E na nossa bancada nós temos vários 
Estados que estão altamente interessados, e os Par-
lamentares fizeram-se presentes aqui, e naturalmente 
exerceram a justa, legítima e democrática pressão.

Então, se o autor, se o partido de autoria do re-
querimento libera a sua bancada, o PMDB também 
libera a sua bancada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Também 
o PMDB libera a bancada.

Deputado Rodrigo de Castro, e a Minoria?
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O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria indica o voto “não”, porque é justiça o que nós 
estamos fazendo para o Brasil, para o Estado de V.Exa., 
o Paraná, que merece esse benefício, e o senhor o 
sabe muito bem, assim como os Estados do Norte do 
País, o Amazonas, e Minas Gerais.

O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, o PTB, 
Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Deputa-
do Alex Canziani vai orientar pelo PTB, e, em seguida, 
o Deputado Valtenir Pereira, pelo PSB. 

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – No PTB há divergências, na 
bancada, tendo em vista o interesse de alguns Esta-
dos e do Paraná, muito especialmente, que represen-
tamos. Então, o PTB libera a sua bancada também, 
para que possa votar de acordo com o seu entendi-
mento. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – E o PSB?
O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em respeito 
a vários colegas Parlamentares do Estado do Paraná, 
de Minas Gerais e de outros Estados, que estão sendo 
contemplados com esses Tribunais Regionais Federais, 
o PSB vai liberar a bancada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Mais al-
guém quer mudar a orientação, só para dar essa chan-
ce para o PDT, segundo o Deputado Eduardo Sciarra? 
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação. 

A SRA. CIDA BORGHETTI – Pela ordem, Sr. 
Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Pela or-
dem, tem a palavra Deputada Cida Borghetti. 

A SRA. CIDA BORGHETTI (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Quero registrar a impor-
tância da criação desses tribunais, defendendo aqui o 
Estado do Paraná, mas agradecendo a V.Exa., que é 
paranaense. Vai ser histórica a votação da PEC hoje. 

Quero registrar o nosso agradecimento ao Par-
tido Progressista por liberar a sua bancada. O Paraná 
agradece, e o Brasil também. 

O SR. VIEIRA DA CUNHA – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO DE CASTRO – Tenho uma 

questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para uma 

questão de ordem, tem a palavra o Deputado Vieira 
da Cunha. 

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes que 
V.Exa. coloque a matéria em votação, como V.Exa. tes-

temunhou, no meu encaminhamento eu disse e repito 
que respeito a luta dos colegas Parlamentares que bri-
gam, e com razão, para que o serviço ao atendimento 
da cidadania pelos respectivos tribunais regionais fede-
rais seja mais célere. Estamos todos de acordo. Somos 
parceiros para encontrar uma solução. A maneira como 
está redigida a PEC gera distorção, como já disse, iso-
lando o Rio Grande do Sul, que passa a ter um Tribunal 
que vai ter jurisdição apenas no limite do seu Estado. 

Como a nossa bancada tem Deputados repre-
sentantes de várias Unidades da Federação, várias 
das quais têm interesse na aprovação da matéria, é 
evidente que nós também vamos liberar. (Palmas.)

Mas eu faço, no final, um apelo, especialmente 
aos meus colegas Deputados da bancada gaúcha, 
independentemente de partido político, no sentido de 
que estejam atentos a esta votação, e que votemos 
pelos legítimos interesses do nosso Estado, que é 
adiar esta votação.

Obrigado, Presidente.
O SR. RODRIGO DE CASTRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de 
saber o voto do Governo, Sr. Presidente. É uma votação 
que interessa aos Estados, ao Brasil, ao Amazonas, ao 
Paraná e a Minas Gerais, e estamos perplexos, sem 
saber a posição do Governo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Esta Pre-
sidência, ao relatar a reunião com o Ministro Felix Fis-
cher, disse que ele afirmou claramente, pelo menos na 
minha compreensão, que essa é uma questão quase 
adstrita à relação do Parlamento com o Judiciário. Ain-
da que a minoria tenha votado – o Deputado Arlindo 
Chinaglia não está aqui –,realmente é uma matéria da 
nossa afirmação, pelo “sim” ou pelo “não”.

O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, essa matéria é 
de uma importância muito grande para a Bahia, quan-
do se pretende criar lá também um Tribunal Regional 
Federal. Nós apelamos para todos os Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas no sentido de que votem “não” à 
retirada de pauta do requerimento, para que nós pos-
samos ter esses Tribunais Regionais Federais instala-
dos, colocando a Justiça mais próxima da população. 
É isso que interessa, eu acho, a todos.

Muito obrigado.
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A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós va-

mos abrir a votação, Deputada Alice Portugal. Pode 
ser? E logo em seguida haverá a possibilidade de falar.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os Srs. 
Parlamentares que apoiam o requerimento de retirada 
de pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
 O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC) – Verificação, 

Presidente. Peço verificação de quorum.
O SR. IZALCI (PSDB-DF) – Verificação, Sr. Pre-

sidente.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS) – Verifica-

ção conjunta.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado Sibá Machado pediu verificação.
O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA) – Verificação.
O SR. IZALCI – Verificação, Presidente.
A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente...
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
 A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 

enquanto a votação...
O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”.
 O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
convocando a bancada do Partido da República para 
que venha ao plenário para marcar a sua presença 
pelo Brasil e por seus Estados.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra a Deputada Alice Portugal. (Pausa.)

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“não” e chama seus Deputados para comparecerem 
ao plenário.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, essa 
matéria tem relação direta com a questão do acesso 
aos serviços jurisdicionais. A 1ª Região abrange 10 
Estados da Federação, ou 13 Estados da Federação. 
É uma situação insustentável. Ficam processos es-
perando por mais de 2 décadas porque não há como 
desobstruir o serviço jurisdicional. É a questão da de-
mocratização da Justiça. O projeto não prevê criação 
de cargos. O projeto prevê o desmembramento com a 
estrutura atual. Por isso, a liberação foi muita justa por 
parte dos partidos, inclusive o meu, porque a Bahia, 

um Estado do tamanho da França, não pode esperar 
que em Brasília o Tribunal da 1ª Região defina que 
Estado dos 13 será prioritário. 

Por isso, o nosso voto é para que não se retire 
de pauta. 

Muito obrigada. 
O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente... 
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Depu-

tados...
O SR. JOSÉ ROCHA – Presidente, quero orien-

tar pelo PR. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vai haver 

alguma alteração de orientação, só para consultar?
O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – A orientação do PR aqui, já 
feita pelo nosso Vice-Líder Lincoln Portela, é no sentido 
de que todos os Deputados do PR venham ao plenário 
para que nós possamos votar “não” ao requerimento 
de retirada de pauta. Queremos votar essa PEC im-
portante para os Estados onde serão instalados esses 
Tribunais Regionais. Como disse a Deputada baiana, 
ela não cria cargos, apenas utiliza as pessoas que já 
estão no sistema.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-
tado Domingos Sávio vai orientar pelo PSDB.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero fazer um apelo para toda a bancada mineira. 
Acho que V.Exa. foi extremamente feliz na observação 
sobre avaliarmos determinadas matérias que são de 
interesse nacional e que não têm natureza partidária, 
e nesse aspecto essa matéria une Minas Gerais intei-
ra, une a Bahia inteira, e mais, eu diria, une o Brasil. 
Une o Brasil porque, ao se criar essa instância regio-
nal, o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, ao 
se criar no Paraná, ao se criar na Bahia, além de a 
situação melhorar para Minas, melhorar para a Bahia 
e para outros Estados do Nordeste, melhora também 
para a 1ª Região. Desafoga-se um trabalho que está 
inviabilizando a Justiça.

Portanto, faço um apelo a toda a bancada mi-
neira no sentido de que venha ao plenário para dizer 
“não” ao requerimento, para que não se retire a ma-
téria da pauta. 

Espero que na sequência aprovemos a criação 
dos Tribunais Regionais Federais. Com isso, não só 
Minas Gerais se beneficia. O Brasil inteiro beneficia-se.

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI – Sr. Pre-
sidente, quero orientar pela representação do PEN.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Amauri, só um minutinho, o PEN quer orientar, e não 
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tinha orientado ainda. Só um minutinho. Depois terá a 
palavra V.Exa. Esse é um tema que nos interessa de-
bater, em vez de retomar a lista de assinaturas. É um 
tema que interessa a todos.

Tem a palavra o Deputado Francischini, Líder 
do PEN.

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PEN-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
por orientação do nosso partido, nós votamos “não” 
à retirada de pauta. Paraná, Bahia, Minas Gerais e o 
restante do Brasil esperam que a Justiça chegue aos 
Estados. Nós precisamos facilitar cada vez mais o 
acesso da população que precisa da Justiça Federal. 
É um absurdo que alguém do nosso Estado, o Para-
ná, para recorrer à Justiça em 2º grau tenha de viajar 
para outro Estado, encarecendo a Justiça e dificultando 
o acesso da população carente às varas em recurso 
previdenciário.

Então, o voto do partido PEN é “não”, Presidente, 
à retirada de pauta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente...
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Amauri.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Já, já, De-

putado Inocêncio. Alguns estão inscritos aqui.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
agradecer a todos os Líderes, porque o painel está 
marcando unanimidade. Liberação ali quer dizer “não”. 
Liberação significa que nós estamos votando pelo Bra-
sil, pela descentralização da Justiça Federal, única Jus-
tiça concentrada em um TRT em todos os Estados, em 
um TRE em todos os Estados. A Justiça Federal está 
em apenas cinco Estados, Sr. Presidente. Chegou a 
hora de dar aos brasileiros acesso à Justiça. Vamos 
prever na Constituição mais quatro tribunais: na Bahia, 
em Minas, no Paraná e no Amazonas, para melhorar 
o desempenho da Justiça Federal no Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 

ouvir o Deputado Inocêncio Oliveira, depois Deputa-
do Odair; vamos alternando, aqui e ali. Vamos seguir 
a ordem, Deputado Claudio Cajado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
instrumentalizar a Justiça Federal é condição funda-
mental para dar ao cidadão acesso à Justiça. Num 
País continente como o nosso, cinco Tribunais Regio-
nais Federais é muito pouco, Sr. Presidente. Portanto, 
criar mais quatro Tribunais Regionais Federais com 
suas varas, para que o cidadão tenha acesso à Jus-

tiça Federal o mais rapidamente possível, próximo à 
sua localidade, é muito importante. Por isso, essa PEC 
atende aos mais sagrados interesses do País.

É importante, Sr. Presidente, fazer com que o 
cidadão tenha acesso à Justiça Federal, sobretudo 
porque muitos dos seus problemas são relacionados a 
ela, como o Imposto de Renda, o INSS e tantas ques-
tões fundamentais...

(O microfone é desligado.)

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O partido Democratas, Sr. 
Presidente, convoca todos os seus Deputados para 
acorrerem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deixem 
o Deputado Inocêncio concluir.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Por isso, Sr. 
Presidente, é importante que essa PEC seja apro-
vada nesta noite, para que possamos cada vez mais 
dotar o País de uma estrutura judiciária que permita 
que o Brasil possa dar ao cidadão pobre, àquele que 
não tem como se deslocar de uma cidade para outra 
bem distante, condições para requerer seus direitos. 
O direito do cidadão é inalienável; o direito cidadão é 
condição fundamental para estabelecermos um verda-
deiro Estado de Direito, uma democracia estável, uma 
democracia em que todos têm direito e oportunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obriga-

do, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Pastor Eurico.
O SR. RODRIGO DE CASTRO – Sr. Presidente, 

estou aqui e já pedi a palavra várias vezes.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Pastor Eurico.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
agradecer a V.Exa. a oportunidade e registrar o nosso 
constrangimento com o que está acontecendo com a 
Igreja Cristã Maranata no Brasil, especialmente em 
Vitória, no Espírito Santo, onde o Ministério Público 
está tomando uma atitude que deixa a desejar contra 
alguns pastores da Igreja. Neste momento, há quatro 
pastores presos. 

Já são 5 mil igrejas no Brasil, mais de 1 milhão de 
membros, pessoas que prestam relevantes serviços à 
sociedade e estão sendo julgadas de forma errada. Po-
demos dizer que está havendo uma falta de respeito ao 
trabalho prestado pela Igreja Cristã Maranata no Brasil. 

Estamos aqui registrando o nosso posicionamen-
to e pedindo respeito e consideração para com esse 
movimento evangélico no Brasil.
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O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, o 
Partido Democratas.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É o Depu-
tado Bernardo Santana de Vasconcellos agora.

Nós estamos valorizando o debate do assunto. 
Poderíamos retomar a listagem, um aqui, outro ali, quem 
não falou primeiro, porque alguns já se pronunciaram.

Tem a palavra o Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, parabéns pela forma muito 
democrática e pelo bom senso com que vem condu-
zindo a distribuição e a “oportunização” da palavra.

A PEC 544 é uma importantíssima ação que o 
Congresso Nacional está tomando. Aqueles líderes 
que não tiveram condição de orientar o “não” expres-
samente liberaram suas bancadas.

Mas penso eu que esta não é uma medida que 
interesse apenas a Minas, o meu Estado, ou aos Es-
tados que terão os tribunais criados. Ao desafogar a 
Justiça Federal, sobrecarregada com tantos processos, 
vai-se ajudar a todo o Brasil. Em Minas Gerais, mais de 
50% dos processos da Justiça Federal, que hoje anda... 

(O microfone é desligado.)

 O SR. JHONATAN DE JESUS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Pastor Oliveira.
O SR. JHONATAN DE JESUS – Sr. Presidente, 

eu só queria que V.Exa. seguisse uma ordem, porque 
eu já estou aqui com o braço...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Temos 
uma ordem aqui.

O SR. OLIVEIRA FILHO – Sr. Presidente, eu 
gostaria que os nobres companheiros...

O SR. JHONATAN DE JESUS – Não, senhor. Eu 
já estou com o braço levantado aqui há muito tempo.

O SR. OLIVEIRA FILHO – Eu gostaria que os 
nobres companheiros respeitassem. É preciso haver 
respeito neste Congresso.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós já 
vamos apurar a votação.

Tem a palavra o Deputado Pastor Oliveira.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PRB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, eu até vou deixar um apêndice 

neste debate da instituição, da implantação dos tri-
bunais, que para o Paraná é importantíssimo, mas eu 
gostaria que V.Exa. acolhesse uma matéria da revista 
Veja desta semana, de autoria da jornalista Bela Me-
gale, na seção Perfil, onde ela descreve aspectos e a 
vida da apresentadora e escritora Cristiane Carvalho.

Cristiane Carvalho e seu esposo, Renato Cardo-
so, têm apresentado aos sábados um programa que 
dá uma contribuição de resgate ao casamento e às 
famílias, que hoje andam tão desvalorizados.

Eu gostaria que V.Exa. acolhesse a minha solici-
tação e fizesse, por gentileza, o anúncio nos serviços 
de comunicação desta Casa deste pronunciamento 
sobre a matéria da revista Veja, que dou como lido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria 
que fosse incluída nos Anais da Casa matéria anexa-
da nesta minha fala, publicada na revista Veja desta 
semana, da jornalista Bela Megale, seção Perfil, em 
que ela descreve aspectos e a vida da apresentadora 
e escritora Cristiane Cardoso.

Cristiane Cardoso e seu esposo apresentam aos 
sábados o programa Escola do Amor, em que priori-
zam a boa relação dos casamentos, dos casais, da 
família, valores tão esquecidos na nossa sociedade 
atual. Cristiane também é autora do livro Casamento 
Blindado – O Seu Casamento à Prova de Divórcio.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

A MULHER VIRTUOSA

Filha de Edir Macedo, Cristiane Cardoso con-
quista uma legião de leitoras com conselhos para 
manter o casamento que incluem sexo sempre que o 
marido quiser e paciência para com os sapatos que 
ele larga na sala

Bela Megale

Sexo antes do casamento, nem pensar. Sexo 
depois do casamento, sempre que ele quiser – e não 
me venha com essa história de dor de cabeça. É com 
ensinamentos assim que Cristiane Cardoso, de 39 
anos, se tornou um fenômeno do mercado editorial 
brasileiro. Seu livro Casamento Blindado – O Seu Ca-
samento à Prova de Divórcio vendeu cerca de meio 
milhão de exemplares desde o lançamento, em junho 
do ano passado. Escrito em parceria com o marido, 
Renato Cardoso, ele ensina como fazer uma união 
durar, segundo a cartilha de uma “mulher moderna à 
moda antiga”, como ela gosta de se definir. Entre os 
conselhos dados pela autora estão o de “não falar so-
bre problemas quando o marido chegar em casa com 
a cabeça quente nem se chatear quando ele jogar 
seu par de sapatos no meio da sala”. Coisas que, diz 
Cristiane, ela aprendeu no berço – um berço famoso.
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Embora o sobrenome não entregue, Cristiane 
Cardoso é a filha mais velha e herdeira do bispo Edir 
Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de 
Deus e dono de um império avaliado pela revista For-
bes em 1,1 bilhão de dólares. Macedo é, segundo ela, 
sua “maior fonte de inspieração e de exemplo, depois 
de Jesus”. E também seu patrão. Todos os sábados, 
Cristiane divide com o marido a bancada do programa 
The Love School – Escola do Amor na Rede Record, 
de propriedade do pai. A atração fala de casamento, 
sexo e família à luz dos ensinamentos da igreja e das 
convicções do marido. Renato (leia o quadro na pag. ao 
lado) – líder inconteste da dupla no programa. Os dois 
se casa ram quando Cristiane tinha 17 anos e Renato 
era um pastor iniciante na Universal. Por determinação 
do bispo, mudaram-se para Nova York poucas semanas 
depois de trocar alianças e passaram os vinte anos 
seguintes rodando pelo mundo, numa co leta de almas 
planejada por Macedo que abarcou três continentes. 
No fim do périplo, voltaram para São Paulo e Renato 
se tornou o braço direito do sogro.

Hoje, entre os fiéis da Igreja Universal, ela é ‘‘Dona 
Cris’’; ele, o bispo Renato. Ele conduz cultos com elo-
quência e gestos teatrais. Ela, discreta, fala mansa, 
tem um fraco por diminutivos e um timbre de voz que 
lembra o da apresentadora Xuxa. Assiste aos sermões 
do marido da primeira fila e chega a chorar enquanto 
reza. Vez ou outra, sobe ao palco para tocar teclado. 
Assim, demonstra seguir à risca os mandamentos da 
mulher “V”, título do seu livro anterior (o “v” é de “virtu-
osa”). Traduzido paea o inglês, o espanhol e o francês, 
ele se transformou num hit entre os fiéis da Universal. 
‘‘Na igreja, falavam muito dele. Eu nunca tinha lido um 
livro, mas esse li em um mês”, diz Camila Kluck, de 
23 anos, estudante de Apucarana, no Pa raná. A mu-
lher virtuosa virtuosa, segundo Cristiane, é aquela que 
prioriza o casamento e não a carreira, executa com 
afinco e prazer as tarefas domésticas, preocupa-se em 
enaltecer o marido para que ele ‘‘não pareça um ‘joão 
ninguém’” e trata de agradá-lo cuidando da aparência. 
Além de dar conselhos, Cristiane usava vídeos ensi-
nando fiéis a se maquiar e a fazer chapinha – técnica 
que aprendeu nos anos em que morou fora do país e 
não tinha regalias de estrela, como agora. Por causa 
do programa que apresenta na TV do pai, ela dispõe 
de camarim particular, cabeleireiro e maquiador e não 
pisa na igreja sem batom nem uma bela escova nos 
cabelos loiros – sem pre sem nenhum fio fora do lugar. 
Antes de A Mulher V, Cristiane havia lançado uma co-
letânea de textos publicados em veículos da Universal 
no tempo em que ela morava na Inglaterra: Melhor do 
que Comprar Sapatos (o título foi escolhido por Renato).

Embora dedique ao marido tantos elogios quanto 
devota ao pai, Cristiane sugere que os dois tiveram de 
usar de certo rigor para formar a mulher virtuosa que 
ela hoje é. Num trecho de Casamento Blindado, a filha 
do bispo descreve da seguinte maneira o dio de seu 
casamento: “Foi como se minha mão direita estivesse 
algemada à esquerda do meu pai, e no altar ele abriu 
a algema do pulso dele, colocou-a no do Renato, a 
fechou novamente e passou a chave para ele. Foram 
5, 6 segundos de liberdade, cronometrados’’.

Cristiane e Renato têm um filho. Filipe foi adotado 
em 1998, aos 4 anos de idade, quando o casamento 
já havia completado sete anos. No blog que mantém 
na internet, Cristiane menciona que o pai sugeriu ao 
seu marido que eles não tivessem crianças no início 
da união, de modo que ele pudesse se dedicar de cor-
po e alma ao seu trabalho na igreja. No mesmo blog, 
mas em outra ocasião, ela conta que tinha tanta vonta-
de de ter um bebê que chegou a fingir para si mesma 
que carregava um no ventre. “Tomava cuidado na hora 
de me sentar e frequentemente alisava minha barri ga 
como as grávidas fazem.’’

Mais velha de três irmãos, a primogênita do bis po 
foi uma adolescente angustiada. Alta, loira e de olhos 
verdes, sempre cha mou atenção pela beleza. Já sua 
irmã mais nova, Viviane, nasceu com lábio-lepori no e 
precisou passar por vá rias cirurgias. O contraste entre 
as duas fazia com que ela se sentisse culpada. “Não 
queria ser bonita, cresci rejeitando todos aqueles elo-
gios”, escreveu em seu blog. Naquele tempo, relatou, 
tinha medo de “ir para o inferno”, por causa da sua 
beleza e suposta perfeição. “Costumava orar ‘Deus 
me perdoe’ 100 vezes ao dia, só para me certificar de 
que ainda estava salva’’, escreveu. Se o reino de Deus 
permanece uma incógnita, no reino dos homens, Cris-
tiane faz um baita sucesso.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente…
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO – O partido Democra-

tas, Sr. Presidente, pede que os Deputados…
O SR. GENECIAS NORONHA (PMDB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero convidar os Deputados da bancada do Ceará 
a comparecer ao plenário, para nós votarmos a favor 
da PEC. Independentemente do partido, que compa-
reçam ao plenário os Deputados cearenses, para que 
nós possamos votar a favor da PEC.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Agora 
falará o Deputado Cajado. Depois, o Deputado José 
Genoíno.
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O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui 
um dos primeiros a levantar a mão aqui neste plená-
rio, e até agora V.Exa. não me deu a palavra. Eu acho 
que V.Exa. tem que dar a palavra de forma igualitária 
a todos os Deputados.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Depu-
tado Jhonatan, nós já lhe passamos a palavra para 
orientação.

O SR. JHONATAN DE JESUS – Para orienta-
ção. E vários Deputados falaram não só para orientar.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 
minutinho. Nós combinamos aqui – eu posso retomar 
a lista – que nós iríamos passar a palavra para quem 
não falou, um aqui e outro.

O SR. JHONATAN DE JESUS – Então eu con-
cordo que V.Exa. retome. Se não for para seguir a or-
dem, que V.Exa. retome.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero dizer, Presidente 
André Vargas, que V.Exa. está sendo extremamente 
democrático, dando a todos a oportunidade de falar. 
Agora, o que não pode é desrespeitarem a pessoa a 
quem V.Exa. dá a palavra. 

Eu quero parabenizar V.Exa. Continue com esse 
mesmo trabalho de dar a todos a oportunidade de falar.

Sr. Presidente, como eu sou da Bahia, quero pe-
dir duas coisas. Primeiro ao partido, aos membros do 
Democratas: que venham ao plenário para votar esta 
importante matéria. 

E nós estamos orientando “não”, para que a PEC 
possa ser votada ainda no dia de hoje. Estados como 
Bahia, Paraná, Minas e Amazonas estão prejudicados 
há muito tempo, porque nós temos diversos processos 
sem andamento. 

Foi feito um trabalho criterioso para que esta 
PEC pudesse ser enviada ao Congresso. Nós temos 
certeza de que, aumentando as condições da Justiça 
para trabalhar e exercer as suas funções, estaremos 
melhorando a cidadania neste País, fazendo com que 
as pessoas, principalmente as mais humildes, tenham 
a possibilidade de se socorrer pela Justiça. 

Rui Barbosa já nos ensinava que a justiça tardia 
não é justiça. A criação desses tribunais vai beneficiar 
uma parte considerável do povo brasileiro, que está 
sendo prejudicada, principalmente em Estados onde 
existe uma demanda processual muito grande e uma 
população considerável. 

Portanto, o Democratas vota “não”, para que 
possamos votar a PEC num segundo momento. Aí 
passaremos a orientar “sim”. Mas o voto agora é “não”. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado José Genoíno. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Respeitando a orientação 
dos partidos, e do meu partido, como eu votei na Co-
missão de Constituição e Justiça eu não posso deixar 
de registrar aqui, primeiro, que estamos fazendo uma 
emenda constitucional meramente autorizativa, por-
tanto sem o poder de vincular essa decisão a uma 
ação do próprio Poder Judiciário e do Poder Executivo. 
E, segundo, que não há previsão orçamentária para 
viabilizar a criação desses tribunais, e é fundamental 
essa previsão de custos. 

É um desejo correto democratizar e descentralizar 
a Justiça, mas através de um procedimento mais ade-
quado. No meu modo de entender, esta emenda, além 
de emendar Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, é meramente autorizativa e não tem previsão.

Eu preferi um caminho mais consequente, por 
isso votei “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
comunicar ao Plenário que eu protocolei, na semana 
passada, com número de assinaturas suficiente, uma 
PEC muito parecida com esta, não criando tribunal, 
mas criando turmas recursais para apreciar os recur-
sos das pequenas causas, principalmente do INSS, 
porque, segundo levantamento do TRF, 350 mil a 400 
mil causas vêm para Brasília, com ônus muito grande 
para aquele que recorre.

Neste caso, Sr. Presidente, das pequenas causas, 
os julgamentos em grau de recurso, lá no Estado do 
Piauí, em todos os Estados, seriam feitos pela junta 
da Justiça Federal de cada Estado.

 O SR. CESAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Zeca Dirceu. 

O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me somar 
a todos os que estão parabenizando a condução des-
te momento. Esta Casa de Leis não pode adiar ques-
tões como esta que está em pauta, muito importante 
para descentralizar a Justiça brasileira, para agilizar 
as decisões que são necessárias no âmbito do Poder 
Judiciário.

Queremos então convocar os Deputados do Par-
tido dos Trabalhadores, da bancada do Paraná e de 
tantos outros Estados que há muito têm tido prejuízos 
em razão da maneira centralizada como está funcio-
nando a Justiça, que agora, com a criação, ou pelo 
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menos com a autorização de criação desses novos 
TRFs, vai ter nesta tarde, com certeza, um grande 
avanço, uma grande vitória.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FABIO TRAD – Sr. Presidente...
O SR. CESAR COLNAGO – Pela ordem, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Primeiro 

o Deputado Fabio Trad, depois o Deputado Rodrigo, 
pela ordem. Eu sei que deve haver uma questão de 
ordem muito...

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, é importante destacar para a Câ-
mara dos Deputados que, tanto no Governo Fernando 
Henrique quanto no Governo Lula, houve emendas 
constitucionais às Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. Elas foram submetidas ao crivo do Supremo 
Tribunal Federal, que as convalidou. De maneira que, 
sob o prisma constitucional, é, sim, lícito fazê-lo.

Com relação a eventual impacto orçamentário, 
é preciso deixar claro que não há despesas. É impor-
tante deixar claro aos Deputados que não há óbice 
nesse sentido.

Esta proposição visa dar mais acesso à Justi-
ça, pois racionaliza o sistema judiciário federal e dá a 
oportunidade de as pessoas terem em menos tempo 
a tutela jurisdicional. Além disso, não se olvide o fato 
de que os juízes de primeira instância terão mais con-
dições de progredir na carreira, estimulados a prestar 
a jurisdição com mais qualidade. 

Portanto, convocando a bancada de Mato Grosso 
do Sul e aqueles que querem uma Justiça Federal mais 
democrática, oriento o voto é “não” ao requerimento 
de retirada e, no mérito, “sim” à PEC, Sr. Presidente. 

 O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO DE CASTRO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Rodrigo de Castro.
O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vie-
mos mais uma vez fazer um apelo a toda a bancada 
de Minas Gerais, para votar “não” nesta causa, que é 
uma causa de todo o Brasil. É de interesse também 
do Paraná, da Bahia, do Amazonas, mas interessa a 
todos nós ter uma Justiça mais rápida. Hoje as pes-
soas mais humildes são penalizadas, porque não têm 
recursos para acompanhar um processo em Brasília. 

E quero aqui, Sr. Presidente, manifestar a minha 
indignação com o Partido dos Trabalhadores. Não te-
mos uma posição clara do Partido dos Trabalhadores, 
apenas a liberação. Não tivemos a posição do Governo. 
Quem pediu a verificação de quorum é do Partido dos 

Trabalhadores, o Deputado Sibá Machado. E tivemos 
agora uma fala do Partido dos Trabalhadores contra 
este projeto, que é um projeto do Brasil. 

É preciso cobrar a posição do Partido dos Traba-
lhadores, que tem sido egoísta com todos os Estados 
da Federação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para fazer 
justiça, Deputado Rodrigo, devo dizer que houve vá-
rias falas do PT a favor do projeto. Este Deputado na 
presidência é do PT e é favorável ao projeto. Indepen-
dentemente da tensão, esta é uma questão realmente 
nacional, acima dos partidos.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Cesar Colnago. Em seguida, os 
Deputados Lelo Coimbra, Odair Cunha e Ivan Valente.

A SRA. JÔ MORAES – Sr. Presidente, depois a 
Deputada Jô Moraes. Mulher também pode falar.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, irei fa-
zer uma manifestação amanhã, mas o Espírito Santo 
– quero fazer um veemente repúdio – está hoje com 
a possibilidade de perder um grande investimento, o 
Jurong, um estaleiro, para o Estado do Rio de Janeiro.

Nós já perdemos com a Resolução nº 13, do Sena-
do, quase 1 bilhão de reais – este mês foram 90 milhões 
a menos de ICMS em função da Resolução nº 13. Nos 
royalties do petróleo, vamos perder 10 bilhões até 2020. 
Além disso, com a unificação da alíquota de 4%, perde-
remos 2,5 bilhões até 2025. Com todas essas perdas, o 
Sr. Eike Batista, com certeza articulado com o Ministro 
Guido Mantega, que é Conselheiro da PETROBRAS...

A Jurong está contratando 6 plataformas, criando 
6 mil empregos no Espírito Santo – eu passei sábado 
lá –,com maquinário, com terraplenagem... Estão le-
vando para o Porto de Açu o investimento capixaba, 
que é uma compensação às perdas do Espírito Santo.

Quero dizer a este Parlamento que nós não va-
mos nos submeter a esse tipo de vexame. O Espírito 
Santo só perde! Agora está perdendo um investimen-
to... Há 10 anos, o ex-Governador Paulo Hartung e o 
Governador Renato Casagrande estão trabalhando por 
esse ativo, por essa indústria, por esse investimento 
no Estado, e agora se articula com o Rio de Janeiro 
para nos tirar esse investimento.

Quero aqui protestar. Amanhã trarei mais dados. 
As perdas que estamos sofrendo são muito grandes. 
Vamos pedir ao Governador Renato Casagrande que 
reaja. Não podemos perder esse investimento para o 
Rio de Janeiro, que está tendo investimento privado. O 
Jurong é, com certeza, um investimento fundamental 
para o Estado do Espírito Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Lelo Coimbra.

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha ma-
nifestação vai na mesma direção da feita agora pelo 
Deputado Cesar Colnago. O empreendimento Jurong 
está 15% em curso. A informação que tivemos hoje, 
publicada em jornal, é de que há uma interveniência 
do Governo para que ele seja deslocado para Campos, 
empresariando junto à EBX, com Eike Batista, e com a 
interveniência de Ministros. A operação foi feita através 
do Embaixador em Cingapura, que fez a manifestação 
falando em nome do Governo.

Tivemos contato hoje, através do Governador, 
com o Ministro Guido Mantega, e tivemos contato com 
o Ministro Fernando Pimentel. Ambos negam a partici-
pação do Governo nesse assunto, mas isso não está 
claro. É preciso esclarecer por que um embaixador 
da República do Brasil intermedeia algo em nome do 
Governo e o Governo nega.

Nós queremos uma explicação para esse fato e, 
mais do que isso, queremos a proteção do nosso Es-
tado. O investimento está em curso. Nós, que temos 
acumulado perdas importantes ao longo desses últimos 
6 meses, não podemos admitir o que está acontecendo. 
Queremos uma explicação do Ministro Antonio Patrio-
ta acerca do papel do Embaixador em Cingapura na 
condução da operação Jurong e acerca da operação 
em Campos com o Governo do Estado do Rio.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Odair Cunha. Depois, o Deputa-
do Ivan Valente.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente cum-
primento V.Exa. e os demais pares. 

Esta é uma matéria de alta relevância, na medida 
em que cria condições objetivas para a descentraliza-
ção da Justiça Federal.

A grande questão está colocada, Sr. Presidente, 
e é importante nós termos clareza disso, quando nós 
autorizamos no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias a criação de novos Tribunais Regionais 
Federais. Isso tem a ver, por exemplo, com vários pro-
cessos da Justiça na área da Previdência.

Quantos, Sr. Presidente, morrem sem ter o seu direito 
garantido? E sabe por quê? Porque cada desembargador, 
por exemplo, da 1ª Região, tem mais de 20 mil processos. 
Nós vivenciamos isso concretamente nos Tribunais Regio-
nais Federais. Há fila de prioridade. Por isso é muito im-
portante a aprovação desta PEC nesta noite. Por isso nós 
do Partido dos Trabalhadores, todos nós que queremos 
a Justiça mais célere queremos votar a PEC esta noite.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Ivan Valente.

Nós vamos encerrar a votação em alguns minu-
tos. E, com o resultado à mão, vamos poder avaliar o 
procedimento.

Por favor, Deputado Ivan Valente. 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar este momento para registrar na Casa a vitória 
dos trabalhadores de Paulínia contra a ganância das 
multinacionais dos agrotóxicos. Os trabalhadores das 
fábricas de Paulínia tiveram uma vitória depois de 12 
anos de sofrimento, de angústia e de descaso dessas 
empresas. Mais de 1.068 trabalhadores foram atingi-
dos por venenos e pesticidas entre 1974 e 2002. As 
empresas recorreram o tempo todo na Justiça, até que 
ficou mais do que provada a responsabilidade criminal 
da BASF e da Shell, duas grandes multinacionais, que 
também terão que aportar R$ 200 milhões a título de 
danos coletivos.

Parabéns aos trabalhadores e ao sindicato dos 
químicos de Campinas e região! 

Sr. Presidente, essa é a maior vitória de traba-
lhadores contaminados que o Brasil já teve. E vamos 
tomá-la como exemplo. Finalmente, as grandes empre-
sas que contaminaram o ar, a água, o solo e os tra-
balhadores terão agora, depois dessa decisão judicial 
do Tribunal Regional do Trabalho, que garantir que o 
meio ambiente e a saúde humana sejam protegidos.

Parabéns aos trabalhadores de Campinas e de 
toda a região e ao sindicato dos químicos!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos 
desta tribuna saudar a vitória dos trabalhadores da fá-
brica de agrotóxicos em Paulínia, interior de São Paulo, 
depois de 12 anos de sofrimento, angústia e desca-
so por parte das empresas. A maior ação trabalhista 
do País finalmente se encerrou com o acordo entre 
os ex-funcionários e as empresas BASF e Shell. Os 
trabalhadores já haviam aceitado a proposta de acor-
do em assembleia realizada na Regional Campinas 
pelo Sindicato Químicos Unificados e pela Associação 
dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas 
(ATESQ), em 8 de março último. Agora, as duas par-
tes têm até o dia 21 de março para a apresentação do 
texto final ao TST.

É um alívio saber que estes trabalhadores e suas 
famílias terão seus direitos garantidos e a assistência 
médica de que não podem prescindir. Responsabili-
zadas pela Justiça desde agosto de 2010 pelo crime 
de contaminação ambiental e humana na planta in-
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dustrial, até há pouco as duas multinacionais evita-
vam, via recursos judiciais e medidas protelatórias, 
o cumprimento da sentença. Agora, Shell e BASF 
vão ter de custear totalmente as despesas médicas, 
laboratoriais e hospitalares dos ex-funcionários e de 
seus parentes, além de terceirizados que prestaram 
serviços à fábrica. Também foram condenadas a pagar 
multa de R$ 200 milhões a título de danos coletivos. 
Destes, R$ 50 milhões serão destinados à constru-
ção de uma maternidade em Paulínia. O restante 
será pago em cinco parcelas anuais no valor de R$ 
30 milhões, sendo 50% de cada parcela destinados 
à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) e 50% ao 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CE-
REST) em Campinas.

Esse é o maior valor de um acordo firmado no Tri-
bunal Superior do Trabalho, caso ele seja aceito pelas 
multinacionais, e um marco na luta dos trabalhadores 
por condições dignas de trabalho, pois abre um prece-
dente importantíssimo. Todos os trabalhadores que se 
sentirem lesados por condições desumanas poderão 
usar este caso como exemplo.

As duas multinacionais finalmente pagarão pelo 
crime de contaminação por agrotóxicos (pesticidas, ve-
nenos) dos seus ex-trabalhadores no período de 1974 
a 2002 na planta industrial do Município de Paulínia, 
Estado de São Paulo. Durante esses 28 anos, os 1.068 
trabalhadores atingidos, conforme cadastro realizado 
e apresentado pela ATESQ e pelo Unificados, nunca 
foram informados do risco a que estavam expostos, e 
exames médicos periódicos não eram divulgados de 
forma clara, precisa e objetiva. Outros 76 ex-trabalha-
dores que entraram com ações individuais na Justiça 
contra as empresas pedindo assistência médica po-
derão requerer o benefício no prazo de 30 dias após 
a homologação.

O drama destes trabalhadores é imenso, e por 
isso esta condenação é histórica. Ao todo, mais de 61 
vidas já foram vitimadas pela contaminação. Até mesmo 
os moradores do entorno da fábrica foram atingidos: 
mulheres deram à luz crianças com problemas de for-
mação fetal. O estudo ambiental também comprovou a 
contaminação do solo e das águas subterrâneas por 
substâncias cancerígenas.

É o mínimo, portanto, diante da crueldade com 
que essas centenas de trabalhadores foram tratadas 
e diante do impacto ambiental na região, resultado 
de agressões praticadas pelas empresas desde os 

anos 70, quando a Shell instalou a indústria quími-
ca no bairro Recanto dos Pássaros, em Paulínia. 
Em 1992, já se debatia a contaminação ambiental 
produzida pela empresa no local. Por exigência da 
multinacional Cyanamid, que comprou ativos da 
Shell na época, a empresa contratou uma consulto-
ria ambiental internacional que apurou a existência 
de contaminação do solo e dos lençóis freáticos da 
planta em Paulínia.

Anos depois, a Cyanamid foi adquirida pela BASF, 
que assumiu as atividades no complexo industrial de 
Paulínia e manteve os trabalhadores sob riscos de 
contaminação até 2002, quando auditores fiscais do 
Ministério do Trabalho interditaram o local. Na época, a 
BASF também recorreu da decisão. Em 2005, o Minis-
tério da Saúde concluiu a avaliação das informações 
sobre a exposição dos trabalhadores das empresas 
Shell, Cyanamid e BASF a compostos químicos em 
Paulínia. O relatório final indicou risco adicional dos ex-
postos ao desenvolvimento de diversos tipos de doença.

Felicitamos os trabalhadores por esta grande con-
quista, que, no entanto, não é só deles, mas de todos 
nós que defendemos condições dignas de trabalho e 
de todos os trabalhadores que hoje podem usar este 
caso como exemplo. Seguimos alertas, pois ainda há 
risco de contaminação na área atingida e o descaso 
das multinacionais já foi verificado inclusive depois do 
início da ação.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra a Deputada Jô Moraes que, por uma questão 
de compleição física, eu não vi atrás do Deputado 
Ivan Valente.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente 
Deputado André Vargas.

Eu queria aqui dizer que, quando se discute a 
criação desses Tribunais, não estamos discutindo es-
trutura física etérea, estamos discutindo a vida coti-
diana de cada trabalhador, de cada trabalhadora que 
passa anos no requerimento de suas alternativas, de 
suas reivindicações, e não alcança minimamente as 
condições para ver efetivada uma conquista.

Ao discutir a construção de novos Tribunais Re-
gionais Federais, nós estamos pretendendo evitar a 
expansão da criminalidade, nós estamos discutindo a 
vida das mulheres e dos homens que, nas portarias 
de fábricas, exigem que nós respondamos às suas 
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reivindicações previdenciárias. Estamos discutindo al-
ternativas para que as famílias brasileiras tenham paz.

Era isso, Sr. Presidente. Vamos discutir o que a 
República quer, o que o povo brasileiro quer.

 O SR. ABELARDO LUPION – Vamos encerrar 
a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Já vamos 
encerrar a votação, Deputado Lupion.

Tem a palavra o Deputado José Airton, do Ceará. 
Depois, o Deputado Fábio Ramalho, o Deputado Val-
tenir Pereira... Depois que estes quatro aqui falarem, 
nós vamos encerrar. Está bem?

Por favor, Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também que-
ria destacar a importância desta votação. Assim como 
vários Estados estão reivindicando a descentralização 
da Justiça com a criação de Tribunais Regionais, nós, 
lá no Ceará, estamos também pleiteando a implanta-
ção de um Tribunal Regional que inclua o Ceará, o Rio 
Grande do Norte, o Piauí. 

Entendemos que a criação desses Tribunais Re-
gionais vai ao encontro de uma das grandes aspira-
ções da construção da cidadania do nosso povo, que 
é o acesso ao direito à Justiça. E nós sabemos que 
no Brasil, que é um país continental, que tem muitas 
disparidades, muitas distâncias, o acesso ao Poder 
Judiciário é algo fundamental para a construção do 
modelo de democracia, do sistema representativo, da 
Justiça acessível aos brasileiros e às brasileiras.

Sr. Presidente, essa é a forma mais acessível que 
o cidadão tem de buscar o Poder Judiciário para diri-
mir questões pendentes. Dado o acúmulo de proces-
sos nos Tribunais atuais, não há como atender essas 
demandas. Por isso a descentralização, a criação de 
novos Tribunais é fundamental para o povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 

palavra o Deputado Fábio Ramalho. Depois falarão os 
Deputado Valtenir e Zé Geraldo, e encerramos.

O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
somente afirmar que Minas Gerais está aqui presente. 
Eu acho que é mesmo preciso criar o TRF em Minas, 
na Bahia, no Paraná e no Amazonas. Todo esse acúmu-
lo de trabalho vai diminuir. E eu tenho certeza de que 
essa medida vai fazer bem para todo o Brasil, sobre-
tudo para os brasileiros que precisam de mais Justiça. 

O TRF é uma realidade que nós vamos construir 
juntos com a Presidenta Dilma. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Valtenir Pereira.

O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
trazer ao Parlamento o Mapa da Defensoria Pública no 
Brasil. Pesquisa realizada pela Associação Nacional 
dos Defensores Públicos e pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada – IPEA detectou que apenas 
28% das comarcas brasileiras estão sendo atendidas 
por Defensoria Pública. O Mapa mostra que Estados 
como Amazonas, Goiás, Paraná e Santa Catarina 
ainda não têm Defensoria Pública criada na forma da 
Constituição Federal.

Nós apresentaremos um requerimento na CCJ 
para debater em audiência pública todo esse estudo 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da As-
sociação Nacional dos Defensores Públicos.

Sr. Presidente, dou conhecimento a esta Casa 
desse importante estudo, que revela uma triste notí-
cia: aqueles que têm sede de justiça continuam com 
sede de justiça. 

 O SR. ABELARDO LUPION – Vamos encerrar, 
Presidente. Vamos encerrar! 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-
tado Zé Geraldo fala, e nós encerramos. 

Eu queria anunciar a presença do grande Prefeito 
de Toledo, Estado do Paraná, Beto Lunitti.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu 
queria aqui me solidarizar com os familiares dos nove 
trabalhadores e do piloto que ontem à noite faleceram 
em um acidente aéreo no Município de Almeirim, pró-
ximo do aeroporto de Monte Dourado. 

Os nove trabalhadores trabalhavam na constru-
ção da usina hidroelétrica de Santo Antônio, Município 
de Almeirim, divisa com o Amapá. Infelizmente houve 
esse acidente ontem à noite, sem sobreviventes. 

Presto aqui minha a solidariedade e os meus 
pêsames a todos os familiares dos trabalhadores e do 
piloto, falecidos ontem à noite nesse trágico acidente 
aéreo no Estado do Pará. 

 O SR. ABELARDO LUPION – Vamos encerrar!
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós va-

mos encerrar a votação neste instante. Não obstante, 
vamos passar a palavra para um dos filhos de Relator 
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da matéria, o Deputado Paulinho Abi-Ackel, a quem 
fiz referência logo na abertura. Após a fala o Deputado 
Paulo Abi-Ackel, encerraremos a votação.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente, pela deferência, em especial, mas princi-
palmente por nos proporcionar um momento de resgate 
das prerrogativas do Congresso Nacional. 

Nós, mineiros, não podemos admitir um Esta-
do dos mais importantes da Federação ter 70% do 
volume representativo do contencioso do Tribunal a 
que pertence, de Brasília, Minas Gerais e Espírito 
Santo, e ter seus processos com uma duração de 
tempo equivalente a 70% maior do que qualquer 
processo em curso em qualquer uma das varas fe-
derais do Brasil.

Um processo na Justiça Federal de Minas, Sr. 
Presidente, seja de aposentadoria, seja de nature-
za criminal, simplesmente não anda, porque hoje os 
escaninhos das varas federais estão absolutamen-
te abarrotados com processos oriundos de outros 
Estados.

Sr. Presidente, a segunda maior economia na-
cional, que é o Estado de Minas Gerais – ou, como 
diriam os cariocas, a terceira maior economia, como 
queiram –,não pode deixar de ter um Tribunal Regional 
Federal, não só pela importância da economia mineira, 
mas principalmente porque o Congresso Nacional tem 
se furtado, tem se negado a discutir esta matéria, ao 
argumento de que outros Estados também desejam 
ter o seu Tribunal Regional Federal.

Ora, isso não é desculpa. O Governo Federal tem 
recursos de sobra para implantar Tribunais Regionais 
Federais, se for o caso, em todos os Estados da Fe-
deração. O que não pode é o cidadão brasileiro, ainda 
mais aquele que mais precisa da proteção da Justiça, 
não ter um tribunal ágil, célere, para decidir as suas 
questões judiciais porque o Congresso Nacional se 
nega a votar essa matéria.

É com estes argumentos, Sr. Presidente, que eu 
peço a todas as Sras. e Srs. Parlamentares que nós 
votemos contra o requerimento de retirada de pauta e 
depois, no mérito, pela aprovação do projeto, pela apro-
vação da instalação dos Tribunais Regionais Federais.

Muito obrigado a V.Exa. pela distinção, pela lem-
brança do nome de meu pai, que foi Parlamentar por 
40 anos nesta Casa e aqui se debruçou sobre esta 
causa como a sua grande causa nos últimos anos de 
seu mandato parlamentar.

Vamos, com a sensibilidade de todos os Parla-
mentares, fazer com que o Estado Democrático de 
Direito prevaleça e os cidadãos mineiros possam ter 
acesso a uma Justiça rápida, célere.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. OSMAR SERRAGLIO – Sr. Presidente, 

peço 1 minuto.
O SR. ABELARDO LUPION – Sr. Presidente, 

depois fala.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós 

vamos encerrar, mas o Deputado Osmar Serraglio, 
coordenador da bancada do Paraná, falará por 1 
minuto.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro quero dizer da alegria e do privilégio que nós 
temos de contar com um paranaense presidindo um 
momento tão importante para a nossa história quanto 
este em que nós estamos criando o Tribunal Regional 
Federal do Paraná, enfim, uma nova Região.

E quero tranquilizar os Parlamentares no sentido 
do aventado vício de iniciativa. É bom que se perceba 
que o Conselho Nacional de Justiça, certamente um 
órgão muito superior à criação de um tribunal, foi criado 
através de emenda constitucional. Por isso, o Plenário, 
os companheiros, os Congressistas fiquem tranquilos, 
votem com a consciência de que estão contribuindo 
para que a Justiça deste País alcance de fato os nos-
sos concidadãos.

Obrigado, Sr. Presidente, e parabéns pela con-
dução dos trabalhos.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. (Pausa.)
(Manifestação no plenário.)(Palmas.)

RESULTADO DA VOTAÇÃO:
SIM: 74
NÃO: 330
ABSTENÇÕES: 10
TOTAL: 414

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 544/2002 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 13/03/2013 17:55
Encerramento da votação: 13/03/2013 18:32
Presidiu a Votação:
André Vargas 
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O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar agora, 
Presidente. Vamos abrir mão da fala para votar rapi-
damente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Realmen-
te, a ideia é a de abrirmos a votação logo em seguida.

Vamos combinar o procedimento. E é claro que 
a votação é marcante, porque 330 Parlamentares vo-
taram.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vamos 
votar imediatamente, direto, sem discussão.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós po-
deríamos fazer uma consulta às Lideranças.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sem discussão, 
direto. Aproveite o quorum de Plenário e coloque em 
pauta diretamente.

O SR. ABELARDO LUPION – Sr. Presidente, 
vamos abrir a votação e seguir a linha de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vamos 
votar.

O SR. ABELARDO LUPION – Vamos abrir a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu queria 
saber se os Deputados Paes Landim, Vieira da Cunha, 
Sibá Machado e Nazareno Fonteles concordam em 
abrirmos a votação.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não. Presidente, eu não abro 
mão da minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, 
vamos à folha de inscrição.

O SR. ABELARDO LUPION – Então, vamos 
deixar o Deputado Vieira da Cunha falar, depois mais 
um, e pronto. Um de cada lado.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não, mas 
nós temos que seguir o Regimento. Nós temos que 
seguir o Regimento, Deputado Lupion, por mais que 
esteja tentado a acolher a sua sugestão.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Paes Landim. (Pausa.) Não está. 

Deputado Vieira da Cunha. (Pausa.)
O SR. ABELARDO LUPION – Presidente, ele 

não abre mão da inscrição, ele quer falar.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vai votando, e 

pronto.
O SR. ABELARDO LUPION – Bota mais um para 

falar, e pronto. Vamos para a discussão.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós va-

mos seguir o Regimento, porque a inscrição é um di-
reito do Parlamentar.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Pode votar e fa-
lar, Presidente.

O SR. ABELARDO LUPION – Estou inscrito e 
abro mão.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Vieira da Cunha.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, eu 
quero daqui reafirmar os argumentos que já usei por 
ocasião do encaminhamento da votação do requeri-
mento e quero me dirigir não só a eles, evidentemen-
te, mas especialmente aos meus colegas e às minhas 
colegas da bancada gaúcha. 

Veja bem, Presidente: nós não podemos, em 
nome da correção de algumas distorções, em nome 
da celeridade da Justiça, que todos queremos, gerar 
outras distorções. Se a PEC passar como está, criará 
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede 
em Curitiba e com jurisdição em Santa Catarina, Para-
ná e Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, que hoje existe, que tem sede em Porto 
Alegre e que tem jurisdição no Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina e no Paraná, passa a se apequenar, 
passa a ser um tribunal com jurisdição apenas nos 
limites geográficos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Quero reafirmar que respeito a luta dos colegas 
que querem mais celeridade para a Justiça Federal de 
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segundo grau nos seus Estados, mas, em nome dessa 
sua justa luta, não podem descaracterizar um tribunal, 
que é o Tribunal da 4ª Região, que hoje é reconhecido 
pela excelência dos serviços que presta à população 
da Região Sul do Brasil. 

É por isto que nós encaminhamos pelo adiamento 
da discussão, favoravelmente ao requerimento: para 
que pudéssemos encontrar uma fórmula que compati-
bilizasse os interesses, que são meritórios, repito, dos 
Estados que querem mais celeridade para o segundo 
grau de jurisdição da sua Justiça Federal, com os do 
nosso Estado, que não pode ser prejudicado e esva-
ziado, como acontecerá se esta PEC for aprovada.

Trata-se, portanto, Sr. Presidente – vamos dizer 
aqui alto e bom tom –,de uma disputa de poder político. 
E o Rio Grande do Sul não pode ser discriminado desta 
forma: passar para Curitiba, Capital do Paraná, a sede 
de um poderoso tribunal e nos deixar isolados, lá no 
Estado do Rio Grande do Sul, com o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região com jurisdição apenas em um 
Estado. Se isso se justifica para Minas Gerais, Deputa-
do Padilha; se isso se justifica para São Paulo, que são 
dez vezes mais do que o Rio Grande, tudo bem. Mas, 
no nosso caso, não. Nós temos que ter uma divisão 
mais racional desses espaços geográficos, no que diz 
respeito a estes dois tribunais: o futuro, da 6ª Região, 
e o da 4ª Região. Não é possível deixar o da 4ª Região 
só com o Rio Grande do Sul e criar a 6ª Região com 3 
Estados: Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Então, com todo o respeito aos colegas das de-
mais regiões... Repito: apoio a luta. Penso que o que foi 
dito aqui tem que ser repetido. Nós temos que legislar, 
aqui, para que a população que representamos seja 
mais bem atendida no que diz respeito ao acesso à 
Justiça. Todos estamos de acordo. Agora, corrigir essa 
distorção e criar outra? Com esse absurdo que vai ser 
isolar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para 
atender apenas ao Estado do Rio Grande do Sul, com 
isso não podemos concordar. 

Então, finalizo lastimando que tenha que enca-
minhar contrariamente à PEC; lastimando, porque sei 
da boa intenção dos colegas que querem a sua apro-
vação. Mas essa aprovação se dará em detrimento 
dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Com 
isso, a nossa bancada, a bancada gaúcha, não pode 
e, tenho certeza, não vai concordar. 

Finalizo pedindo aos 31 Deputados Federais gaúchos 
que votemos “não” a esta PEC, a fim de que o assunto 
possa ser mais bem debatido, amadurecido e de que en-
contremos uma fórmula que nos una a todos e que não 
discrimine um Estado da Federação, que é o Estado que 
represento nesta Casa, o Estado do Rio Grande do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, Fernando Ferro encaminhou o voto “não”.

 O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, a Liderança do PR pede aos 
que são a favor da PEC que não falem, que abram mão 
de falar. Quem é a favor não precisa falar.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Logo de-
pois vai haver um requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra. A favor.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, nós precisamos 
rebater as colocações feitas pelo orador que me an-
tecedeu. Ninguém está contra nenhum Estado. Este 
é um projeto que interessa ao País. Entendo até que, 
com a retirada de tantos projetos que hoje tramitam 
nos tribunais existentes, vai melhorar o serviço nesses 
Estados que os sediam. Então, o Rio Grande do Sul 
vai também ter benefício nesse sentido, porque terá 
um melhor serviço judiciário de terceiro grau.

Queria dizer que a OAB Nacional é favorável a 
este projeto; que o Ministro Felix Fischer, Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, também já se 
manifestou favoravelmente a este projeto; que a classe 
dos advogados de todo o País é favorável a este projeto.

E nós queremos dizer, para poupar tempo, que 
o encaminhamento desta matéria é de interesse na-
cional. O acúmulo de processos hoje nos tribunais é 
ruim para o País. Há vários processos parados ou com 
a sua solução retardada justamente por causa desse 
acúmulo. E não vai trazer nenhum problema ao País 
a descentralização. Ao contrário, vai ser um benefício.

A Justiça agradece e a cidadania, também.
Vamos votar favoravelmente à PEC nº 544.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Mais um 

a favor e outro contrário.
E há requerimento aqui para o encerramento da 

votação, que vamos votar.
Deputado Sibá Machado. (Pausa.)
Deputado Nazareno Fonteles.
 O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, o Deputado Osmar Terra votou com o partido.

O SR. LUCIO VIEIRA LIMA (PMDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, o Deputado Lucio Vieira Lima votou 
de acordo com o seu partido. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu me 
lembro.
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O SR. LUCIO VIEIRA LIMA – Não esperava ou-
tra coisa de V.Exa., tendo em vista sua memória, re-
conhecida por todos como brilhante.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo a 
palavra ao Deputado Nazareno Fonteles, por 5 minutos.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, estou ocupando a 
tribuna porque, no período de debates sobre isso, na 
Comissão de Constituição e de Justiça, eu procurei 
compreender a matéria. Recebi essa comunicação do 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 
fui ver que nós já aprovamos nesta Casa, na Emenda 
Constitucional nº 45, o processo de descentralização 
dos tribunais, econômico, sem precisar estar construin-
do novos palácios, novos gastos e aquela estrutura 
caríssima que a esta PEC propõe. 

Não estou nem entrando no mérito da questão 
da inconstitucionalidade. Basta dizer que, segundo 
dados do próprio tribunal, a maior parte das deman-
das, mais de 80%, é previdenciária. E isso pode ser 
resolvido nas varas, com a emenda constitucional que 
está também em curso. 

Segundo: na Emenda 45, como eu já falei, as 
Câmaras Regionais podem funcionar com três de-
sembargadores, por exemplo, no Piauí, no Maranhão. 
Podem trabalhar no próprio tribunal estadual. Não há 
necessidade do tribunal.

Sabem o que está em jogo? É que o Superior 
Tribunal de Justiça tem segurado um projeto para ex-
pandir o número de desembargadores federais, de 32 
para 59. E as obras do prédio para agasalhar a todos 
serão concluídas no próximo ano. E não manda, pela 
vaidade de querer aparecer com os prédios, em Minas 
Gerais, no Paraná, no Maranhão e em outros lugares. 
Isso é um absurdo! A iniciativa é dele. É o próprio de-
sembargador. Vemos a briga dentro do Judiciário.

Agora, esta Casa aprovou a Emenda 45. Tem uma 
estrutura leve, descentralizada, que imediatamente 
pode funcionar. Basta expandir o número de desem-
bargadores, e vamos aqui ainda pensar no prédio, o 
que não resolve o problema principal, que é a expan-
são do número de desembargadores federais, sobre o 
que já há um anteprojeto pronto, engavetado no STJ, 
porque a iniciativa é dele, de 32 para 59.

É por essas razões que nós e muitos outros nos 
colocamos contrários a isso. Quando falamos em gasto 
público com a máquina do Estado... Eu tenho ouvido 
aqui os que são neoliberais dizerem que são contra 
o aumento da máquina, a expansão do Estado, e na 
hora de ter uma solução correta, já prevista consti-
tucionalmente, é aprovada nesta Casa, mas não vai 
satisfazer as vaidades dos palácios construídos para 
dar visibilidade e a aparência de que vai atender ao 

usuário. Ora, só pode atender ao usuário se houver 
desembargadores, porque esse é o grande problema 
do acúmulo. Por isso, temos que ir aos recursos hu-
manos. Vai ser um gasto eficaz, e haverá condições 
de fazer a descentralização.

Dessa argumentação eu tive o cuidado de distri-
buir várias cópias na CCJ. Infelizmente, a vaidade foi 
maior do que a razão e a compreensão do que pode 
ser feito com um gasto menor, com uma rapidez maior 
e com uma descentralização muito maior, que pode 
atingir todos os Estados, se assim quisermos.

Felizmente, como esta é a Casa dos debates, eu 
não poderia me furtar a dizer isso, por dever de cons-
ciência, porque estou convencido de que o caminho já 
existente é o melhor, o mais rápido e o mais econômico 
para o dinheiro público.

Era isso, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Paulo Abi-Ackel.
Depois, há requerimento de encerramento da 

votação. 
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, eu tenho a impressão de que posso ser 
breve no exame de uma questão que, em última aná-
lise, é bastante simples. 

Os oradores que me antecederam, contrários à 
matéria, têm um argumento que carece de bom senso, 
se não de maior sofisticação na sua argumentação. É 
apostar no quanto pior melhor. 

Ora, se a estrutura atual da Justiça Federal, criada 
há 2 décadas, mostra-se hoje insuficiente para atender 
ao volume de processos que chega à Justiça Federal, é 
claro que nós Parlamentares temos a obrigação, através 
desta proposta de emenda à Constituição, de promover 
a reorganização do sistema de funcionamento da Justi-
ça Federal, criando novos Tribunais Regionais Federais. 

Não adianta os oradores tentarem convencer as 
Sras. e os Srs. Parlamentares de que, porque está ruim, 
tem que continuar ruim, até que uma solução comple-
ta se dê para todos os Estados da Federação. Vamos 
instalando os novos tribunais um por um, obedecendo 
– por que não? – à regra daquele que mais precisa, 
daquele que é mais necessário. Há índices e muitos 
estudos que revelam quais são os Estados que mais 
precisam da criação de um novo Tribunal Regional Fe-
deral e há estudos que indicam quais os Estados que 
precisam menos da criação de um Tribunal Regional 
Federal. É o caso em análise neste instante. 

É fundamental, para que nós possamos manter 
o cidadão brasileiro com acesso à Justiça célere, que 
seja instalado com a maior brevidade possível o Tribu-
nal Regional Federal de Minas Gerais. Com a abertura 
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deste precedente, obviamente, naturalmente, auto-
maticamente, veremo-nos todos nós na obrigação de 
criar o Tribunal Regional Federal de outros Estados, 
cujo volume de processos indica claramente a neces-
sidade de criação de um tribunal local.

O que nós não podemos fazer é não votar, sob o 
simples argumento de que, se não votarmos um tribunal 
para cada Estado da Federação, não podemos então 
criar um Tribunal Regional Federal para um Estado cujo 
volume de processos está de tal forma abarrotado que 
um processo de aposentadoria, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, fica muitas vezes de 15 a 20 anos aguardando 
a decisão de um juiz federal.

Ora, nós temos a obrigação de colocar o ponto 
final nesta questão, atentos que estamos ao desejo 
de ver exatamente as nossas obrigações sendo obje-
to de tratamento no plenário desta Casa. Não há ne-
nhum outro argumento que desmonte este que aqui eu 
coloco: em Minas Gerais há um volume mais do que 
suficiente a justificar a criação de um tribunal, o tribu-
nal do qual faz parte o Estado de Minas Gerais. Em 
seu volume de processos, 73% deles são oriundos do 
Estado de Minas Gerais. O restante, os demais 27% 
dos processos, é oriundo dos outros dois Estados que 
completam os três Estados, ou seja, o Distrito Federal 
e o Espírito Santo.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, vamos criar 
o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais e, em se-
quência, logo na primeira oportunidade, vamos criar 
os Tribunais Superiores dos outros Estados, que tam-
bém precisam do tribunal, para que o cidadão brasi-
leiro, principalmente aquele que mais precisa de uma 
Justiça célere, o cidadão brasileiro mais carente, te-
nha acesso à Justiça célere. E Justiça célere é sinal 
de justiça para todos. 

Que se faça aqui nesta Casa um esforço para 
que nós possamos votar esta matéria no dia de hoje. A 
proposta sob análise, Sras. e Srs. Parlamentares, está 
em consonância com os princípios constitucionais do 
acesso ao Judiciário e do devido processo legal, está 
consubstanciada no art. 5º da Constituição Federal. E 
é mais do que claro que, 20 anos depois de instalada 
a Justiça Federal nos moldes em que foi instalada, em 
1992, precisa de ajustes. E esses ajustes nós have-
remos de fazer, não nos furtando a exercer o nosso 
papel de legisladores, votando a PEC nº 544-B no dia 
de hoje, pela criação de todos os Tribunais Regionais 
Federais, mas principalmente dando início, criando o 
tribunal de Minas Gerais.

Muito obrigado.
 O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Sérgio Moraes votou com o PTB.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há re-
querimento sobre a mesa:

“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos dos arts. 

178, § 2º, e 117, XI, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o encerramento da 
discussão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 544/02.

Sala das Sessões, – Deputado Domin-
gos Sávio, Vice-Líder do PSDB.”

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas.) – Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado 
Domingos Sávio. (Pausa.)

Não tem necessidade? (Pausa.)
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-

tação.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis ao encerramento da 
discussão, conforme consta no requerimento, perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 
minutinho. Há um debate aqui. Nós estamos tentando 
achar um entendimento.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos fazendo 
um entendimento acerca de um assunto que surgiu 
num requerimento que está sobre a mesa e pediría-
mos 1 minutinho, por favor; que V.Exa. segurasse por 
3 minutos...

O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Oziel Oliveira votou, na última votação...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um mi-
nutinho, Deputado. Nós estamos encaminhando aqui 
um entendimento.

O SR. ZECA DIRCEU – Presidente.
O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, en-

quanto não se faz o encaminhamento, V.Exa. me dá...
O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, um in-

tervalo para falar de um outro...
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado Moreira Mendes está falando, o Deputado Zeca 
Dirceu tem uma questão...

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
rapidamente, quero também defender a criação dos 
tribunais, porque é muito importante, é extremamente 
importante para nós da Região Amazônica. 

Talvez, de tudo o que nós ouvimos aqui, com muito 
respeito, os Estados que mais precisam da criação do 
tribunal são os Estados do Norte – Amazonas, Ron-
dônia, Acre e Roraima. Por isso é que estamos aqui 
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defendendo a PEC e conclamando a todos a votarem 
a favor desta PEC, que é extremamente importante 
para a Justiça Federal brasileira.

 O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, durante a 
reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, foi desrespeitado o Regimento 
Interno desta Casa. 

Sr. Presidente, estou apresentando um recurso. 
Gostaria do seu apoio e da sua concordância, para que 
se evitasse o equívoco que ali foi cometido. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Acolhi-
do. A Mesa recebe esse recurso, que vai ser avaliado.

 O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-

do Odair Cunha e depois Deputado Eduardo Azeredo. 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer apenas 
uma ponderação ao Deputado Vieira da Cunha, meu 
ilustre patrício, dizendo o seguinte: o que está acon-
tecendo com o Rio Grande do Sul é o que nós dese-
jamos para todas as Unidades da Federação. Oxalá 
todas as Unidades da Federação possam ter um Tribu-
nal Regional Federal como temos o Tribunal Regional 
do Trabalho. Ao contrário do que se quer dizer, é um 
benefício para o Rio Grande do Sul. Os processos de 
aposentadoria no Rio Grande do Sul serão votados 
mais celeremente. É disso que nós estamos falando.

Aliás, Sr. Presidente, para os operadores do Di-
reito, para os advogados, é muito importante que haja 
no Rio Grande do Sul um tribunal só para julgar as 
causas do Rio Grande do Sul. Aqueles que querem 
ajudar o Rio Grande do Sul devem aprovar esta PEC, 
porque ela...

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Conclua, 
Deputado Odair Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA – ...força ainda mais a 
descentralização.

Por isso, eu queria dialogar com os ilustres Par-
lamentares do Rio Grande do Sul sobre a importância 
de votarmos a PEC como ela está, nesta noite.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Eduardo Azeredo.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer apenas um registro: o Deputado Roberto 
de Lucena, do PV de São Paulo, na última votação, 
votou de acordo com a orientação do partido.

O SR. PEDRO UCZAI – Sr. Presidente.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Eduardo Azeredo, é para justificar? Quem vai justificar?
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Depu-

tado Eduardo Azeredo está inscrito.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Pedro 
Uczai votou com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sim. Obri-
gado, Deputado Pedro.

 A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 

palavra o Deputado Eduardo Azeredo. Depois, a De-
putada Alice Portugal, o Deputado Lincoln Portela e o 
Deputado Colbert Martins.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
já vimos na votação da retirada de pauta uma maio-
ria expressiva. Então, é importante votarmos a PEC 
em seguida. A maioria já está demonstrada aqui. Os 
partidos da base liberaram o voto e agiram bem ao li-
berar, porque o resultado é muito claro: a maioria está 
se manifestando a favor da aprovação.

Portanto, vamos partir agora para este momento 
importante de votação do mérito, aprovando a criação 
dos TRF, o desmembramento dos TRF.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está sendo 
procurado um entendimento, porque há um DVS, e há 
possibilidade de destacar, uma possibilidade regimental. 

Peço bom senso e paciência a todos, mesmo que 
tenham compromissos, porque significa incluir várias 
Unidades da Federação e não excluir uma, em detri-
mento de outras. Acho que isso é importante. Então, 
nós vamos aguardar.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra a Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, por 
diversas vezes esta Casa recebeu Desembargadores 
e Ministros dos Tribunais Federais. Digo que nenhum 
Estado ficará prejudicado com esta nova divisão. Na 
verdade, o que haverá será uma descentralização.

O SR. JOSÉ ROCHA – Está esvaziando o ple-
nário. Vamos votar!

A SRA. ALICE PORTUGAL – Não haverá qual-
quer tipo de mudança de peso das Unidades da Fe-
deração...

O SR. JOSÉ ROCHA – Está esvaziando o ple-
nário. Vamos votar!

A SRA. ALICE PORTUGAL – ...em relação aos 
Tribunais Federais.
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Por isso, julgo que o projeto que há 11 anos 
dormita nesta Casa, inclusive com preparo para votar 
desde a Legislatura passada,...

O SR. JOSÉ ROCHA – Vamos votar!
A SRA. ALICE PORTUGAL – ...precisa ser vo-

tado...
O SR. JOSÉ ROCHA – Vamos votar!
A SRA. ALICE PORTUGAL – ...como está. E a 

regulamentação garantirá que nenhum Estado fique 
prejudicado...

O SR. JOSÉ ROCHA – Está esvaziando o ple-
nário. Vamos votar!

A SRA. ALICE PORTUGAL – ...em relação ao 
direito jurisdicional. 

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu pediria 

aos Líderes, que conhecem muito mais do que este 
Presidente, bom senso, para que nós tivéssemos uma...

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
votar este projeto de uma vez e depois vamos discutir 
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Veja, De-
putado Lupion, o bom senso: se houver destaque, 
haverá necessidade de duas votações nominais. Nas 
duas, haverá necessidade de 308 votos. Correto? E 
há um tempo. A primeira tem uma garantia maior, e a 
segunda tem uma garantia menor.

Então, eu só pediria bom senso, porque todos 
queremos que o Brasil saia vitorioso ao final.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Eduardo Azeredo. Depois, Depu-
tado Lincoln Portela.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero esclarecer que, no DVS, quem tem que colocar 
304 votos é quem quer a aprovação do DVS. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não é 
isso. Quem quer manter o texto tem que colocar. É 
um instrumento. Porque tem que manter o texto. Esse 
é o impasse.

 O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou fazendo um apelo. Tantos Parlamentares estão 
fazendo um apelo ao PDT para que retire este reque-
rimento. 

Então, a proposta que eu faço é a seguinte: que 
o PDT, pelo bom andamento desta PEC, retire. Ago-
ra, Sr. Presidente, caso não queira... É o PSB. Perdão. 
Que o PSB retire este requerimento. Caso o PSB não 

queira retirá-lo, vamos votar e vamos ganhar isso aí, 
Sr. Presidente. Vamos votar e vamos ganhar! Vamos 
embora! Vamos adiantar a sessão, porque isso é pro-
crastinação. Vamos ganhar isso aí!

Sr. Presidente, ponha para votar.
 O SR. ABELARDO LUPION – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Abelardo Lupion, rapidamente, para nós concluirmos.
O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Vamos esperar um 
pouco – nós estamos em negociação aqui –,porque 
se não as bancadas do Paraná, de Santa Catarina, 
de Mato Grosso do Sul vão ficar impedidas de votar. 

Como é que vamos votar agora? E depois vamos 
ficar à mercê da boa vontade do Rio Grande do Sul? É 
o fim da picada. O Estado de São Paulo está ficando 
sozinho. O Rio Grande do Sul, que se julga tão gran-
de, não tem condições de ficar sozinho com as suas 
ações? Que história é essa?

 O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Mauro Lopes votou com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-
do Abelardo Lupion, mesmo em altos brados, falou a 
voz do bom senso.

Veja: todas as vezes em que houve a possibi-
lidade de entendimento, para que não houvesse, no 
contexto geral, prejuízo para uma parte tão relevante 
quanto Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, 
numa votação como esta, eu tenho assistido aqui – e 
não tenho sido eu Presidente, mas agora que estou 
começando aqui – que sempre se apelou para o bom 
senso e para a mediação de uma posição intermediária.

Então, a paciência dos Parlamentares do resto do 
Brasil seria muito importante. Nós faríamos esse apelo.

Prorrogo a sessão por mais 1 hora.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Conce-

do a palavra ao Deputado José Guimarães, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, enquanto vão negociando a solução, vou, 
com o intuito até de facilitá-la, manifestando-me aqui a 
respeito de um tema que ultimamente tem ocupado o 
noticiário nacional: a chamada crise, que alguns criaram, 
pela qual estaria passando a nossa querida PETROBRAS.

A PETROBRAS é uma empresa que se tem 
consolidado cada vez mais no mercado nacional e 
no mercado internacional, principalmente agora, com 
a descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal só 
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foi possível porque a empresa não foi privatizada no 
Governo anterior, no Governo dos tucanos. A empre-
sa, com a descoberta do pré-sal, tornou-se gigante e 
hoje é uma das maiores empresas do mundo. Se ain-
da não integra a OPEP, já, já a nossa PETROBRAS 
vai-se tornar uma gigante não só na exploração do 
petróleo, mas, principalmente quando forem insta-
ladas as refinarias que estão no Plano de Negócios 
da PETROBRAS, também no refino do petróleo em 
nosso País.

A PETROBRAS, Sr. Presidente, justamente nos 
10 anos do Governo nacional do PT, melhorou e au-
mentou em 73% a produção de petróleo no País, ao 
passo que a produção mundial da mesma commodity 
aumentou apenas 12%. No que tange ao gás natural, 
a produção brasileira apresentou um incremento de 
mais de 60%, enquanto a produção internacional au-
mentou apenas 36%. As reservas provadas de gás e 
petróleo no Brasil aumentaram 73%, ao passo que as 
reservas mundiais se ampliaram em 38%.

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, é exatamente na gestão do Governo nacional 
do PT que a PETROBRAS adquire musculatura, que 
a PETROBRAS está se tornando uma gigante. Eu não 
tenho a menor dúvida. Podem alguns até ficar insatis-
feitos, mas, quando chegarmos ao final de 2016 – a 
nossa segurança é por conta do plano de investimen-
tos da PETROBRAS –,vamos ter todas as refinarias 
instaladas e vamos ter, assim, executado em 100% o 
Plano de Negócios da PETROBRAS.

Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, a PETROBRAS, em 2002, valia ape-
nas 15,5 bilhões de dólares. Fechamos 2012 com a 
PETROBRAS valendo 126 bilhões de dólares. É uma 
conquista extraordinária, porque a PETROBRAS tem 
um patrimônio incomparável, principalmente em rela-
ção ao das outras empresas petrolíferas.

Na área do lucro da PETROBRAS, em 2002 tive-
mos um lucro de 8,1 bilhões. No ano de 2012, tivemos 
um lucro de 21,2 bilhões de reais.

Em 2002, a PETROBRAS investiu 18,9 bilhões. 
Em 2012, nós investimos mais de 84 bilhões de reais, 
atingindo um número recorde na história da empresa.

Quanto à produção de óleo no Brasil, em 2002 
o País produzia 1 milhão e 500 mil barris por dia. Em 
2012, produzimos 1 milhão e 980 mil barris por dia.

No que se refere às nossas reservas provadas 
na área de barris de óleo, eram 11 bilhões de barris 
de óleo equivalente a petróleo em 2002, e saltamos 

para 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente a pe-
tróleo em 2012.

A receita da PETROBRAS, em 2002, era de 69,2 
bilhões, e, em 2012, saltou para 281,3 bilhões.

Como pode a PETROBRAS estar em crise? Como 
pode, se a empresa tem sido essencialmente gerado-
ra de novas tecnologias, graças, principalmente, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, à descoberta 
do pré-sal, porque é pelo pré-sal que a empresa está 
se tornando gigante?

Quase todos os dias eu escuto isto – parecem 
vozes do além – no meu Estado ou no Nordeste bra-
sileiro. “A Refinaria Premium I não vem mais para o 
Maranhão.” “A Refinaria Premium II não vem mais para 
o Ceará.” As duas refinarias estão asseguradas.

Portanto, ao final de 2015, até 2016, essa em-
presa instalará as três grandes refinarias: a Refinaria 
Abreu e Lima, em Pernambuco (está em andamento); 
a Refinaria Premium I, no Maranhão; e a Refinaria 
Premium II, no meu Estado do Ceará.

Trata-se de uma gigante que hoje comanda a 
exploração de petróleo no Brasil, mas é, sobretudo, 
uma gigante da geração de empregos para o povo 
brasileiro. Nós da bancada do PT, que governamos o 
Brasil, muito nos orgulhamos de termos constituído 
essa empresa, que não é uma empresa para empre-
gar, como muitos dizem, petistas ou aliados da base. 
Hoje a PETROBRAS é uma empresa qualificada para 
o mercado mundial de exploração de petróleo e deve 
merecer deste Parlamento todo o apoio do mundo, 
principalmente a gestão da Dra. Graça Foster, que 
está na presidência desta empresa que conhecemos, 
a PETROBRAS.

Nós preservamos o caráter público da PETRO-
BRAS nos nossos Governos. Não existe a história de 
privatizar a PETROBRAS. Muito pelo contrário. Ela 
precisa é ser fortalecida, para continuar produzindo, 
explorando petróleo e, principalmente, gerando renda, 
divisas, fazendo desta Nação uma nação rica.

Eu não tenho dúvida, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, assim como o Brasil está crescendo, 
de que cresce também a gigante PETROBRAS.

A empresa PETROBRAS, portanto, não está em 
crise. Alguns até torciam para que ela estivesse em 
crise, mas os dados falam mais alto. Contra fatos e 
dados não há argumento.

Viva a PETROBRAS, porque ela é uma gigante 
do povo brasileiro, Sr. Presidente!
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos úl-
timos 10 anos, ao longo da gestão dos Governos do 
PT, a PETROBRAS apresentou um desempenho ex-
traordinário. A produção de óleo nacional aumentou 
em 73%, ao passo que a produção mundial da mesma 
commodity aumentou apenas 12%.

No que tange ao gás natural, a produção bra-
sileira apresentou incremento de 61%, enquanto a 
produção internacional aumentou somente 36%. E 
as reservas provadas de gás e petróleo do Brasil au-
mentaram 73%, ao passo que as reservas mundiais 
se ampliaram em 38%.

O notável esforço na exploração de novas jazidas 
levou à descoberta extraordinária do pré-sal, algo que 
muito provavelmente não teria acontecido caso a empre-
sa tivesse sido privatizada, como queriam os tucanos.

Hoje, a PETROBRAS é a grande estrela mundial 
da prospecção de óleo em águas profundas. Nos últi-
mos 5 anos, mais de 50% das descobertas de novas 
jazidas foram feitas em águas profundas, e a PETRO-
BRAS é responsável por 63% dessas descobertas.

Na realidade, com o pré-sal a PETROBRAS deve-
rá dobrar de tamanho até 2020, e o Brasil se transfor-
mará no país fora da OPEP que terá o maior aumento 
na produção de gás e petróleo até 2030.

Quanto valia a PETROBRAS em 2002? Dez ve-
zes menos do que agora, no mínimo. Quanto lucrava? 
Muito menos que agora.

Conteúdo Local.
A indústria nacional de bens e serviços tem res-

pondido à altura das demandas da PETROBRAS, com 
Conteúdo Nacional que, por vezes, supera o índice de 
85%, que é o caso dos projetos do Refino. O aumento 
do Conteúdo Nacional é possível para bens e serviços 
que hoje são importados e que apresentam escala eco-
nômica para serem produzidos no Brasil. Isso significa 
geração de emprego no Brasil.

PETROBRAS: PT x PSDB – a verdade dos nú-
meros de 2002 a 2012.

Valor da empresa. De 15,5 bilhões de dólares em 
2002, saltou, em 2012, para 126 bilhões de dólares.

Lucro líquido. Em 2002: R$8,1 bilhões. Em 2012: 
R$21,2 bilhões.

Investimentos. Em 2002: R$18,9 bilhões. Em 
2012: R$84,1 bilhões (recorde na história da empresa)

Número de empregados. Em 2002: 46,6 mil em-
pregados.Em 2012: 84,7 mil empregados.

Produção de óleo no Brasil. Em 2002, o Brasil 
produzia 1 milhão e 500 mil barris por dia. Em 2012, 
saltou para 1 milhão e 980 mil barris por dia.

Reservas provadas. De 11 bilhões de barris de 
óleo equivalente de petróleo (BOE) em 2002, saltou 
para 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente de pe-
tróleo em 2012.

Receita. Em 2002, a receita era de R$69,2 bilhões. 
Em 2012, passou a ser de R$281,3 bilhões.

 O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
houve um entendimento...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Com a 
palavra o Deputado Beto Albuquerque. (Pausa.)

O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
Liderança do PSB, nós queremos retirar o requeri-
mento de destaque. (Palmas.) Em nossa bancada, por 
solicitação dos colegas Parlamentares da bancada do 
PSB de vários Estados, encontramos o entendimento 
para a retirada desse requerimento e, até o segundo 
turno, vamos estar discutindo para encontrar uma al-
ternativa adequada.

Certo, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Correto. 
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-

tação o requerimento de encerramento da discussão. 

“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos dos arts. 

178, § 2º, e 117, XI, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o encerramento da 
discussão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 544/02.

Sala das Sessões, – Deputado Domin-
gos Sávio, Vice-Líder do PSDB.”

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Os De-
putados que são favoráveis ao requerimento perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Há alguns 

inscritos para encaminhar a matéria.

(Manifestação no plenário. Não! Não! 
Retira!)

 O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero deixar registrado o voto “não”.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB nas votações anteriores.
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O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
também que fique registrado o meu voto “não”.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-
tação o substitutivo adotado pela Comissão Especial, 
em primeiro turno, não havendo destaques.

“As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 11:

“Art. 27.   ...............................................
  .............................................................
§ 11. São criados, ainda, os seguintes 

Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, 
com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e 
jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, 
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Ge-
rais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, 
Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da 
Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede 
em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição 
nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e 
Roraima.”

Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais da 
6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões deverão ser instalados 
no prazo de seis meses, a contar da promul-
gação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. – Depu-
tado Eduardo Sciarra, Relator.”

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A vota-
ção será nominal. 

Orientação de bancada.
Como vota o PT?
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vai li-
berar a sua bancada. Mas eu, pessoalmente – foi meu 
pedido, junto com o Senador Sérgio Souza, para que 
viesse esta PEC hoje –,peço a todos para votarem 
pela descentralização da Justiça.

O PT libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PMDB?

O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB libera a sua bancada.

Existem interesses regionais específicos. Eu, 
pessoalmente, votarei a favor, mas o PMDB respeitará 
as decisões da sua bancada.

O PMDB libera a bancada.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PSDB?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”, pela aprovação da PEC.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSD?

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD 
vota “sim”, pela aprovação da PEC.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
mineiro, eu, da mesma forma, não posso me esquecer 
do nosso Senador Arlindo Porto, que muito trabalhou 
nesse sentido também.

O PR encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PP?
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
libera a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o Democratas?

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSB?

O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
libera a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PDT?

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em respeito 
aos interesses das várias Unidades da Federação na 
nossa bancada, nós a liberamos. Mas fazemos coro 
com o Deputado Ronaldo Nogueira, que é o coorde-
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nador da bancada gaúcha, para que os representantes 
do Estado do Rio Grande do Sul votem “não” à PEC, já 
que há um esvaziamento notório do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, que hoje tem jurisdição nos três 
Estados do Sul – Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná –,com sede em Porto Alegre.

“Não” ao esvaziamento do TRF da 4ª Região!
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PPS/PV?
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
Parlamentar PPS/PV vota pelo acesso à Justiça, vota 
“sim”, e cumprimenta todos os que trabalharam, nos 
últimos 10 anos, pela aprovação dessa PEC.

Viva a Justiça brasileira!
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PTB?
O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PTB, Sr. Presidente, 
em respeito aos Deputados do Paraná principalmente, 
libera a bancada.

Mas eu quero fazer um pedido especial aos De-
putados do Rio Grande do Sul e também do Estado 
de São Paulo: votem “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PSC?

O SR. PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA 
(PSC-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSC, por maior celeridade na Justiça, 
pela democratização do acesso à Justiça, vota “sim”.

Eu sou de Foz do Iguaçu, Sr. Presidente. Muitos 
processos da Justiça Federal são encaminhados a 
Porto Alegre. Então, há uma dificuldade muito grande 
para a Justiça Federal de Foz do Iguaçu, por exemplo.

O PSC vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obriga-

do, Deputado Professor Sérgio de Oliveira, de Foz do 
Iguaçu, nosso companheiro que milita por essa causa.

Como vota o PCdoB?
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB, tem consciência da necessidade de maior 
acesso jurisdicional, garantindo que não haverá es-
vaziamento de nenhum tribunal de jurisdição anterior. 
O que haverá é uma diminuição de processos. O Rio 
Grande do Sul talvez venha a ter um tribunal mais efi-
ciente, porque estará desengarrafando a 4ª Região.

Por isso, por mais regiões decisórias, o PCdoB 
vota “sim” a esse projeto que está há 11 anos dormi-
tando nesta Casa.

“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PRB?

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB acredita que 
toda e qualquer medida capaz de facilitar o acesso do 
brasileiro à Justiça merece o apoio deste Parlamento.

O PRB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 

vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto 
é contrário, pelas seguintes razões: não acreditamos 
que a criação de Tribunais Regionais Federais – aliás, 
constitucionalmente, atribuição do próprio Poder Judi-
ciário –,vá, por si só, democratizar o acesso à Justiça.

Nessa visão ampla e não nessa pequena guerra 
de secessão que está se estabelecendo aqui, temos 
que pensar na Defensoria Pública, temos que pensar 
no próprio Ministério Público e dialogar com o Judici-
ário nacional, com o estadual, no sentido de ampliar 
essa fruição da Justiça.

Essa medida pode até gerar alguns novos cargos 
para desembargadores, mas causa um desequilíbrio, 
como é o caso do Rio Grande do Sul. Quer dizer, não 
estamos harmonizando nem democratizando a Justi-
ça, no nosso modo de entender.

Esse projeto, aliás, tramita há 10 anos, o que exi-
ge atualização. Em 10 anos, muita coisa aconteceu, e 
a Justiça também não ficou paralisada.

Nosso voto é contrário, Sr. Presidente.
 O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, abra a 
votação, por favor.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós va-
mos seguir o Regimento.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PEN? (Pausa.) 
Como vota a Minoria? 
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de 
maneira contrária ao que acabou de falar o ilustre De-
putado do PSOL, por quem tenho grande admiração, 
nós não podemos trabalhar pelo “quanto pior, melhor”.

O que o Líder do PSOL está pregando é um estado 
de confusão cada vez maior, sem explicação, sendo que, 
é claro, é muito melhor para o cidadão brasileiro que a 
Justiça seja descentralizada e que cada Estado possa 
ter o seu tribunal, fazendo frente à demanda que vem do 
desejo e dos direitos dos cidadãos brasileiros que recor-
rem à Justiça para proteger os seus legítimos interesses.
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Trata-se apenas, portanto, nada mais, nada me-
nos, de dar ao cidadão brasileiro o inalienável direito 
de recorrer à Justiça e de ter uma Justiça célere. E o 
Líder que falar em sentido contrário está defendendo 
lobbies ou interesses... (O microfone é desligado.)

Votamos “sim”.
O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PEN-PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votamos “sim” pela representação do PEN, pela 
vitória dos Estados que vão ter acesso à Justiça, pela 
população de baixa renda, que não tinha como pagar 
honorários, e contra o lobby jurídico desses Estados 
que se achavam acima do bem e do mal e que podiam 
bloquear Estados como o Paraná.

“Sim”, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Em vo-

tação.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A Presi-

dência solicita a todos os Srs. Deputados e Sras. De-
putadas que tomem os seus lugares, a fim de ter início 
a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
 O SR. JOÃO BITTAR (DEM-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só 
justificar que, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sim.
O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como Lí-
der, tem a palavra o Deputado Nilson Leitão.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
gostaria de cumprimentá-lo pela excelente fotografia 
ao fundo. Está bem organizada e adequada a esses 
finais de PEC.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, 
V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Onde está 
o Deputado Nilson Leitão? S.Exa. vai falar como Líder 
da Minoria, por 7 minutos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, eu 
quero fazer uma pequena observação depois.

O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, 
quero somente fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 
minutinho. Rapidamente, Deputado Esperidião Amin. 
Nós temos que seguir o Regimento, V.Exa. sabe.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu só queria esclarecer, Sr. 
Presidente, que recebi um telefonema agora de um De-
sembargador do TRF da 4ª Região, com sede em Porto 
Alegre, preocupado com a posição de Santa Catarina. 

Nós gostamos muito da companhia do Rio Grande 
do Sul. Mas, se o Paraná nos convida, mesmo tendo 
maltratado o nosso Estado em várias ocasiões, como, 
por exemplo, apropriando-se do dinheiro do petróleo 
lá da frente de Itajaí, nós aceitamos a companhia do 
Paraná, esperando mais justiça para Santa Catarina, 
inclusive nas contendas com o Paraná.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Nilson Leitão, para uma 
Comunicação de Liderança, pela Minoria, por 7 minutos.

O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna porque, mais uma vez 
de forma estarrecedora, escuto o Líder do PT falar de 
um Brasil que é só o Brasil do PT. Não é o Brasil dos 
brasileiros, não é o Brasil de verdade. Gera quase incon-
formismo ouvir o PT falando que a PETROBRAS está 
numa situação maravilhosa. Aliás, tudo na propaganda 
do PT está maravilhoso. Tudo! Mas a realidade é outra.

É bom lembrar que a PETROBRAS não nasceu 
no Governo do PT. Foi criada em 1953. Hoje vive mo-
mentos difíceis, momentos ruins, momentos em que a 
insegurança, inclusive dos colaboradores, dos funcio-
nários, dos parceiros, dos contratados, é muito grande. 
Em vez de o PT criar uma história diferente, não ver-
dadeira, para contar este momento da PETROBRAS, 
deve reconhecer o que está fazendo com a empresa, 
orgulho nacional, e tomar atitudes sérias, decentes, 
responsáveis, para que não aconteça em 2014 o que 
ocorreu em 2012.

Comparando os números de 2012 com os nú-
meros de 2011, a PETROBRAS cresceu menos 33%. 
Se isso não é, no mínimo, preocupante, então eu acho 
que o PT está enxergando um Brasil diferente. Mais 
do que isso: está sem capacidade de investimento. 
Com o Governo do PT, a PETROBRAS cresceu ape-
nas 4% ao ano.

Como gostam de ainda ficar lembrando o grande 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, é bom res-
saltar que, no mandato de Fernando Henrique, a PE-
TROBRAS cresceu 10% ao ano, diferentemente dos 
4% ao ano no Governo do PT. Isso poderia servir de 
indicador para que o PT tivesse mais responsabilida-
de com a PETROBRAS. Os investidores estão fugin-
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do das parcerias com a PETROBRAS porque já não 
acreditam mais na gestão que está aí. Não acreditam 
de jeito nenhum!

Pior que isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos: onde está aquela autossuficiência tão proclamada 
pelo PT, pelo Presidente Lula sujando as mãos com 
petróleo e dizendo que o Brasil é autossuficiente? Se 
é autossuficiente, por que estamos importando óleo 
diesel? Por que estamos importando gasolina? São 
milhões e milhões de reais todo ano pagos ao estran-
geiro. É falácia, mais uma vez! Conversa fiada!

Enquanto isso, essa empresa, que deveria ser o 
nosso orgulho, passa por momentos dificílimos. A divul-
gação do balanço da PETROBRAS, cada vez que se 
apresenta de forma séria, coloca todos os brasileiros 
nessa inconsistência dos números do PT.

Não vou usar meus 7 minutos, Sr. Presidente. 
Não vou usá-los, mas quero pedir encarecidamente 
ao Governo brasileiro que pare de usar a propaganda 
oficial para contar as inverdades do Governo. O brasi-
leiro está precisando, sim, que a sua autoestima seja 
levantada, mas com obras que efetivamente ocorram.

Mais do que isso: hoje temos um dia memorável 
neste Parlamento, um dia memorável, quando a Câmara 
e o Senado convidam os Governadores para virem até 
aqui discutir o pacto federativo, que é um assunto de 
muita importância. E esse pacto federativo chegou ao 
resumo final de que o Governo Federal está se com-
portando praticamente como um agiota dos Estados 
e dos Municípios, cobrando percentual para seus re-
passes que chegam até os Estados e os Municípios. 
Então, chegou a hora de parar com essa brincadeira!

Por isso, nós da Oposição, os partidos repre-
sentados pelo PSDB, pelo DEM e pelo PPS, estamos 
prontos para debater os assuntos nacionais. E que bom 
que esta Casa agora está abrindo esses debates que 
o Brasil precisa ouvir, porque a verdade ocorre lá, em 
cada cidade. A realidade está lá.

Essa realidade ocorre quando falta o básico, o 
mínimo; quando falta o mínimo de um equipamento 
de saúde, quando a “ambulancioterapia” toma conta 
das regiões do interior, quando falta o médico; quando 
as Prefeituras têm que vir todo ano pedir ao Governo 
Federal que cumpra com a sua função, repassando 
os recursos para poder finalizar o ano; quando os 
Estados estão quebrados com as suas dívidas, en-
quanto o Governo Federal, em berço esplêndido, faz 
propagandas que não são verdadeiras. Simplesmente, 
as campanhas institucionais do Governo, todas elas, 
nos últimos anos, serão questionadas pela Oposição, 

inclusive judicialmente, porque é dinheiro jogado fora 
para contar inverdades e entregar números que não 
são verdadeiros para a Nação.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. ELISEU PADILHA – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Tenho uma 

questão de ordem a apresentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu ouvi com atenção, respeito e até admiração a for-
ma veemente com que foi sustentado aqui o “sim” a 
esta emenda constitucional. Mas a minha questão de 
ordem fundamenta-se na Constituição da República, 
que, ao que eu saiba, ainda está em vigor.

Estabelece o seguinte o texto constitucional:

“Art. 96. Compete privativamente” – pri-
vativamente, sem delegação:

“  ............................................................
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justi-
ça propor ao Poder Legislativo respectivo (...):

  .............................................................
c) a criação ou extinção dos tribunais 

inferiores; (...)”

Acho que nós temos, sim, que propiciar ao Judiciá-
rio a criação de tribunal em cada Estado da Federação.

Entendo justa a manifestação, a veemência com 
que os nobres Deputados postularam, para cada Es-
tado, o seu tribunal. Mas o meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, neste caso, não podia calar e não pode calar.

Nós votamos “não”, com convicção, pelo dispo-
sitivo constitucional.

Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Bom, não 

há questão de ordem a resolver. V.Exa. sabe que já 
passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e, 
portanto, nós não teríamos nenhuma questão de ordem 
a resolver. Já tramitou, e já houve parecer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Há uma ques-
tão técnica.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nós va-

mos passar a palavra, como fizemos na primeira fase, 
desta forma: 1 minuto para um, 1 minuto para outro, 
tranquilamente. Mas, no caso de questão de ordem, 
vamos valorizar a questão de ordem.
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 O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno recomenda o voto “não”. Por favor, o painel. A 
orientação do Governo é o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – O Gover-
no vota “não”.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, é questão de ordem?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – É questão 
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Então, terá 
a palavra o Deputado Arnaldo e, depois, o Deputado 
Genoíno, que fez a solicitação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu só queria chamar a atenção da Mesa, do Prof. 
Mozart, para o texto que está sendo votado.

O art. 3º diz textualmente que “esta Emenda Cons-
titucional entra em vigor na data de sua publicação”. 
Em se tratando de emenda constitucional, é data de 
promulgação e não de publicação.

Avise à Comissão Especial para fazer a correção 
– não pode ser “data de sua publicação” – antes da 
redação final, tem que ser “data de sua promulgação”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. 
está correto. Nós vamos orientar a Comissão a corrigir 
o erro de redação.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Tem a 
palavra o Deputado Genoíno e, depois, o Deputado 
Siraque.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ques-
tão de ordem que eu faço a V.Exa. tem a ver com a 
votação.

Nós estamos votando o substitutivo da Câmara 
dos Deputados. Qual a alteração que está sendo feita 
no § 11 do art. 2º?

Vejam bem, no § 11 do art. 2º nós estamos alte-
rando o dispositivo votado pelo Senado.

Eu vou ler aqui o dispositivo do Senado: 

“Os Tribunais, a que se refere o § 11, 
deverão ser instalados no prazo de 6 (seis) 
meses, a contar da promulgação desta Emen-
da Constitucional, observado, quanto à sua 
composição, o estabelecido nos incisos I e II 
do art. 107 da Constituição.”

O substitutivo que nós estamos votando fala sim-
plesmente o seguinte:

“Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais 
da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões deverão ser insta-
lados no prazo de seis meses, a contar da 
promulgação desta Emenda Constitucional.”

Qual é o problema, Sr. Presidente? Esta emenda 
terá que necessariamente voltar ao Senado. Por quê? 
Porque esta mudança é de conteúdo. É uma mudança 
de conteúdo, e não de redação, porque o dispositivo 
que o Senado remete são aqueles critérios previstos no 
art. 96 da Constituição, que foi uma PEC votada aqui.

Eu estou levantando essa questão de ordem para 
que não haja dúvida, em relação ao primeiro turno e 
ao segundo turno, de que a matéria volta para o Sena-
do, além de concordar inteiramente com a questão de 
ordem levantada pelo nobre Deputado do Rio Grande 
do Sul, corretamente formulada em relação ao art. 96, 
sobre competência privativa do Poder Judiciário para 
criar tribunais inferiores.

Essa é a questão de ordem que formulo a V.Exa.
 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei “não” ao requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Ainda 
que haja dúvidas em relação a esse tema, alguém vai 
contraditar?

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vai con-

traditar, Deputado Amauri?
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A questão 

de ordem do Deputado Genoíno? (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Amauri.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Estou com a palavra?
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Já está 

há tempo solicitando-a.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador) – Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não 
faz sentido alegar aqui a privatividade do Judiciário 
em relação a essa matéria, porque essa matéria está 
regrada por norma constitucional. A definição de quan-
tos tribunais há no Brasil e a sua jurisdição está em 
norma constitucional. E os tribunais não têm iniciativa 
de PEC. Em nenhum lugar da Constituição os tribunais 
têm iniciativa de PEC. Nós não vamos criar tribunal. 
Nós vamos mudar uma jurisdição que está prevista 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, na verdade, agra-
decer ao Presidente desta Casa, porque, ontem, fomos 
eu e o Senador Sérgio Souza solicitar a S.Exa. que 
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esta matéria entrasse em pauta. S.Exa. imediatamente 
a apresentou ao Colégio de Líderes, e a matéria entrou 
em pauta. Ontem todos os Líderes concordaram com 
que essa matéria seria votada hoje.

Quero agradecer, inclusive, ao Deputado Beto 
Albuquerque, Líder do PSB, e a todo o pessoal do 
PSB por terem retirado o destaque para votação em 
separado. O Paraná foi um dos Estados que mais se 
mobilizou junto conosco para garantir essa votação.

Essa não é a vitória do Paraná, nem da Bahia, nem 
de Minas Gerais, nem do Amazonas, nem minha, nem do 
Senador Sérgio Souza; é uma vitória do Brasil. Todos os 
que são favoráveis ao amplo acesso à Justiça, ao contra-
ditório, à ampla defesa e à celeridade processual deve-
riam estar a favor da descentralização da Justiça Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Agora sou eu, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Vanderlei Siraque, tem V.Exa. a palavra.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu 
votei favorável à PEC 544. A competência, a meu ver, 
embora respeitando os Deputados que pensem con-
trariamente, é desta Casa. Se fosse feito um projeto de 
lei, sem dúvida nenhuma, a competência seria de inicia-
tiva dos tribunais. Mas como se trata de uma emenda 
à própria Constituição, eu acredito, na minha modes-
ta análise do processo, que a competência é nossa.

Os tribunais, de fato, deveriam ter-se mobilizado 
para descentralizar a Justiça, pois nós precisamos de 
mais tribunais. Aliás, o correto seria haver um em cada 
Estado; isso seria o adequado. Com a descentraliza-
ção, vai baratear o custo relativo ao Judiciário, porque 
os advogados vão economizar com passagem e com 
estadas, bem como seus clientes.

Então, era importante que tivesse sido, sim, en-
caminhado projeto de lei para esta Casa, mas não foi. 
E o Legislativo, como...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Por favor, 
Deputado. V.Exa. está opinando em relação ao tema, 
e não à questão de ordem.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – É que eu estou 
contraditando os Deputados.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – V.Exa. 
está contraditando qual questão de ordem?

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – É constitucional, 
porque a Comissão de Constituição e Justiça disse que é 
constitucional. Então, nós já tivemos análise prévia aqui.

Por isso nós votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado. 
Contraditou devidamente a questão de ordem.

 O SR. AMAURI TEIXEIRA – Só uma correção: 
o Líder Arlindo Chinaglia, ontem, me pediu...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Só um 
minutinho, Deputado Amauri, por favor. Respeito, De-
putado Amauri. V.Exa. tem o respeito desta Mesa, 
mas respeite.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Inocêncio, tem V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Eu queria contestar 
as críticas de inconstitucionalidade. O próprio Relator 
da matéria, o ilustre jurista Ibrahim Abi-Ackel, quando 
deu seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação da Câmara dos Deputados, disse que 
a PEC não atingia nenhum dos princípios constitucio-
nais do art. 60, que trata da separação dos Poderes, 
que trata de não se extinguir o Pacto Federativo dos 
Estados, que trata dos direitos individuais e coletivos 
e do voto universal e direto; não fere esses princípios.

Portanto, Sr. Presidente, a PEC é constitucional 
e deve ser votada. E, no mérito, ela vai atender sobre-
tudo àqueles que desejam que a Justiça chegue mais 
próximo do cidadão, fazendo com que todos tenham 
os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, prin-
cipalmente na Justiça Federal. 

Muitos cidadãos pobres não têm condição de se 
deslocar de uma cidade para outra mais distante para 
defender seus direitos relativos a Imposto de Renda 
e a INSS. Esses são direitos que devem garantidos, 
para que possamos assegurar uma verdadeira de-
mocracia em nosso País, na qual todos tenham vez 
e oportunidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FABIO TRAD – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Fabio Trad, tem V.Exa. a palavra.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Trata-se de matéria tão importante que até um 

dos que se insurgiram contra ela lamentou o fato de 
ter que votar contra o mérito.

É preciso destacar que, nessa discussão da re-
forma do Código de Processo Civil, um dos proble-
mas mais tormentosos que estamos enfrentando é 
aquele que diz respeito ao acesso à Justiça. E esta 
proposição visa a aproximar a Justiça Federal do ci-
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dadão, porque é direito constitucional de todo cidadão 
ter uma prestação jurisdicional em tempo razoável.

Portanto, trata-se de uma matéria que, na realida-
de, enobrece este Parlamento. Não há vício de iniciativa. 
É emenda constitucional, então é evidente que a atri-
buição é do Parlamento. Não há custos para o Erário. 

Dessa maneira, atendendo a esses valores cons-
titucionais, votar “sim” a esta matéria é votar, é claro, 
a favor do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado, 
Deputado Fabio Trad.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Na verda-
de, o Deputado Genoíno apôs uma questão de ordem 
a esta Mesa e, pelo que nós verificamos aqui, como 
se trata de substitutivo, depois do segundo turno retor-
nará para o Senado. Não teríamos nenhuma questão 
de ordem propriamente dita, apenas um procedimen-
to regimental.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Então o substitutivo volta 
para o Senado?

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Volta para 
o Senado, porque foi alterado. Se fosse correção de 
redação...

Infelizmente, é uma questão regimental.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está certo, Sr. Presiden-

te. Era isso o que eu queria com a questão de ordem.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputa-

do Osmar Serraglio, pode falar, porque não houve a 
necessária contradita. 

Mas volto a dizer: o Regimento tem que ser ob-
servado, e o zelo na hora da condução da matéria 
tem que ser feito de acordo com o Regimento, sempre 
olhando as possibilidades regimentais, como acontece 
nesta Casa e também no Senado.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Peço a palavra 
pela Liderança, Sr. Presidente.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
apenas que V.Exa. não coloque como algo definido, 
mas como algo que ainda deve ser estudado.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Pela Lideran-
ça, Sr. Presidente.

O SR. OSMAR SERRAGLIO – Por uma razão 
muito simples: o que foi extirpado... 

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Pela Lideran-
ça, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu só 
gostaria que V.Exa. não interviesse na contradita do 
Deputado Serraglio, Deputado Garotinho.

O SR. OSMAR SERRAGLIO – Sr. Presidente, a 
Constituição Federal disciplina que, quando se criam 
tribunais federais, esses tribunais devem obedecer a 
certas regras – qualquer tribunal. Ela não está dizendo 
com que caminho, com que instrumento eles devem 
ser criados. Quanto a qualquer tribunal federal que seja 
criado, a Constituição diz que se aplica esse feixe de 
regras. Ponto.

Então, quando o projeto – o que veio do Senado 
– diz que se deve obedecer à Constituição, está sendo 
redundante, pleonástico. Imaginem dizer que se deve 
obedecer à Constituição! O que a Câmara dos Depu-
tados fez, no substitutivo, foi extrair essa afirmação, 
porque ela já está dentro da Constituição Federal. Não 
é uma alteração de conteúdo, apenas está reiterando 
uma disposição constitucional.

Então, encareço a V.Exa. que apenas não diga 
hoje que isso deve voltar, até porque nós estamos no 
primeiro turno. Que não se antecipe essa decisão sem 
que se examine detalhadamente, porque não há mu-
dança material na emenda apresentada na Câmara 
dos Deputados.

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Eu vou 

dar a palavra como Líder, mas só 1 minutinho.
Nós temos um debate aqui, mas ainda assim o 

Relator escreveu uma palavra chamada substitutivo.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Exatamente.
O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Eliene 
Lima votou com o PSD na votação anterior.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO – É isso mesmo, Pre-
sidente. V.Exa. tem razão, senão não era substitutivo.

O SR. OSMAR SERRAGLIO – Sr. Presidente, é a 
mesma circunstância do veto. É uma substância de erro 
material. Não há possibilidade nenhuma de, a partir da 
expressão “substitutivo”, entender que isso signifique 
mudança material. Insisto: não se mudou conteúdo, 
até porque o conteúdo era pleonástico, redundante, 
estava dizendo o que a Constituição diz.

 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vou pas-
sar a palavra, como Líder, para o Deputado Anthony 
Garotinho.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, eu pedi 
ao Deputado Garotinho... Pedi autorização ao orador. 
Como se trata de uma comunicação...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Que é o 
único em condições de dar autorização nessa hora.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É isso.
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Trata-se de uma comunicação que diz respeito a 
muitos trabalhadores do Rio de Janeiro, trabalhadores 
demitidos da Gol Linhas Aéreas. É uma carta muito 
candente, mandada pelo Comandante Luiz Antônio 
Fontenelle, que reclama das condições a que estão 
relegados esses trabalhadores e nos dá aqui uma in-
formação valiosa. Enquanto demite aqui, a Gol está 
abrindo uma companhia aérea em São Domingos, Re-
pública Dominicana. E demitindo aqui os trabalhadores.

Eu peço a V.Exa. que essa carta faça parte dos 
Anais dos trabalhos do dia de hoje e que as assesso-
rias parlamentares da Agência Nacional de Aviação 
Civil e do Ministério do Trabalho busquem esse original 
no site da Câmara dos Deputados para que tomem as 
providências.

O Deputado Anthony Garotinho está também 
solidário a esses trabalhadores da Gol.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR

Prezado Deputado, Miro Teixeira!
Meu nome é Luiz A. Fontenelle, moro no RJ e sou 

seu eleitor desde que o nobre deputado juntou-se o 
PDT com o saudoso Gov. Leonel de Moura Brizola ao 
qual rendo, até hoje algumas homenagens.

Excelência, o motivo deste, é somente um pedido 
de audiência com o Ministro Brizola Neto, pois estamos 
sendo massacrados pela empresa VRG, GOL que ao 
comprar a WEBJET, além de prejudicar a concorrência 
da oferta de preços mais em conta da aviação civil, de 
um dia para o outro, exterminou 850 postos de traba-
lhos qualificados.

A WEBJET era a única empresa aérea do RJ, 
onde além da sede, concentrava toda operação em 
todos os aeroportos nos quais operávamos.

Em 2011, alcançamos um nível operacional sem 
precedentes, além da pontualidade e tarifas incrivel-
mente promocionais, as classe C e D nos prestigiaram 
de forma frenética, além de outras também. Fomos 
um diferencial, diferencial este que incomodou muita 
gente, inclusive empresas que já estão há muito tem-
po no mercado e que vêm demonstrando ineficiência 
operacional, cujas as proporções são preocupantes. 
Uma delas, a GOL, através do CADE, comprou a 
WEBJET e mencionou que a aquisição se deu, a fim 
de incrementar as operações de ambas as empresas 
e com a sinergia entre elas, oferecer opções atrativas 
ao mercado. Isto, além de documentado ao CADE, é 
revelado também pelo Sr Kakinoff e o Sr Constatino 
Jr em algumas entrevistas à imprensa, bem como em 
reuniões com funcionários da WEBJET, além do fato 

de incorporarem à WEBJET, 07 aeronaves da GOL, do 
tipo 737/800 para nos treinar e renovar a frota.

Contudo, ao passar do tempo, o que se viu foi 
uma série de boatos. Boatos que nos deixaram extre-
mamente estressados, pois comentava-se que nem 
todos funcionários seriam aproveitados na empresa 
compradora. Foram criadas listas de senioridade, por 
uso de atestado médico e etc, um completo teatro de 
horror. Para quem já tem uma profissão estressante, 
com essas notícias com certeza não ajudaram em nada.

No dia 22/12/12, a GOL ligou para todos os 850 
funcionários às 22:30 e convocaram todos para vários 
endereços a fim de esclarecer o futuro da empresa e 
lá fomos todos demitidos de forma constrangedora e 
sem o menor pudor.

Imediatamente procuramos o MPT/RJ o qual en-
tendeu a nossa situação e entro com uma ACP/23a 
vara do TRT, onde conseguimos uma liminar na qual 
a Juíza cobrava nossa reintegração na empresa con-
centrante, no caso a GOL e que através da conven-
ção coletiva do Sindicato Nacional dos Aeronautas 
que nos representa, em caso de redução de posto de 
trabalho, se demita da data de entrada na empresa, 
criando-se assim, uma única lista entre GOL/WEBJET 
se descriminação.

A GOL não cumpriu a liminar deferida pela juí-
za, pois nos reintegrou na WEBJET, cuja a extinção 
foi informada e concretizada pela própria GOL. Nos 
convocaram para oferecer por 2 vezes uma demissão 
em que pagariam por 05 meses os planos de saúde, 
5 meses de cesta básica e 15 e depois 20 dias de tra-
balho, mas condicionado aadesão de 100% dos 850.

Estamos recebendo menos de 1/3 de nossos sa-
lários e estamos em casa, cujo o dano é muito nocivo, 
pois precisamos “voar”, a fim de manter nossas proe-
ficências técnicas e carteiras de habilitações válidas, 
inclusive para procurarmos outras empresas.

Estamos aguardando a decisão da Juíza da 23a, 
porém, imploro ao Nobre deputado que nos consiga 
uma audiência junto ao Mins. Brizola, seria um dife-
rencial no nosso caso. Não queremos estabilidade, 
queremos demissão de forma digna e conforme a lei.

Para sua informação, a GOL está abrindo em 
São Domingos, República Dominicana, uma nova 
empresa aviação!

Obrigado!

Cmro Luiz Antonio Fontenelle
WEBJET
021 7635 1446/7887 4570
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 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Consulto 
o Deputado Anthony Garotinho sobre se nós podemos 
apurar o resultado e abrir a palavra, porque quere-
mos... Pode ser?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Olha, nós to-
dos estamos com a nossa vida resolvida. Vamos cuidar 
desse assunto aqui tratado pelo Deputado Miro Teixeira 
com muita propriedade. Eu não usarei mais do que 2 
minutos para ler esta carta.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está bem.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – A notícia, Sr. 
Presidente, de que a empresa Gol demitiu mais de 
cem funcionários da Webjet – além dos 850 que já 
havia demitido antes – não só surpreendeu esses tra-
balhadores, mas causou indignação à sociedade e à 
própria Justiça brasileira! 

O que agrava o quadro de perplexidade é que 
as demissões foram realizadas em descumprimento 
a uma decisão judicial do Ministério Público do Tra-
balho! Um mês depois de obter aprovação do CADE 
para a compra da Webjet, a Gol anunciou a demissão 
de 850 funcionários.

Mediante denúncia do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas à Procuradoria do Trabalho, o MPT ajuizou 
ação civil pública na Justiça pedindo a reintegração 
dos trabalhadores e obteve liminar, deferida pela 23ª 
Vara do Trabalho. A Justiça então anulou os cortes e 
determinou a reintegração desses funcionários.

No entanto, Sr. Presidente, essas 850 pessoas 
foram dispensadas novamente, nos primeiros dias deste 
mês de março, juntamente com as outras cem pessoas!

Apesar das diversas audiências com os sindica-
tos, a Gol tomou a decisão unilateral de prosseguir com 
as demissões. A empresa não se sensibilizou com a 
situação dos funcionários – trabalhadores, pais, mães 
– e não assumiu a responsabilidade por eles após a 
compra da Webjet. 

O mais grave é que esse posicionamento da 
empresa Gol, além de extremamente danoso para os 
trabalhadores e para a própria empresa, é uma verda-
deira afronta a uma decisão do Judiciário!

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Ja-
neiro vai requerer a reintegração de todos esses tra-
balhadores. Além disso, pediu à Justiça a execução 
de multa sobre a Gol, no valor de 30 milhões de reais, 
por descumprir uma decisão da Justiça, valor que se 
soma aos 26 milhões de reais já solicitados em janeiro 
pela mesma razão. O valor total da multa, portanto, já 
chega a 56 milhões de reais.

A opção da Gol, meus colegas Deputados, foi por 
desrespeitar a lei e centenas de trabalhadores que se qua-
lificaram e se prepararam para cumprir bem a sua missão.

No entanto, cabe frisar que a responsabilidade 
pela situação recai também sobre os órgãos governa-
mentais ligados ao processo de aquisição e fusão de 
empresas e à fiscalização das atividades da aviação 
civil, como, por exemplo, o CADE e a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil – ANAC. Esses órgãos não podem 
permitir que se criem cartéis e oligopólios no setor, 
que visam apenas a diminuir custos e majorar tarifas. 
Isso prejudica não só os profissionais da aviação, mas 
também todos os usuários.

Outras duas companhias aéreas, Azul e Trip, 
estão em processo de fusão das suas operações. A 
pergunta que deixo aos senhores no plenário é se al-
guma providência será tomada a tempo ou se essa 
vergonhosa situação vai se perpetuar e se repetir com 
os trabalhadores da Azul e da Trip.

Sr. Presidente, a atitude dessa companhia aérea 
foi um gol contra: contra a cidadania, contra os traba-
lhadores, contra o Brasil, e o Governo não pode assistir 
a isso sem tomar nenhuma providência.

Lamento que no Governo do Partido dos Traba-
lhadores até agora os trabalhadores da Gol, da Web-
jet, e agora da Azul e da Trip não tenham recebido do 
Governo o tratamento que merecem.

Muito obrigado, Presidente.
 O SR. IVAN VALENTE – Presidente, peço a pa-

lavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vou en-

cerrar a votação. 
O SR. IVAN VALENTE – Presidente, peço a pa-

lavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Sem dú-

vida nenhuma, mas nós vamos encerrar a votação.
 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está en-

cerrada a votação. (Manifestação no plenário.) 

Aumentou a votação: 
347: SIM 
60 : NÃO 
ABSTENÇÕES: 6. 
Votaram 413 Parlamentares.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 544/2002 – 1º TURNO – SUBS-
TITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Ele-
trônica 
Início da votação: 13/03/2013 19:17
Encerramento da votação: 13/03/2013 19:48
Presidiram a Votação:
André Vargas 
Lincoln Portela 
Zeca Dirceu 
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O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Não te-
mos nenhum tipo de DVS. Então, a matéria vai à Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania para 
elaborar a redação para o segundo turno. E, ainda que 
tenhamos tido uma polêmica sobre a ida ao Senado, 
nós vamos, na verdade, recolher a solicitação do De-
putado Genoíno e fazer a análise com a Procuradoria 
e com a nossa Assessoria Jurídica.

 O SR. ELISEU PADILHA – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Como 
Líder, Deputado Ivan Valente.

Há proposta, mas o Deputado pediu a palavra 
como Líder, e é o Regimento da Casa.

 O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Cleber Verde, na votação anterior, votou de acordo 
com o seu partido.

 O SR. ELISEU PADILHA – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Quem 
está falando é o Deputado Ivan Valente, como Líder. 
Nós temos que respeitar o Regimento, ainda que es-
tejamos festejando.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, eu queira colocar o seguinte: se forem colocadas 
as urgências que estavam anunciadas, não há compro-
misso do PSOL em não pedir a votação nominal. Nós 
vamos pedir a votação nominal para todas as urgências.

Então, já quero fazer este registro inicial: votação 
nominal para todas as urgências que forem colocadas. 
Nós vamos colocar que haverá votação nominal para 
as urgências.

Segunda questão: eu quero aproveitar o tempo 
de Líder, Sr. Presidente, para dizer da CPI do Trabalho 
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Escravo e da viagem que nós fizemos à Bolívia, a La 
Paz, com vários Deputados da Comissão, Deputado 
Amauri Teixeira, Cláudio Puty, Walter Feldman e Oziel 
Oliveira, um trabalho complementar à blitz que nós fi-
zemos em São Paulo a respeito do trabalho feito pelos 
imigrantes bolivianos, indocumentados, explorados. 
Eles trabalham mais de 15 horas por dia em condições 
insalubres e inseguras. Há uma superexploração de seu 
trabalho. Sem contrato, recebem por peça produzida, 
que é vendida no comércio da Rua José Paulino por 
100 vezes o valor pago ao imigrante boliviano.

Nós fizemos essa blitz em São Paulo e agora 
a CPI foi a La Paz e a El Alto, onde fica o Aeroporto 
Internacional de La Paz, e constatamos in loco como 
é feito o processo de aliciamento: através de empre-
sas de fachada, empresas de turismo de fachada, e, 
mais do que isso, através de contato telefônico com 
trabalhadores que ficam mais de um mês parados em 
Puerto Suárez, do lado de Corumbá, que não recebem 
no mês, porque a sua passagem vai ser descontada 
posteriormente.

Nós podemos verificar o seguinte: é preciso dar 
uma solução política para isso, porque a culpa não é 
dos imigrantes. Nós queremos desde já dizer que a 
nossa posição é pelo direito sagrado de ir e vir, mas 
que os trabalhadores tenham o acolhimento e não a 
repressão, que eles ganhem a documentação e que se 
criem as condições da permanência deles na Bolívia, 
onde muita ilusão é colocada para que eles viajem ao 
Brasil em situação de superexploração.

Nós não encontramos nenhum trabalhador, sejam 
os que voltaram para a Bolívia, sejam os que estão 
em São Paulo, que trabalhasse menos de 15 horas 
seguidas, não tendo nem 30 minutos para o almoço 
no próprio local onde trabalha, costura, come e dorme.

Por isso, nós temos que responder a essa ques-
tão, assim como ao conjunto do trabalho escravo no 
nosso País. E espero que o relatório do Deputado Fel-
dman aborde isso.

Também lá a nossa tarefa não é só tratar do tra-
balho escravo urbano, mas do rural também, com a 
blitz que foi feita em Marabá e todo o estudo que está 
sendo feito. Quero inclusive agradecer a companhia 
de todos esses Deputados e cumprimentá-los pelo 
excelente trabalho que foi feito na Bolívia.

Finalmente, Sr. Presidente, quero aproveitar este 
minuto final para dizer da insatisfação do Partido So-
cialismo e Liberdade com a decisão do Partido Social 
Cristão em manter na Presidência da Comissão de 
Direitos Humanos o Pastor Marco Feliciano. O que nós 
assistimos esses dias todos foi a uma tensão perma-
nente, foi a um atentado geral àquilo que se avançou 
em matéria de direitos humanos contra o racismo, 

contra a homofobia, contra a intolerância religiosa, em 
defesa dos direitos humanos em todos os aspectos. A 
opção feita pelo PSC de mantê-lo, sem dúvida, afronta 
e atenta contra a história da Comissão de Direitos Hu-
manos. E acho que as Lideranças desta Casa tinham 
que tomar cuidado com o imenso desgaste do Parla-
mento brasileiro, porque ali se pratica a liberdade, a 
democracia, a tolerância, e não o racismo, a homofo-
bia, a intolerância religiosa. 

Por isso, Sr. Presidente, o PSOL quer desta tri-
buna pedir e continuar pedindo. Não se trata de tirar o 
direito sagrado do PSC de indicar proporcionalmente, 
no seu partido, na Comissão que lhe foi outorgada, 
mas se trata de entender que a divulgação nos meios 
de comunicação e nos meios eletrônicos de posições 
intolerantes, de posições que atentam contra os direi-
tos humanos, é incompatível com a Comissão, com os 
seus objetivos, com a sua história, com o avanço de-
mocrático, com a luta contra a intolerância. Por isso, é 
preciso rever essa situação, para eliminar as tensões 
que tomam conta desta Casa e vão prosseguir, e vão 
continuar.

 O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Walter Feldman votou com a sua bancada.

 O SR. ARACELY DE PAULA – Sr. Presidente, 
eu queria fazer uma reclamação a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Pois não.
O SR. ARACELY DE PAULA (Bloco/PR-MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queria fazer 
uma reclamação a V.Exa. e à Mesa: o painel não está 
registrando a digital. Quero justificar o meu voto com 
o PR, porque o painel não registrou a votação.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Está regis-
trado, e nós vamos verificar tecnicamente, Deputado.

O SR. ARACELY DE PAULA – Sr. Presidente, 
há 2 meses nós estamos tentando fazer esse acerto 
no painel.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Dois me-
ses?

O SR. ARACELY DE PAULA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É lamen-

tável! A Direção tem que tomar uma providência, De-
putado Aracely de Paula.

O SR. ARACELY DE PAULA – É do conhecimen-
to da Assessoria da Casa, Sr. Presidente.

 O SR. ELISEU PADILHA – Questão de ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 
Padilha, para uma questão de ordem.

O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado José Genoíno suscitou uma questão de 
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ordem que foi acolhida pela Mesa quando reconheceu 
que nós estávamos diante de um substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Acolhi 
para análise, Deputado, e vou fazer uma solicitação.

O SR. ELISEU PADILHA – Está gravado – nós 
podemos ver –,foi acolhido, sim; é um substitutivo.

Quando nós vamos ao Regimento da Casa, art. 
114, § 4º, nós temos a conceituação do que seja ou 
não substitutivo.

Se nós olharmos o que era a proposta do Senado 
de criar o § 12, nós vamos ver que agora, no substi-
tutivo, esse parágrafo foi substituído, por uma técnica 
legislativa que não contesto, pelo art. 2º. 

Nós ficamos, no texto do substitutivo, com o § 
11 no art. 1º, e o art. 2º é o que era o § 12. Se V.Exa. 
confirmar, no art. 118... se V.Exa. confirmar, no art. 118, 
§ 4º, e quero corrigir, porque parece que, quando eu 
citei originariamente, não foi o 118, mas o 118, § 4º, 
define o que é substitutivo.

Então, nós estamos diante de um substitutivo. E, 
se houve um substitutivo, eu não tenho dúvida nenhu-
ma de que, depois de nós o aprovarmos, nós devere-
mos, sim, fazer com que volte ao Senado, para que o 
Senado veja se quer o seu texto originário ou o fruto 
da substituição que foi feita aqui. Nós restringimos… 
Se formos olhar literalmente o que era o § 12, que não 
está no substitutivo, ele diz: “observado, quando à sua 
composição, o estabelecido nos incisos I e II do art. 
107 da Constituição Federal”. Isso desapareceu. Isso 
desapareceu no art. 2º, que foi criado para substituir. 

Esta é a questão de ordem. No nosso entendimen-
to, V.Exa., naquele momento, acolheu que se tratava 
de um substitutivo. Aliás, como é o nosso conceito do 
Regimento, é o art. 118, § 4º. E não havia forma dife-
rente. Portanto, se é um substitutivo...

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – A princí-
pio houve essa acolhida, mas houve a contradita do 
Deputado Serraglio. E, como nós temos o segundo 
turno, nós temos como resolver essa questão. Haverá, 
inclusive, uma discussão em relação à questão do Rio 
Grande do Sul e outras. Então, apenas nós teremos 
esse tempo…

O SR. ELISEU PADILHA – De qualquer forma, 
fica o registro. E nós vamos voltar a ele, se necessário.

Mas agradeço a fidalguia de V.Exa., o tempo 
concedido, a compreensão. Nós entendemos perfei-
tamente todos aqueles Srs. Deputados. Eles tiveram 
a sua postura correta, reivindicada pelo seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado, 
Deputado Padilha.

O SR. ELISEU PADILHA – Quem tem o senti-
mento de prejuízo também tem o mesmo direito de 
aqui chegar e buscar…

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É lógico.
O SR. AUREO (Bloco/PRTB-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Aureo 
votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Vou dar 
a palavra para justificativas apenas, antes de encer-
rar a votação. 

Alguém mais para justificar?
O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Deputado Carlos Magno 
votou com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Vitor Penido, para fazer seu 
pronunciamento sobre a eleição do Papa. 

O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas 
uma saudação ao novo Papa da Igreja Católica, o 
Cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 anos, 
que escolheu o nome de Papa Francisco, indicando 
nessa escolha uma maravilhosa antecipação de como 
será seu pontificado, em humildade, evangelização e 
serviço cristão prestado aos mais pobres.

Suas primeiras palavras mostram, já no princípio 
de seu pontificado, sua simplicidade e humildade: “Irmãs 
e irmãos, boa noite! O caminho da Igreja de Roma é o 
caminho de fraternidade e do amor”. O novo Papa não 
poderia ter sido mais feliz ao escolher suas primeiras 
palavras, Sr. Presidente. O caminho da fraternidade e 
do amor é o exemplo que devem deixar aqueles que 
seguem as pegadas de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Francisco é um nome que homenageia São Fran-
cisco de Assis, o Santo dos Pobres, e nunca tinha sido 
usado. Francisco, Sr. Presidente, é o primeiro Papa 
latino-americano, o primeiro Papa fora do continen-
te europeu em 1.300 anos, o primeiro Papa a usar o 
nome de Francisco e ainda o primeiro Papa a assumir 
seu pontificado com seu antecessor vivo, nos últimos 
600 anos. Também é o primeiro Papa da Ordem dos 
Jesuítas.

Tenho certeza, ainda, de que o Papa Francisco 
virá ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, 
a se realizar em julho, no Rio de Janeiro, honrando, 
assim, um compromisso assumido por seu antecessor, 
o Papa Emérito Bento XVI.

Em um gesto muito bonito e de profunda humil-
dade e consagração, Francisco, após suas primeiras 
palavras, pediu uma oração em nome do Papa Eméri-
to Bento XVI e conduziu o Pai-Nosso, reproduzido em 
coro pela multidão de fiéis.

Ele também pede que os fiéis “sigam um caminho de 
fraternidade, de amor e de evangelização”. E pediu à mul-
tidão 1 minuto de silêncio: “Rezem por mim e deem-me a 
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vossa bênção!”. Em seguida, proferiu a bênção Urbi et Orbi, 
encerrando, assim, o protocolo oficial do Conclave papal. 

Jorge Bergoglio, eleito Cardeal por João Paulo II 
em 2001, tem sido Arcebispo de Buenos Aires desde 
1998 e pertence à Ordem Jesuíta. Levando uma vida 
de humildade e simplicidade, anda de metrô e de bi-
cicleta e ficou conhecido por haver sido responsável 
na América Latina pela redação do documento sobre 
o segredo de Aparecida. 

É com alegria cristã que acompanhamos esses 
eventos, Sr. Presidente, desses últimos dias, desde o 
anúncio da renúncia de Bento XVI, que agora vai se 
dedicar à oração, e da eleição do novo Pontífice.

Conclamo todos os católicos do Brasil e da Amé-
rica Latina a orarmos pelo novo Papa e também pelo 
Papa Emérito Bento XVI, que comporá, sem dúvida, um 
cenário inédito muito positivo juntamente com o novo 
Pontífice argentino. Será de fato a primeira vez que te-
remos um conjunto tão positivo para a Igreja Católica, 
com um Papa no Trono de Pedro e um Papa Emérito 
como bom conselheiro, dedicado às preces e um fiel 
companheiro de caminhada, que já havia declarado ao 
novo Pontífice sua incondicional obediência e reverência.

Que Deus, Nosso Senhor, nos oriente a todos 
neste período tão solene da história que vivemos, com 
sabedoria, paciência, fidelidade e humildade. Sobre-
tudo que sejam abençoados os sofredores humildes 
e pobres da América Latina, que terão agora, um re-
presentante na Sé Romana.

Quero destacar, ainda, Sr. Presidente, que Fran-
cisco I traz uma experiência muito rica de evangeliza-
ção da Igreja. Ele vai trabalhar por uma maior comu-
nhão dentro da Igreja, uma posição de humildade e 
de simplicidade. A escolha de um latino mostra que a 
Igreja se abre neste momento crucial e decisivo de sua 
história. Mostra ainda que a Igreja está voltada para 
toda a irmandade, e não é uma Igreja voltada apenas 
à Europa. O novo Papa certamente levará a experiên-
cia da Igreja latino-americana para a Igreja mundial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 

a palavra à Deputada Alice Portugal. Depois, ao De-
putado Bohn Gass. Assim, encerraremos a sessão.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
apelar a V.Exa. a fim de que, na próxima sessão, vote-
mos a urgência do Projeto de Resolução nº 144, que 
declara nula a resolução da Câmara dos Deputados 
que cassou os Deputados de 1946. 

É um fato histórico. Jorge Amado está incluído 
nessa lista, assim como João Amazonas, entre outros 
brasileiros, que precisam ser redimidos nessa agenda 
positiva da nossa Câmara dos Deputados. 

Parabéns pela direção dos trabalhos nesta noite, 
mas vamos votar essa urgência na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – É o que 
nós gostaríamos de ter feito, mas a matéria foi polêmi-
ca, exigiu que tivéssemos um quorum alto e votação 
nominal. No entanto, votaremos, sem dúvida nenhuma, 
essa importante urgência e outras tantas que estão 
aqui, por acordo, na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Bohn Gass para que possa-
mos encerrar.

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero fazer 
um registro. Estamos vendo o Rio Grande do Sul em 
uma situação especial. Estão findando os processos 
de concessões dos pedágios no Rio Grande do Sul. E, 
infelizmente, as empresas estão conseguindo ações 
judiciais para prorrogar, sem haver uma prorrogação 
formal que um contrato exige. 

O Governador Tarso Genro criou uma empresa 
gaúcha na área das rodovias para administrar esses 
pedágios. Em alguns lugares, vai abrir cancela. Em se-
gundo lugar, ter uma empresa gaúcha com o objetivo 
de haver uma diminuição da tarifa cobrada ao usuário 
e, ao mesmo tempo, haver mais contrapartidas para 
a população que hoje paga caro.

Estou deixando isso registrado junto ainda com a 
homenagem à Presidenta Dilma em relação à diminui-
ção, à retirada de alíquotas federais na cesta básica, 
homenageando o Governo Tarso por essa iniciativa e 
que nós possamos encerrar, oferecendo... 

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go-
verno do PT no Rio Grande do Sul está enfrentando 
um tema espinhoso, mas de muita importância para 
o povo gaúcho. Acontece que lá, em 1996, no então 
Governo de Antônio Britto, do PMDB, criaram-se no 
Estado os pedágios privados. Os contratos feitos 
naquela época são leoninos, com cláusulas que só 
beneficiam as empresas e permitem a cobrança de 
tarifas abusivas. Então, há 20 anos os gaúchos pa-
gam pedágios abusivos.

Na outra vez que o PT esteve no Governo com Olívio 
Dutra, tentamos de todas as formas modificar este qua-
dro, mas nos deparamos com contratos tão bem amarra-
dos, que, se não os cumpríssemos, os prejuízos seriam 
enormes para o Estado e a população. E, quando digo 
contratos bem amarrados, quero dizer amarrados para 
beneficiar as empresas e impedir que o Estado os denun-
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ciasse. Sim, os contratos de pedágio no Rio Grande do 
Sul foram feitos para beneficiar as empresas, não o povo.

Pois bem, passaram-se os Governos de Germano 
Rigotto e depois de Yeda Crusius, e o abuso continuou. 
Esta última chegou a tentar renovar os contratos, sem 
licitação, mantendo os mesmos moldes do Governo 
Britto. O PT chiou, foi às ruas e levou o caso ao Minis-
tério Público. A mobilização deu resultado: impedimos 
a Governadora tucana de manter esta verdadeira ex-
torsão a que os gaúchos e gaúchas são submetidos 
quando pagam pedágios.

Pois bem, Tarso Genro se elegeu e sabia que, 
durante seu mandato, os famigerados contratos de 
Britto se encerrariam. Havia – e ainda há – um fortís-
simo lobby para que sejam renovados. As empresas 
de pedágios patrocinam programas de rádio e tevê, 
anunciam em jornais e têm advogados muito compe-
tentes, coisa de quem tem muito dinheiro. Mas Tarso 
já denunciou os contratos e criou a Empresa Gaúcha 
de Rodovias, a EGR, que vai assumir as praças de 
pedágio que estavam nas mãos da iniciativa privada.

E não fez isso porque tenha preconceito com o 
que é privado, mas porque estudos indicaram que du-
rante 20 anos se cobrou do povo gaúcho mais do que 
se deveria. Um estudo da Agência Reguladora gaúcha, 
a AGERGS, indica que nestes 20 anos de contrato as 
empresas arrecadaram 3,2 bilhões de reais em tari-
fas e só aplicaram 704 milhões nas estradas. Ou seja, 
tiveram um lucro absurdo! Só investiram pouco mais 
de 20% do que ganharam.

Agora, o que ocorre no Rio Grande do Sul é que 
o Governo Tarso entende que os contratos passaram 
a valer no momento em que foram assinados e isto 
dá ao Governo o direito de encerrá-los agora. Mas as 
empresas não querem abrir mão de um negócio tão 
lucrativo e brigam judicialmente alegando que o negó-
cio só passou a valer depois que as tarifas começaram 
a ser cobradas.

Seja como for, agora ou daqui a 6 meses, o im-
portante mesmo é que o Governo Tarso está cumprindo 
uma das mais importantes promessas de campanha 
que fez ao povo gaúcho e vai acabar com os pedá-
gios abusivos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a maior 
virtude dos Governos de Lula e Dilma na área econô-
mica tem sido a coragem de adotar medidas anticícli-
cas adequadas.

Para nós, um governo não é somente um gerente 
de finanças públicas, mas um elemento indispensável 
e responsável por elaborar e fornecer mecanismos que 
conduzam à dignidade o povo do país que se governa. 
Neste sentido, as medidas anticíclicas que vêm sen-
do tomadas nos Governos de Lula e Dilma têm sido 

de alta eficácia. E por quê? Porque nenhuma dessas 
medidas perde de vista o que para nós é mais sagra-
do: que o desenvolvimento econômico só faz sentido 
com distribuição da riqueza gerada.

Sim, a isso se pode chamar de dar consequên-
cia prática ao slogan que escolhemos para o nosso 
Governo: “País rico é país sem miséria”. Pois bem, no 
Dia Internacional da Mulher, na última sexta-feira, a 
Presidenta Dilma anunciou mais uma dessas medidas 
cuja eficácia é inquestionável: o Governo zerou a carga 
tributária federal que incidia sobre todos os itens da 
cesta básica. Vou repetir: todos os produtos da cesta 
básica estão livres de impostos federais. 

Com mais esta medida corajosa – corajosa, sim, 
porque significa abrir mão de 7 bilhões de reais em im-
postos –,o Governo cria uma positiva reação em cadeia:

– gera aumento do consumo de alimen-
tos e de produtos de limpeza e ainda propicia 
uma certa economia nas finanças domésticas; 

– este aumento de consumo e esta eco-
nomia, por sua vez, estimulam, automatica-
mente, a agricultura, a indústria e o comércio;

– este estímulo faz nascer mais empre-
gos;

– as medidas vão melhorar a qualidade 
alimentar e de saúde das famílias brasileiras, 
porque vão baratear o custo das carnes bovi-
nas, suínas, aves e peixes, arroz, feijão, ovo, 
leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, 
manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel 
higiênico e pasta de dentes.

É o Governo fazendo a sua parte. Agora, os em-
presários devem fazer a deles. Afinal, terão seus custos 
reduzidos, e isto dará margem para que expandam os 
seus negócios. Qual é a parte dos empresários? Ora, 
reduzir em pelo menos 9,25% o preço das carnes, do 
café, da manteiga, do óleo de cozinha, e de 12,5% na 
pasta de dentes, nos sabonetes, só para citar alguns 
exemplos.

Vejam bem, Dilma já desonerou folhas de paga-
mento e está baixando impostos, ou seja, para o Go-
verno do PT é nítido como o dia que os ciclos econô-
micos não se autorregulam automaticamente. 

Alguns dirão que é uma opção ideológica. E é! É 
uma opção que não considera o mercado como Deus, 
mas como elemento que, para existir sem promover 
injustiça ou exclusão, precisa que os governos façam 
a sua parte.

O nosso está fazendo.
O SR. MANDETTA – Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Deputado 

Mandetta, para encerrar. Deputado, é para justificar?
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O SR. MANDETTA (DEM-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Não é para justificar, mas só para 
fazer um breve comunicado, Sr. Presidente. Acabei de 
dar entrada, junto à Mesa, ao pedido de uma Comis-
são Externa, porque, das 12 cidades-sede para a Copa 
do Mundo, nós não fizemos nenhuma análise sobre 
o sistema de saúde dessas cidades para acolher a 
quantidade de turistas, a população flutuante que vai 
entrar nesse sistema de saúde. 

Portanto, peço a colaboração da Mesa para uma 
análise rápida, uma vez que essa Comissão possa 
exercitar, em nome desta Casa, todas as questões li-
gadas à vigilância sanitária dos portos e aeroportos e 
o sistema de saúde de urgência, emergência do nos-
so SUS, que terá que dar conta de um número muito 
grande de turistas em Brasília, Cuiabá, Manaus, Rio 
de Janeiro, Natal, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e 
Belo Horizonte. 

Fica aqui o registro do pedido da Comissão Ex-
terna, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Obrigado, 
Deputado Mandetta.

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Para re-
almente encerrar, Deputada Rosane, de Araucária, 
do nosso querido Estado do Paraná, que muito nos 
orgulha com seu mandato. 

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente. Quero apenas legitimar o que nós fizemos 
hoje. Garantir o acesso à Justiça é justificar o acesso 
a todos os outros direitos, é garantir o acesso à edu-
cação, o acesso ao meio ambiente saudável, o aces-
so à saúde de qualidade. É assim que nós firmamos 
todos esses acessos.

Eu quero parabenizar V.Exa. pela condução dos 
trabalhos de hoje e parabenizar todos os demais De-
putados que contribuíram para que pudéssemos apro-
var essa PEC. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Antes de 

encerrar, quero parabenizar todos os Parlamentares 
que se dedicaram a este debate.

Como disse no início, informei ao Presidente do 
STJ, Felix Fischer, logo depois do carnaval, na quin-
ta-feira pós-carnaval, que nós, na Casa, ainda que 
houvesse dúvida em relação à iniciativa, votaríamos, 
porque esta Casa teria esta oportunidade de se ma-
nifestar em relação a este tema.

Amanhã está previsto um café da manhã com os 
Líderes e com o Presidente desta Casa. Certamente, 
o café da manhã se dará sob outro ambiente. Certa-
mente o STJ dará passos concretos, no sentido de 
consolidar para a segunda votação uma posição sua.

Portanto, ainda que tenhamos dúvidas, ques-
tões regimentais a serem resolvidas nas questões de 
ordem, sem dúvida nenhuma, o STJ, amanhã, tratará 
desse tema por influência muito decisiva do Legislati-
vo brasileiro, correto? Podemos perfeitamente ter um 
substitutivo, ao final, do STJ, no entendimento, porque 
o melhor caminho sempre é o entendimento, seja entre 
Poderes, seja entre partidos.

Então, parece-me que hoje nós demos um passo 
a mais para fazer um redesenho da Justiça no nosso 
País, da Justiça de segunda instância. 

Nós temos, no Paraná, uma situação muito preci-
sa, que é a situação do Rio Grande do Sul, que muito 
nos honra. É um prazer enorme ir ao Rio Grande do 
Sul encontrar e reencontrar amigos. Mas nós temos, 
sem dúvida, uma questão ligada ao Rio Grande do 
Sul, e haveremos de discuti-la.

Mas há uma situação no Norte do País: pessoas 
que vêm até Brasília, gastam 2, 3 dias para protocolar 
às vezes um simples requerimento a fim de obter vista. 

Então, não seria possível que esta Casa, 10 anos 
após ter uma PEC protocolada, não se pronunciasse. 
Na verdade, o que fica, para além da votação, é um 
pronunciamento em alto e bom tom de que esta Casa 
quer ver a Justiça Federal redistribuída de forma muito 
mais equitativa, dado o ativismo econômico, a mobi-
lidade social que aconteceu nesses 10 anos e antes 
disso, antes da apresentação da PEC. 

Portanto, a vitória hoje é do Parlamento brasileiro 
e também de uma Justiça mais célere e que, de fato, 
atinja a todos os cidadãos brasileiros.

Boa noite!

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia-
mento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para me 
solidarizar com os servidores públicos do Estado da 
Paraíba que necessitam dos serviços do Instituto de 
Assistência à Saúde do Servidor (IASS), antigo IPEP.

Essa instituição, que já prestou inúmeros e rele-
vantes serviços aos servidores estaduais, encontra-
-se hoje com seu funcionamento comprometido, em 
razão dos atos praticados pelo Sr. Ricardo Coutinho 
que comprometeram a boa gestão do órgão.

Segundo declarações da presidente do sindi-
cato da categoria, Sra. Tânia Bezerra, o Governo do 
Estado cortou salários e suspendeu o vale-refeição 
dos servidores.

A sindicalista salienta que “especialmente depois 
do corte salarial que foi imposto, de forma ilegal e de-
sumana por parte desse governador, que, pelo visto, 
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não está nem aí para a situação dos servidores, nem 
com respeito àqueles que morreram e vão continuar 
morrendo em seu Governo”. 

Esse corte salarial foi um duro golpe contra uma 
grande conquista do sindicato, que entrou na Justiça 
cobrando a regularização do Plano de Cargos e Salá-
rios do Instituto em 2001.

Ocorre, nobres colegas, que até dezembro de 
2010, no Governo de José Maranhão, a gratificação foi 
paga pelo Governo do Estado em razão de um acordo 
extrajudicial firmado entre as partes. 

No entanto, com a posse de Ricardo Coutinho, 
em janeiro de 2011, o benefício foi retirado sem ne-
nhuma justificativa e o caso foi parar no Supremo 
Tribunal Federal, trazendo inúmeros prejuízos aos 
servidores.

Por esses motivos é que registro a minha solida-
riedade aos servidores prejudicados e solicito ao Sr. 
Governador que reveja a sua posição, restabelecendo 
todos os benefícios suspensos.

Muito obrigada.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o problema de segurança 
pública no Brasil é tema que tem afligido a sociedade 
brasileira. E nós Parlamentares o que devemos fazer? 
É ou não responsabilidade constitucional do Estado? 
Sabemos piamente que a pobreza não é condicionante 
da criminalidade e que não existe uma receita pronta 
para solucionar tal problema.

Entendo que a única forma de solucionar por vez 
o problema da segurança pública deste País é atra-
vés de ação conjunta, desde o combate à corrupção 
nas polícias, no Judiciário, criação de conselhos den-
tro de cada comunidade, além de investimentos nas 
áreas de tecnologia que visem melhorar as formas de 
investigação.

A população brasileira anda assustada com a 
violência, vem mudando seu comportamento social e 
investindo na segurança privada, isto sem adentrarmos 
na seara psicológica de quem já sofreu qualquer tipo 
de violência, ou que dela vive atordoada pela iminente 
possibilidade de sofrê-la.

Em matéria publicada pela revista jurídica Con-
sulex, o especialista em segurança pública, Luiz Flá-
vio Borges D´Urso, diz: “Uma das principais causas da 
escalada da violência reside no aumento da sensação 
da impunidade, aliado ao fato de o Estado abandonar 
determinadas áreas, que ficam à mercê de quem re-
solve deter o poder para dominá-las, instalando ali um 
verdadeiro poder paralelo”.

Quando falamos de segurança pública, estamos 
falando de um processo complexo de operações que 

envolvem certa unidade de ações do Estado e da so-
ciedade, compartilhando uma visão preventiva e re-
pressiva frente à criminalidade. 

O processo de segurança pública se inicia pela 
prevenção e finda na reparação do dano, no tratamen-
to das causas e na reinclusão na sociedade do autor 
do ato ilícito.

Para que o cidadão brasileiro volte a se sentir 
seguro, tanto em suas residências quanto em demais 
áreas públicas ou privadas, é necessário agirmos ur-
gentemente na busca de ferramentas estatais que via-
bilizem tanto a aplicação da inteligência das polícias 
quanto ao uso de tecnologias modernas para melhorar 
a efetividade contra o crime.

É lamentável que tenhamos que bater na mes-
ma tecla sempre. Entretanto a sociedade clama por 
socorro, isto porque já não suporta mais o descaso 
do Governo quando o assunto é segurança pública, 
quando é saúde, quando é educação.

Sabemos, nobres pares, que não basta termos 
somente leis mais rígidas e mais coerentes com a rea-
lidade atual. Quando discutimos as causas da crimina-
lidade, compreendemos que elas não agem sozinhas 
ou de forma direta sobre o indivíduo. A família, base 
de toda sociedade, quando desestruturada, não são 
assimilados na infância dos filhos os valores morais, 
éticos, sociais e religiosos.

É evidente que o meio de convívio familiar e so-
cial conturbado pode influenciar sobre a criminalidade. 
Tudo isso aliado à pobreza, ausência ou precarieda-
de das escolas e saúde pública, inexistência de áreas 
de lazer e oportunidades de profissionalização, única 
forma de almejar um trabalho lícito, que objetive as-
censão econômica e consequentemente a mantença 
própria e da família.

Muitos países sofrem com os altos índices de cri-
minalidade e violência e com as dificuldades das insti-
tuições públicas para lidar com a situação. Na América 
Latina, esta é a realidade da maioria dos países que 
hoje vivem, em maior ou menor grau, processos de 
restruturação de seus sistemas de segurança e Justi-
ça. A violência é a primeira entre as causas de morte 
no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, em El Salvador 
e no México.

Repressão à violência é importante, mas é uma 
abordagem pontual que não incide sobre os fatores 
geradores de insegurança. As instituições policiais não 
podem, isoladamente, dar conta da segurança pública. 
Atuar preventivamente sobre fatores como degradação 
ambiental, desemprego, problemas de saneamento, ilu-
minação pública e falta de opções de lazer, a chamada 
“prevenção primária”, pode trazer benefícios efetivos 
para a segurança pública.
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Para que façamos realmente um diferencial, faz-se 
necessário um esforço conjunto, um direcionamento 
comum por parte dos diferentes segmentos da socie-
dade, e que estejam articulados os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, pois só assim conseguiremos 
de forma equilibrada impor limites à violência que vem 
assolando o País.

Existem muitos jovens oficiais de polícia com 
ideias novas e criativas e que gostariam de ver mu-
danças, mas carecem de ajuda política e institucional 
para pensar e testar alternativas inovadoras. É preciso 
promover o fortalecimento desses atores e o estímulo 
a sua expressão e manifestação.

É necessário, caros Parlamentares, que a socie-
dade venha ser convocada para refletir conjuntamen-
te com esta Casa sobre essas questões, participar 
e propor debates, colaborar com suas propostas e 
seus questionamentos, pois acreditamos que juntos 
podemos avançar tanto no plano das ideias quanto 
das ações, no caminho da construção de segurança 
pública exemplo ao mundo.

Concluo, Exmo. Presidente. É preciso que este 
Parlamento seja corajoso e tenha determinação polí-
tica para que sejam editadas leis mais coerentes com 
a realidade do País. 

Meu muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputada e Srs. Deputados, o Brasil está conseguindo 
retirar 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza, 
do ponto de vista da renda. Este anúncio que nos en-
che de orgulho foi feito na semana passada aqui na 
cidade de Brasília. Na ocasião, também foi anunciado 
que haverá a ampliação da complementação de ren-
da do Programa Bolsa Família para 2 milhões e meio 
de beneficiários que se encontram em situação de 
extrema pobreza.

A complementação de renda para esses benefici-
ários do Bolsa Família será possível com investimento 
de mais de 770 milhões de reais, agora no ano de 2013. 
A intenção, como bem vem sendo veiculado em peças 
publicitárias veiculadas pelo governo federal na mídia 
brasileira é a de acabar com a miséria em nosso país.

Aliado à garantia de renda, o Plano Brasil Sem 
Miséria, voltado à superação da extrema pobreza, 
também promove ações de inclusão produtiva – como 
qualificação profissional, assistência técnica e exten-
são rural e fomento à produção – e de acesso a bens 
e serviços públicos, em especial nas áreas de saúde, 
educação, habitação, acesso a água e a energia elétrica.

Com esta medida, não existirá mais, no Bolsa 
Família, nenhuma família com renda mensal inferior 
a 70 reais por pessoa. Este é o valor adotado como 
referência no Plano Brasil Sem Miséria e represen-

ta o primeiro passo para que essas famílias possam 
superar a situação de extrema pobreza, que envolve 
outras variáveis além da renda. O pagamento se ini-
cia em março.

Desde o início do Brasil Sem Miséria, em junho 
de 2011, 791 mil famílias com este perfil foram locali-
zadas, cadastradas e incluídas no Bolsa Família. Infe-
lizmente, estima-se que ainda haja outras setecentas 
mil não incluídas no Cadastro Único.

Em razão deste dado preocupante, serão refor-
çadas, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, ações 
que envolvem a formação profissional e o acesso a 
mercados e a serviços públicos pela população de 
baixa renda.

Até o presente momento, o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONA-
TEC, já recebeu 316 mil matrículas nos 320 cursos de 
capacitação técnica disponibilizados. E a intenção do 
governo federal é a de chegar a um milhão até 2014.

Além disso, são quase 250 mil beneficiários do 
Bolsa Família que estão formalizados como Microem-
preendedor Individual e quase 600 mil operações de 
microcrédito produtivo orientado realizadas.

Também na área rural estão sendo fortalecidas 
as ações de assistência técnica, que já estão garanti-
das para 210 mil agricultores familiares. Na região do 
semiárido nordestino, o acesso à água, com a cons-
trução de cisternas, é o grande desafio. 

Do ano de 2011 até agora, foram construídas 
268 mil unidades de armazenamento da água da chu-
va, tanto para consumo humano quanto para irrigar a 
produção. E o Bolsa Verde atende a mais de 34 mil 
famílias que residem em mais de 670 áreas de con-
servação ambiental. 

Por meio da ação Brasil Carinhoso, que envolve 
iniciativas voltadas à superação da extrema pobreza 
na primeira infância, mais de 381 mil crianças do Bolsa 
Família foram beneficiadas em quase 23 mil creches 
que já recebem mais recursos para a manutenção delas.

Contudo, devo salientar que permanece o desafio 
de identificar e incluir no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais todas as pessoas que vivem na extrema 
pobreza no Brasil e ainda são invisíveis ao poder pú-
blico. Para isso, o reforço da estratégia de busca ativa, 
com o apoio de Estados e Municípios, é fundamental. 

Por esta razão, peço ainda mais empenho dos 
novos gestores municipais, que tomaram posse em 1º 
de janeiro passado, para que possamos nos unir num 
grande esforço e bater esta meta que não deve ser da 
presidente Dilma Rousseff ou de uma estrutura minis-
terial. Precisa ser compromisso de todos os brasileiros 
e de todas as brasileiras.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho falar sobre os benefícios 
trazidos pela Amcham Brasil para o desenvolvimento 
do Brasil. A Amcham é uma entidade brasileira sem 
fins lucrativos que foi estabelecida no ano de 1919. 
Atualmente, além de ser a mais ativa e complexa no 
que diz respeito à promoção de serviços para fins em-
presariais, a entidade também é a maior associação 
binacional da América Latina e a maior Câmara de 
Comércio fora dos Estados Unidos. 

A associação conta hoje com 85% de empresas 
nacionais e 15% de empresas multinacionais, tendo 
como um de seus lemas o objetivos de servir a seus 
associados de forma construtiva, indagando políticas 
públicas no Brasil e nos Estados Unidos a fim de pro-
por investimentos, comércio e cidadania empresarial 
entre seus membros.

No próximo dia 14 de março acontece a cerimô-
nia de posse do novo Conselho de Administração da 
Amcham Brasil para 2013. Trata-se de um evento de 
grande destaque, visto que a instituição conta com 
mais de 5 mil associados.

Para se ter uma ideia de quão grandiosa e ca-
pacitada é a Amcham, a cada audiência são cerca de 
550 executivos e líderes empresariais presentes re-
presentando todas as regiões do País.

Desta forma, parabenizo o novo presidente do 
Conselho de Administração, o Sr. Hélio Magalhães, 
e também os outros membros do Conselho, que têm 
feito um excelente trabalho. 

O portfólio da Amcham é de uma diversidade 
imensa, pois existem 150 comitês temáticos de dis-
cussão e trabalhos, a fim de promover avanços nas 
áreas de tributação, encontros voltados para a geração 
de oportunidades de negócios, entre diversas outras 
vantagens que atraem ao longo do ano mais de 180 
mil profissionais. No Brasil, a instituição está presente 
em onze cidades, agregando áreas como tecnologia, 
indústria, finanças, entre outras mais que se destacam 
no empresariado nacional. A instituição é plurissetorial 
e multirregional e gera um conteúdo inigualável para a 
construção de um ótimo desempenho em um ambiente 
de trabalho que indaga o que há de mais relevância 
no setor privado no Brasil.

A Amcham tem como um de seus focos princi-
pais as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados 
Unidos, o que de certa forma propõe mais empreen-
dedorismo, inovações e estratégias que beneficiam 
o País tanto do ponto de vista econômico quanto do 
ponto de vista social.

Espero que a Amcham, neste biênio, possa cres-
cer e avançar ainda mais. E a felicito por todo o trabalho 
minucioso e bem desenvolvido até o presente momento.

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e soli-
cito que este pronunciamento seja transcrito nos Anais 
desta Casa de Leis.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 

Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo essa tribuna 
para reportar sobre a decisão do Congresso Nacional 
que derrubou o veto presidencial sobre a partilha dos 
royalties do petróleo.

Pondero a atitude tomada semana anterior como 
positiva e proveitosa para todo o País. Uma decisão 
que não foi apenas uma vitória dos Municípios, mas 
de todo o povo brasileiro. Não tenho dúvida de que o 
resultado é um trampolim que fomentará a economia 
brasileira, ou seja, irá promover um rendimento ímpar 
e de grande relevância para os Estados não produto-
res de petróleo, como, por exemplo, Goiás. Ganham 
os Municípios, ganha o Brasil e ganha o povo.

Sustentar a ideia que somente os Estados do Rio 
de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo tenham 
direito a esse benefício vai de desencontro do cresci-
mento do País e fere o art. 20 da Constituição, na qual 
assegura em igualdade de condições que a riqueza 
natural seja distribuída para todos os entes federados, 
ou seja, para toda a Nação e não para alguns.

Eu, como representante goiano, tenho orgulho 
em ter lutado e conseguido estender esse benefício 
para o Estado que represento nesta Casa. Almejo 
que toda riqueza mineral e todos os recursos dela 
advindos sejam administrados de forma competente 
e idônea. E, assim, será mais um dinheiro que che-
gará aos governos e às prefeituras para que possam 
investir em prol da população, como nas áreas da 
educação, saúde e segurança pública. É uma vitória 
da democracia.

Encerro esse meu balanço, ressaltando que ja-
mais, em hipótese nenhuma, podemos esquecer que 
o Brasil é uma nação de todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, servidoras e servido-
res da Casa e dos gabinetes parlamentares, ouvintes 
da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, 
representando a bancada do PT de Minas, da qual 
estou como coordenador, participei de reunião com 
o Ministro dos Transportes, Paulo Passos, na quin-
ta-feira passada (dia 7), quando pedi explicações 
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sobre a morosidade da obra de duplicação da BR-
381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Participaram também prefeitos e vereadores. E 
esse encontro abriu mais um canal de discussão acer-
ca da duplicação da rodovia BR-381. Precisamos de 
um grande empenho para acelerar as obras da estra-
da, que ganhou o lamentável apelido de “Rodovia da 
Morte”, Sr. Presidente, e todos nós, da bancada minei-
ra, estamos à disposição. Não podemos mais aceitar 
tantas vítimas nessa rodovia.

A novidade que obtivemos na audiência foi a do 
anúncio do Ministro de novo edital para licitação das 
obras de duplicação da BR-381, que será publicado 
no próximo dia 28 de março. Serão nove lotes pelo 
Regime Diferenciado de Contratação, na modalidade 
de contratação integrada, com preço global. As empre-
sas vencedoras serão responsáveis por todo o empre-
endimento, e não poderá ser feito aditivo de contrato.

Outro grande anúncio foi o de que o processo 
licitatório já está concluído e pronto para a contrata-
ção de obras de pavimentação da BR-367, no Vale do 
Jequitinhonha.

A obra de duplicação da 381 seria, a princípio, 
dividida em 10 lotes, e já havia sido anunciada em ju-
nho do ano passado, pela Presidenta Dilma Rousseff, 
em Belo Horizonte. No dia 31 de outubro de 2012, Sr. 
Presidente, o Ministro Paulo Passos também esteve na 
Capital mineira e garantiu que as obras seriam inicia-
das rapidamente. Na ocasião, o Ministro afirmou que 
as obras seriam concluídas até 2016 e que não iriam 
sofrer atrasos. A previsão era de que as máquinas já 
estivessem trabalhando atualmente na duplicação da 
estrada, que ficou conhecida como “Rodovia da Morte” 
devido aos altos índices de acidentes fatais.

Para ficarmos apenas em um exemplo recente 
da necessidade de duplicação da BR-381 entre Go-
vernador Valadares e Belo Horizonte, Sr. Presidente, 
informo que no final da tarde dessa terça-feira, dia 12, a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente 
grave envolvendo uma carreta e um micro-ônibus que 
levava pacientes da cidade de Ferros para tratamento 
de saúde em Belo Horizonte. O acidente ocorreu no 
km 417 da BR-381, e quatro pessoas perderam a vida 
em mais um triste episódio.

Ressalto, Sr. Presidente, que a 381 é a principal 
ligação entre Belo Horizonte, Espírito Santo e o sul 
da Bahia.

De acordo com o DNIT, o cancelamento da aber-
tura da licitação em janeiro foi motivado pelo eleva-
do número de pedidos de esclarecimentos sobre os 
detalhes da disputa. As obras de duplicação da BR-
381 seriam licitadas por meio de dois editais. O edital 
654/2012 deveria ter sido aberto em 22 de janeiro, e o 

791/2012, em 26 de fevereiro – este segundo compre-
ende a duplicação de João Monlevade a Belo Oriente, 
no Vale do Aço.

A duplicação da “Rodovia da Morte”, portanto, é 
considerada fundamental para a redução do número 
de mortes e acidentes na estrada. No ano passado, 
foram registrados 2.564 desastres e 124 óbitos na via.

Pedimos o início imediato das obras, Sr. Presi-
dente, para que essas tristes estatísticas não conti-
nuem crescendo.

Muito obrigado.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pronunciamento en-

caminhado pelo orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Programa Terra Legal, execu-
tado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi 
instituído em 2009, em cumprimento à Lei nº 11.952, 
com a finalidade de promover a regularização fundiá-
ria de ocupações de terras públicas federais situadas 
na Amazônia Legal.

Um balanço feito três anos depois demonstra que 
o programa ainda está longe de atingir a meta inicial, 
que era a de beneficiar 150 mil famílias nos nove Es-
tados que integram a Região Amazônica. Por outro 
lado, indica que a parte mais difícil já foi superada, uma 
vez que todos os procedimentos já foram testados e 
encontram-se em pleno andamento.

Em Rondônia, por exemplo, do total de 48 glebas, 
42 já foram georreferenciadas, sendo 38 certificadas e 
outras 6 em fase de execução do georreferenciamento. 
Com isso, o programa está muito próximo de zerar o 
passivo em relação à primeira etapa do processo de 
regularização fundiária no Estado.

Das glebas que já tiveram os limites estabelecidos 
e certificados pela autoridade competente, 8 foram re-
gistradas em cartório, 20 aguardam esse mesmo regis-
tro e 6 estão dependendo de aprovação pelo Conselho 
de Defesa Nacional, uma vez que estão localizadas 
em faixa de fronteira.

Por outro lado, quero ressaltar que o Programa 
Terra Legal recebeu, somente em Rondônia, 24.138 
requerimentos de regularização, dos quais, até o mo-
mento, apenas 1.511 foram titulados. O restante está 
em alguma fase intermediária do processo de regula-
rização fundiária. Ou seja, 11.759 posses foram geor-
referenciadas e 3 mil foram medidas.

Outro problema grave que afligia o nosso Estado 
e que está sendo resolvido pelo Programa Terra Legal 
é a transferência do domínio das áreas onde estão lo-
calizadas as áreas urbanas dos municípios e as sedes 
dos respectivos distritos.

A maioria das cidades de Rondônia estava e 
algumas ainda estão localizadas em terras da União, 
impossibilitando qualquer ação do município no tocan-
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te à gestão do seu próprio território. Para construir um 
prédio público, uma escola, por exemplo, os municípios 
tinham que pedir autorização ao INCRA. Os moradores 
não podiam acessar recursos do Sistema Financeiro 
da Habitação para construir suas moradias por falta de 
documento dos terrenos. Os municípios não podiam 
sequer cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano, 
o IPTU, por falta de regularidade.

Foram tituladas as áreas urbanas dos seguintes 
municípios: São Miguel do Guaporé; São Francisco 
do Guaporé; Presidente Médici; Novo Horizonte do 
Oeste; Parecis; Vale do Anari; Cujubim e Seringueiras. 
Além das sedes municipais mencionadas, já foram ti-
tuladas as áreas dos distritos de União Bandeirantes, 
Nova Califórnia e Jaci Paraná, em Porto Velho; 5º BEC 
e Tabajara, em Machadinho d’Oeste, e Urucumacuã, 
em Pimenta Bueno.

Estas 14 localidades, entre sedes de municípios 
e de distritos, poderão agora regularizar os lotes indi-
vidualmente, permitir o registro das parcelas em cartó-
rios e a emissão de escrituras públicas. Para quem vive 
nos grandes centros, essa iniciativa parece simples, 
mas para aquelas famílias que residem na Amazônia 
há décadas e nunca tiveram acesso à regularização 
de suas moradias não é pouco. Agora elas têm a ga-
rantia de que aquilo que elas adquiriram, a duras pe-
nas, é delas e que não correm mais o risco de perder 
o único bem da família.

Em que pese o nosso registro entusiasmado 
dos avanços que o programa já apresenta, quero 
registrar que outras 50 localidades, entre sedes de 
municípios e de distritos, aguardam a regularidade 
fundiária.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do seu 
Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária, 
Sergio Roberto Lopes, pelos bons resultados que o 
Programa Terra Legal já apresenta, em particular no 
meu Estado de Rondônia. Mas também preciso cha-
mar a atenção para a necessidade de agilizar esse 
trabalho, que é de fundamental importância para o 
desenvolvimento da Região Amazônica.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-

res, a questão da violência é um dos problemas mais 
graves que o País enfrenta hoje. Todos os dias so-
mos impactados com uma carga enorme de notícias 
sobre verdadeiras tragédias em que famílias inteiras 
são destruídas. A violência está nas ruas, no trânsito, 
nos bares, nas famílias, está generalizada em nossa 
sociedade.

Há, no entanto, uma face oculta desse problema, 
que não aparece na imprensa, mas que, assim como 
nos centros urbanos, está adquirindo proporções ini-
magináveis.

Refiro-me ao problema da violência no campo e, 
em particular, àquela que vitima os direitos dos trabalha-
dores e das trabalhadoras que lutam por um pedaço de 
terra para trabalhar e criar sua família com dignidade.

O que está em jogo, na maioria dos conflitos 
que resulta no assassinato de pais e mães de família 
inocentes, é a cobiça, é a ganância de grupos econô-
micos endinheirados que desejam tomar-lhe na marra 
sua força de trabalho, suas terras e seus territórios.

Em outras palavras, é a expansão do capital, pa-
trocinado pelo agronegócio, que usa todas as formas 
legais e ilegais para transformar os recursos naturais 
e a mão de obra das populações locais em lucro fá-
cil, mesmo que para isso tenha que escravizar, tenha 
que assassinar. 

O trabalho em condições análogas às da escra-
vidão é uma das formas mais aviltantes de violência 
contra o ser humano, pois ele violenta a dignidade da 
pessoa, e esse tipo de violência ainda acontece no 
Brasil de hoje numa frequência muito maior do que 
podemos imaginar.

Os agentes desse crime estão acostumados com 
a impunidade de tal forma que atacam até mesmo o 
Estado quando este tenta exercer o seu papel, como 
foi o caso dos fiscais do trabalho que foram assassi-
nados em Unaí.

Quando os trabalhadores não se submetem à 
escravidão, quando não aceitam passivamente en-
tregar os territórios que habitam, são simplesmente 
assassinados. Em 2012 tivemos um aumento de 10% 
no número de assassinatos de líderes rurais. O Estado 
do Maranhão foi o campeão, em termos de violência 
no campo, seguido pelos Estados do Tocantins, de 
Pará e Rondônia.

A causa dessa impunidade é a falta de uma po-
lítica de segurança pública para o meio rural. É como 
se a única função do meio rural fosse a de produzir 
alimentos baratos para a população que vive nas cida-
des, como se esse grupo da população brasileira não 
tivesse direitos básicos que caracterizam a cidadania, 
como saúde, educação e segurança pública.

Justamente por não ter uma política de segurança, 
além do crime de pistolagem, que é antigo no Brasil, 
estamos presenciando a migração dos crimes típicos 
de centros urbanos para o meio rural. Os criminosos, 
os foragidos da Justiça e até mesmo traficantes estão 
se abrigando na zona rural para não serem encontra-
dos pelas forças de segurança.
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Os jovens e as mulheres são as principais vítimas 
da falta de segurança pública. No caso dos jovens, o 
problema é ainda mais grave porque estamos perden-
do o futuro para o crime.

Por isso, quero fazer um apelo ao Ministro da 
Justiça, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e à 
Ministra dos Direitos Humanos, para que possamos 
oferecer à população uma política de segurança públi-
ca voltada para o meio rural. Não podemos mais con-
viver com tanta violência, que envergonha o Brasil no 
cenário mundial e constrange nossos representantes 
perante os órgãos multilaterais. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal, 
representante de Santa Catarina, em especial do Sul 
do Estado aqui no Congresso Nacional, tomo a palavra 
nesta oportunidade para falar sobre a ordem de serviço 
para pavimentação asfáltica da rodovia municipal que 
liga o perímetro urbano de Turvo/SC à localidade de 
Ponte Alta/SC, trecho com extensão de 5,30 quilôme-
tros e que foi entregue na manhã do último sábado, 
oportunidade em que me fiz presente.

A pavimentação da rodovia estava prevista para 
iniciar nesta última segunda-feira. Máquinas e equi-
pamentos estão no local desde o último sábado. A 
expectativa é de que a obra seja concluída em pelo 
menos 180 dias.

Segundo o Prefeito da cidade, Ronaldo Carlessi, a 
pavimentação encurta distâncias, melhora o escoamen-
to da produção agrícola e da agroindústria instalada na 
localidade. A pavimentação também facilita o acesso 
dos moradores de Ponte Alta e comunidades vizinhas 
ao comércio e aos serviços como saúde e educação.

Os recursos para execução da pavimentação 
são provenientes do Ministério da Integração Nacio-
nal, através de emenda individual deste Deputado, 
aqui no Governo Federal. A obra está orçada em R$ 
2.482.373,69, sendo que R$ 1.900.000,00 são prove-
nientes da emenda deste Deputado e o restante de 
contrapartida da Prefeitura Municipal.

Cumprimento o Prefeito Municipal de Turvo/SC, 
Ronaldo Carlessi; o Vice Prefeito, Tiago Zilli; o Vereador 
Edson, conhecido como Pisca, Presidente da Câmara 
de Vereadores; o Deputado Estadual Manoel Motta e 
as demais autoridades que se fizeram presentes.

Na oportunidade cumprimentei, em meu discur-
so, também a primeira-dama Janice e a esposa do Vice 
Prefeito, Joice, extensivo a todas as mulheres presentes, 
inclusive saudando as mulheres presentes pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, comemorado no último 8 de março.

Cumprimento especialmente as mais de 600 
pessoas presentes na ocasião, pois transformaram a 
assinatura da ordem de serviço em um grande even-
to, merecidamente, pela obra e em respeito àquela 
população.

Cumprimento também os nossos amigos Neno 
Fontoura e demais prefeitos e autoridades que se des-
locaram de seus Municípios para estarem presentes 
no evento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste mês em que se comemora o 
Dia Internacional da Mulher, temos a responsabilidade 
e o dever de louvar todo o trabalho que a mulher fez 
e faz, porque ela foi a responsável pela formação da 
nossa civilização. Foi ela quem transformou um ban-
do de pessoas errantes, nas primeiras comunidades, 
quando sentiu a necessidade de se fixar no território 
para criar a família. 

Foi a mulher que iniciou o cultivo da terra, sele-
cionou as primeiras sementes para o alimento da fa-
mília, domesticou os animais, enquanto o homem se 
encarregava de caçar e lutar para proteger a família.

Com uma história de tanto trabalho e dignidade 
das mulheres, não se pode cogitar em formalizar, neste 
Parlamento, a prostituição feminina com uma profissão.

Quando estudamos, aprendemos a luta que he-
róis guerreiros fizeram para conquistar mais espaço 
e mais poder. Mas não haveria o que vencer se as 
mulheres não sentissem a necessidade de formar a 
propriedade para trabalhar pela família. Se a mulher 
não tivesse essa inspiração digna, os homens ainda 
estariam batendo cabeça pela Terra.

Ao estabelecer a família na terra e fazer a pro-
priedade produzir além do necessário para o consu-
mo, a mulher provocou a comunidade a comerciar. 
Com o comércio, o diálogo entre as comunidades se 
enriquecia e a paz se tornava mais duradoura. Surgi-
ram então oportunidades para o desenvolvimento da 
cultura e da ciência.

O que a mulher fez com um trabalho digno não 
foi pouca coisa na história da humanidade. Um puri-
tano antigo já dizia que o trabalho dignifica o homem. 
Pelo trabalho, a pessoa toma consciência de si e do 
seu valor. A dignidade do trabalho é a virtude que lhe 
afasta do vício e lhe dá sentido de humanidade. A bus-
ca da dignidade pelo trabalho é fundamental para a 
formação da personalidade do cidadão. 

Como expressou o jurista Luís Roberto Barroso: 
“a dignidade humana constitui um valor que é ligado 
à ideia de bom, justo e virtuoso”. A ausência de dig-



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 04679 

nidade leva a identificação do ser humano como ins-
trumento ou coisa, que viola a sua ligação com Deus.

Immanuel Kant argumentou que na conduta do 
homem tudo tem um preço ou uma dignidade. O que 
pode ser substituído por outra coisa tem preço; o que 
está acima de todo preço e não pode ser substituído 
por outra equivalente tem dignidade. Como cada ser 
humano é único, então ele tem dignidade. Por ter dig-
nidade, não pode ser reconhecido no ordenamento 
jurídico como um produto que tem preço.

Sras. e Srs. Deputados, nessa época em que se 
comemora o Dia Internacional da Mulher, em que elas 
são reconhecidas pelo valor da dignidade do trabalho 
que empenharam na história da humanidade, é triste 
saber que esta Casa corre o risco de aprovar uma lei 
que regulamenta como profissão a prostituição, após 
todas as justas homenagens que aqui foram feitas às 
mulheres pelas virtudes.

Não julgo as pessoas pelo comportamento social 
que praticam. Chamo apenas atenção para a contra-
dição que esta Casa pode fazer. Como podemos le-
galizar uma norma que vai contra o previsto no art. 1o 
da Constituição e também contra os mais tradicionais 
ensinamentos morais que foram formados na nossa 
civilização pelas nossas mães e irmãs?

Também como disse Kant, a moral é uma norma 
autônoma que somente à própria pessoa se vincula. 
Mas o que se produz neste Parlamento são normas 
heterônomas que vinculam a todos. Como nós pode-
mos produzir uma norma que fere o inciso III, do art. 
1o da Constituição Federal, que diz que o Brasil tem 
como fundamento a dignidade da pessoa humana?

Não estamos aqui para julgar a autonomia da von-
tade das pessoas. Devemos apenas considerar que se 
a prostituição tivesse dignidade na sua natureza, ela 
não precisaria ficar escondida, sendo reconhecida por 
iniciados que conhecem o caminho da luz vermelha.

Como somos uma Casa de Leis, aqui somente 
devem ser produzidas normas que reforcem a ordem 
social. Se uma pessoa, por sua vontade autônoma, 
revolve tornar-se uma prostituta, as pessoas não de-
vem atirar a primeira pedra, mas esta Casa não pode 
referendar formalmente o erro. Até pela dignidade hu-
mana ontológica das prostitutas, mas principalmente 
pelo exemplo que devemos às outras mulheres.

É preciso deixar claro que a rejeição do proje-
to de lei não significa negação de qualquer direito da 
pessoa que se aventura na atividade. É pacífico o re-
conhecimento que qualquer pessoa tem a dignidade 
como causa dos direitos sociais. Ela não precisa de 
uma carteira de trabalho para ter direito à saúde, à 
proteção e à aposentadoria. Basta pagar o INSS que 
no tempo oportuno se aposenta.

É preciso que estejamos atentos a esse projeto 
de lei. Precisamos guardar respeito com o Parlamento. 
Respeito parlamentar não apenas se quantifica pelo 
progresso que traz ao Brasil. Respeito também se ad-
quire produzindo normas que não serão tornadas nulas 
pelos outros Poderes, por ferirem a moral da sociedade 
e a letra da lei constitucional.

Muito obrigado.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, sabemos que o combate à 
pobreza ainda representa problema de difícil solução. 
E a evidência maior dessa realidade pode ser demons-
trada pelo conjunto de políticas públicas adotadas para 
reverter os preocupantes índices de desigualdade so-
cioeconômica, potencializados nos bolsões de miséria 
de nossas cidades.

Medir o grau de pobreza, em suas diferentes 
dimensões, seguramente é tarefa complexa. Uma 
das formas mais utilizadas nesse tipo de mensuração 
consiste no estabelecimento de uma linha fronteiriça 
e definidora daqueles que serão enquadrados nas 
faixas de pobreza extrema. Em muitos levantamentos 
estatísticos, a variável fundamental na definição des-
sa fronteira geralmente é a renda per capita de uma 
família, comparada com o custo de satisfação das ne-
cessidades básicas.

Cabe destacar que o IBGE considera que uma 
família está abaixo da linha de pobreza quando a ren-
da per capita é inferior a 70 reais por mês. Nessa faixa 
de extrema pobreza, com índices fortemente concen-
trados nas Regiões Norte e Nordeste, ainda encon-
tramos milhões de cidadãos e cidadãs que convivem 
com quadros históricos de vulnerabilidade econômica 
e de exclusão social.

Para a urgente reversão desse cenário desafia-
dor, o Governo Federal recentemente lançou o “Brasil 
Carinhoso”, ação do “Brasil Sem Miséria” responsável 
por complementar a renda de famílias, cujo valor por 
pessoa seja de até 70 reais por mês e que tenham fi-
lhos de até seis anos. E mais! Talvez o aspecto mais 
importante dessa medida, que contempla políticas nas 
áreas de educação e saúde, resida na sua base, proje-
tada numa plataforma já existente e de firme sucesso: 
o Programa Bolsa Família. 

A partir dessa sistemática, e levando em conside-
ração o grau de robustez do Programa Bolsa Família, 
os positivos impactos do Brasil Carinhoso tendem a 
ser alcançados, para muitos especialistas, num curto 
espaço de tempo.

De fato, dados recentes do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome revelam que, 
em todo o País, o Brasil Carinhoso já retirou mais de 2 
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milhões de famílias da extrema pobreza. Sim! Famílias 
que hoje encontram um horizonte de esperança, onde 
vulnerabilidades são enfrentadas, e a cidadania, como 
consequência direta, resta revigorada.

No Estado de Minas Gerais, ações governamen-
tais com foco no combate à pobreza também merecem 
ênfase. Nesse contexto, o Governo Estadual deve estar 
sempre atento às prioridades definidas pelas popula-
ções locais, com suas necessidades específicas devi-
damente atendidas. Dessa forma, aqueles que vivem 
em regiões rurais ou em áreas urbanas terão condições 
efetivas de romper a linha limítrofe da pobreza extrema 
e de caminhar, assim, em direção a novos patamares 
de desenvolvimento socioeconômico.

Sras. e Srs. Deputados, não podemos esquecer 
que aqueles que vivem na pobreza extrema sofrem o 
estigma da exclusão, que nasce, em última instância, 
de uma cidadania negada.

E, se temos a clareza sobre os fortes desafios 
lançados pelo combate à fome e à pobreza, temos 
também a plena convicção de que, com firmeza e co-
ragem, poderemos alcançar índices de crescimento 
econômico que tenham interface direta com a inclu-
são social e com a cidadania compreendida em seu 
amplo significado. 

Muito obrigado.
O SR. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD-

-RS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos chegando 
ao fim do verão e mais uma vez o Brasil obteve núme-
ros alarmantes nos casos de dengue.

Isso ocorre porque a estação é propícia para a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da doença e faz com que as pessoas somente pres-
tem atenção no acúmulo de água parada quando as 
campanhas estão ativas. Só que esta prevenção deve 
ser feita durante o ano inteiro.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde nesta terça-feira, dia 12, contraíram a 
doença 58 pessoas, sendo 25 na própria capital gaú-
cha. As outras 33 voltaram de viagem de cidades fora 
do Rio Grande do Sul com dengue. 

Segundo o relatório final do Levantamento Rápi-
do do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAA), 
realizado entre os dias 14 e 21 de janeiro deste ano, 
a presença do mosquito em Porto Alegre passou dos 
limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O va-
lor recomendado pelo Ministério vai até 1% e em Por-
to Alegre alcançou 4,6% de infestação do mosquito 
transmissor.

O combate à dengue deve ser feito com mais res-
ponsabilidade por parte das autoridades e com uma 
colaboração maciça da população. 

Corremos um grande risco de ter uma epidemia 
de dengue no Estado. Precisamos conscientizar todos 
sobre a importância do trabalho de combate ao mos-
quito transmissor da doença.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pronunciamento en-

caminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Grupo Temático Expandido em HIV/AIDS 
no Brasil (GT/UNAIDS), em parceria com organizações 
nacionais e internacionais, enviou, em novembro do 
ano passado, uma carta à Presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, e a outras autoridades brasileiras, solicitando 
prioridade nos esforços para criminalizar a “homofobia”.

A carta foi assinada pelo GT/UNAIDS e seus co-
ligados: USAID, ACNUR, OIT, ONU Mulheres, OPAS/
OMS, PNUD, UNAIDS, UNESCO, UNFPA, UNICEF e 
UNODC. Outros signatários incluem o Ministério da 
Saúde, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República e a ABGLT, a maior organi-
zação gayzista do Brasil.

A carta alerta sobre uma grande epidemia de 
AIDS no Brasil, dizendo que, embora o HIV afete ape-
nas 0,6% da população geral, entre os homens que 
fazem sexo com homens o índice é mais elevado: 
mais de 10% da comunidade gay brasileira tem sido 
infestada pelo HIV.

A carta explica que o principal culpado pela ele-
vada prevalência do HIV entre os homossexuais é a 
elevada violência contra eles e diz que os preconceitos 
contra a homossexualidade são um forte impedimento 
para os programas de prevenção à AIDS. Como prova, 
a carta menciona um estudo falacioso de 2008, feito 
pela Fundação Perseu Abramo, que diz que “92% da 
população brasileira reconhece que há um forte pre-
conceito contra a homossexualidade. A verdade é que 
o povo brasileiro não “reconheceu”, mas o demonstrou.

A Fundação Perseu Abramo, como todos sabe-
mos, está ligada ao Partido dos Trabalhadores de Dilma 
Rousseff, partido que tem ocupado o Poder Executivo 
e que predomina no Poder Legislativo do Brasil.

O referido estudo testou o nível de “homofobia” 
da população, perguntando às pessoas que comen-
tassem acerca de tais declarações, como por exemplo 
“Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes 
para que cumpram seu papel e tenham filhos”. Ago-
ra, absurdo dos absurdos, Sr. Presidente: os 92% de 
brasileiros que concordaram parcial ou completamente 
com essa declaração foram rotulados de “homofóbicos”.

Com base nos resultados totais do estudo, o 
governo brasileiro determinou que 99% de seus cida-
dãos eram “homofóbicos” e, portanto, precisavam ser 
reeducados.
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Ao que tudo indica, falhando em sua missão de 
realizar uma reeducação em massa de seu povo, o 
governo Dilma agora recebe apoio internacional para 
avançar seus empacados projetos e medidas “anti-
-homofobia”.

A criminalização da “homofobia”, de acordo com 
a carta, é fundamental para o sucesso dos programas 
de prevenção à AIDS. A carta procurou emprestar uma 
intenção nobre e humanitária para tal criminalização.

A carta dá um exemplo da elevada violência con-
tra os gays, citando uma estatística de 278 homosse-
xuais assassinados em 2011 no Brasil. A estatística, 
produzida pelo Grupo Gay da Bahia, é um contraste 
total com os cerca de 50 mil brasileiros assassinados 
a cada ano. As políticas socialistas de desarmamento 
têm deixado a população brasileira à mercê de crimino-
sos e assassinos. Os homossexuais, que muitas vezes 
vivem em áreas infestadas de prostituição e drogas, 
não são mais vulneráveis do que a população em geral.

Além disso, a fonte da “elevada violência” con-
tra os homossexuais é questionável. O Grupo Gay da 
Bahia foi fundado por Luiz Mott, um ativista gay cuja 
defesa da pedofilia é pública. A carta frisa que o Estado 
brasileiro não deveria ter conexão religiosa. 

O governo brasileiro não tem religiões oficiais e 
não oficiais, mas as agências da ONU por trás da carta 
estavam obviamente de olho nos sentimentos cristãos 
da maioria dos brasileiros. Por causa desses sentimen-
tos e herança, os brasileiros rejeitam qualquer tipo de 
doutrinação homossexual nas escolas e a imposição 
da ideologia gay em sua sociedade.

Em sua conclusão, a carta exorta o governo bra-
sileiro a adotar medidas abrangentes para combater 
a “homofobia”, inclusive prioridade e aceleração na 
votação e aprovação do PLC nº 122, o notório projeto 
de lei “anti-homofobia” produzido pelo PT.

O PLC 122 torna crimes “homofóbicos” atos e 
opiniões contra a homossexualidade, e sua aprovação 
ameaça trazer censura para líderes e membros que 
mencionarem versículos da Bíblia contra a sodomia, 
até mesmo dentro dos templos. Até mesmo membros 
importantes do PT reconhecem tal ameaça.

O governo de Dilma Rousseff e de seu anteces-
sor, o ex-Presidente Lula, fez o possível para aprovar o 
PLC 122 e outras medidas homossexualistas, que foram 
paralisadas pelo esforço de católicos e evangélicos.

Certamente, o governo de Dilma recebe de bra-
ços abertos a pressão para fazer exatamente o que já 
vem querendo fazer há longo tempo: impor a agenda 
gay na maioria dos brasileiros que insiste em ver a 
homossexualidade como uma anormalidade.

Nesse panorama sombrio e obscurantista, Sr. 
Presidente, que tem trazido nuvens escuras sobre o 
Brasil desde 2006, temos de ficar em alerta constante. 

Em uma grande demonstração de resistência a 
esse Projeto de Lei, a população brasileira, que histo-
ricamente tem rejeitado qualquer tipo de doutrinação 
homossexual nas escolas e a imposição da ideologia 
gay em sua sociedade, e graças à luta de muitos De-
putados e Senadores, sobretudo de integrantes de 
meu Partido, o PSC, vamos continuar unindo forças, 
buscando esclarecer a sociedade a respeito da verda-
deira face da agenda gay e procurar sepultar de vez 
esse PL 122, de 2006, que os movimentos gayzistas 
tanto defendem como prioritário.

Congratulo-me, portanto, Sr. Presidente, com 
todos os que lutaram contra esse projeto, que trouxe 
grande impasse no governo e que fere a Constituição, 
indo contra os direitos de liberdade de expressão e 
religiosa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

ciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, acontece hoje no Congresso 
Nacional a discussão, entre o Parlamento e os Governos 
Estaduais, das propostas que estabelecem um novo 
pacto federativo. Esta é uma semana decisiva para 
votações de projetos sobre as relações entre União, 
Estados e Municípios.

Vários encontros discutem assuntos como a re-
forma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS); a compensação a Estados; o Fun-
do de Desenvolvimento Regional; a repactuação de 
dívidas com a União; soluções para a guerra fiscal; e 
novo rateio do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal (FPE), que deve ser votado no Se-
nado Federal no próximo dia 19 de março.

Uma das propostas mais importantes do pacto 
federativo está na Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados. É o projeto de lei comple-
mentar (PLP 238, de 2013, do Executivo) que facilita 
a aprovação do perdão dos créditos tributários decor-
rentes da guerra fiscal entre Estados. Em vez da una-
nimidade dos Secretários de Fazenda, como é exigi-
da hoje, a aprovação poderá ser feita por três quintos 
desses Secretários, com o apoio de pelo menos um 
terço dos Estados integrantes de cada uma das cinco 
regiões do País.

Como os incentivos da guerra fiscal foram con-
siderados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), a proposta, se aprovada, pode amor-
tecer o efeito dessa decisão nas contas dos Estados 
que concederam esses benefícios fiscais (pelo menos 
20 do total).
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Com relação ao ICMS, as alterações estão pre-
vistas em um projeto de resolução que tramita no Se-
nado (PRS 1, de 2013); e na Medida Provisória (MP) 
nº 599, de 2012, que aguarda votação em comissão 
mista, antes de chegar a esta Câmara dos Deputados. 

Já o PRS 1, de 2013, de autoria do Poder Exe-
cutivo, propõe uma única alíquota de 4% até 2025.

Estou certa da necessidade de construirmos novo 
pacto federativo, de modo a reduzir as desigualdades 
sociais e regionais.

Todos esses debates são urgentes e necessários, 
pois o atual pacto federativo é perverso com os Esta-
dos mais pobres da Federação, como o Piauí, e tem 
contribuído para aprofundar o abismo entre o Brasil rico 
e desenvolvido e o Brasil pobre e sem perspectivas.

Não foi por descaso ou negligência que o Con-
gresso Nacional deixou de legislar sobre a distribuição 
dos recursos do FPE.

Isso aconteceu porque todos os projetos em aná-
lise no Parlamento que criam novos critérios de divi-
são do FPE tiram recursos dos Estados mais pobres 
do País, os Estados das Regiões Norte e Nordeste, e 
isso não podemos aceitar.

Criou-se, portanto, um impasse, que só será su-
perado com o bom senso dos representantes de to-
dos os Estados federados, colocando-se o interesse 
nacional acima das disputas regionais.

O certo é que, se aprovada a redistribuição dos 
recursos do FPE nos moldes que estão sendo trata-
dos, o desequilíbrio entre as regiões mais ricas e as 
mais pobres do País, que já é grande, tornar-se-á bru-
tal, deixando os governantes e as populações dessas 
regiões na mais absoluta penúria.

Outro ponto fundamental que precisa ser discu-
tido é a concessão de benefícios no âmbito do ICMS, 
o principal instrumento utilizado na guerra fiscal entre 
os Estados. Esse jogo de interesses raramente é ven-
cido pelos Estados menos ricos, cujos interesses são 
prioritariamente o desenvolvimento regional.

Somos uma Federação, e a guerra fiscal entre os 
entes federados prejudica todos. O grande beneficiado 
nessa disputa acaba sendo o empresário, que aumen-
ta suas margens de lucro com a desoneração fiscal.

Antes de encerrar o meu pronunciamento gostaria 
de dizer algumas palavras sobre o SIMPLES Nacional, 
regime que já alcançou a impressionante marca de 6 
milhões de contribuintes, dos quais 2 milhões são mi-
croempreendedores individuais.

Em vigor desde julho de 2007, o SIMPLES Nacio-
nal é experiência bem-sucedida de reforma tributária e 
representa o grande exemplo de integração federativa 
em nosso País.

Isso porque seu comitê gestor é composto por in-
tegrantes dos Estados e dos Municípios, além de mem-
bros da Secretaria da Receita Federal, e as decisões 
desse colegiado são tomadas por quorum privilegiado. 
Para tanto, torna-se necessária a busca de consenso, 
o que dá a Estados e Municípios poder efetivo sobre 
os assuntos relativos ao regime.

Este ano seremos chamados a decidir sobre qual 
é o pacto federativo que queremos ver implantado no 
nosso País: se é aquele em que serão mantidos van-
tagens e privilégios para certos entes federados ou se 
buscaremos fórmulas capazes de reduzir as desigual-
dades regionais.

Tenho a convicção de que é possível conciliar a 
desejável competitividade econômica do País com justa 
distribuição das riquezas e oportunidades.

É possível termos Estados ricos e desenvolvidos 
caminhando de forma fraterna e solidária com outros 
menos favorecidos, trabalhando todos em prol do bem 
comum e da unidade nacional.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para ex-
pressar meu apoio à iniciativa do médico e Vereador 
Gilberto Natalini, do PV de São Paulo, em defesa da 
área verde de Vila Brasilândia e contra o processo de 
ocupação irregular desencadeado no local.

Essa área corresponde a 300 mil metros qua-
drados, medida equivalente a 40 campos oficiais de 
futebol, de 100 metros por 75 metros. Além da consi-
derável dimensão da área, importa notar o fato de se 
tratar de remanescente da Mata Atlântica, com dois 
córregos, cinco nascentes, queda d’água e várias es-
pécies de animais silvestres. 

Com o propósito, então, de reservar o local para a 
implantação de parque municipal, a Prefeitura de São 
Paulo vem procedendo à desapropriação dessa área. 
Ocorre, no entanto, que a área verde de Vila Brasilândia 
tem sido objeto de uma série de ocupações irregulares, 
problema que, sem dúvida, acarreta graves prejuízos 
para o meio ambiente da cidade de São Paulo.

No fim do ano passado, teve início a ocupação 
irregular da área, e a Prefeitura conseguiu retirar ape-
nas parcialmente os invasores. Já no início de 2013 
houve nova ocupação, que se expandiu rapidamente, 
chegando a somar mais de quatrocentos barracos. 
Espera-se, por conseguinte, que o Prefeito determine 
providências urgentes e mais rigorosas contra a ocu-
pação irregular da referida área.
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Considero a implantação do parque municipal, 
naquele local, medida de extrema importância para 
a preservação ambiental e a sustentabilidade da Vila 
Brasilândia, bairro situado na Zona Norte de São Paulo 
e conhecido por possuir diversos projetos sociais e de 
incentivo às comunidades carentes.

A referida área verde, por seu turno, constitui, evi-
dentemente, patrimônio ambiental de elevado valor e, 
com inteira razão, está reservada para a implantação 
do parque municipal, que vai resultar na valorização 
do bairro, com ganhos inestimáveis para a totalidade 
da população.

A respeito da posse do terreno, vale notar que 
a Justiça se pronunciou favoravelmente à Prefeitura, 
que detém o direito de propriedade e, inclusive, já de-
positou 10 milhões de reais pela área.

Preocupado com a situação que ora se apresen-
ta, o Vereador Gilberto Natalini visitou a área, solicitou 
a intervenção do Subprefeito da região, comunicou o 
problema também a vários Secretários Municipais, fez 
pronunciamento sobre o assunto no plenário da Câ-
mara Municipal, bem como entrou em contato com a 
imprensa e com a comunidade local. Em ofício dirigi-
do ao Prefeito e aos respectivos Secretários, solicitou 
providências para assegurar a retirada dos invasores 
e acabar definitivamente com a ocupação irregular.

Justo observar que o vereador, ao mesmo tem-
po, solicitou a adoção de medidas também para solu-
cionar o problema social das famílias carentes que se 
encontram na área ocupada irregularmente. São, de 
fato, muitas famílias em dificuldade e que precisam de 
ajuda. Afinal, não se pode falar em desenvolvimento 
e sustentabilidade se não for levado em consideração 
o ser humano, seus legítimos direitos e necessidades 
essenciais referentes a renda, habitação, alimentação, 
segurança.

Manifesto ainda minha integral concordância com 
o Vereador Gilberto Natalini quando ele afirma que São 
Paulo precisa preservar e ampliar suas áreas verdes. 
E, no momento, é preciso, sim, evitar urgentemente 
a destruição daquele reservatório natural, importante 
não só para a comunidade local, mas também para 
toda a cidade.

Sabedor de seus justificados motivos e dos esfor-
ços empreendidos pelo nobre vereador junto ao Poder 
Público e à comunidade local, alio-me à sua luta pela 
preservação da área verde da Vila Brasilândia, na ci-
dade de São Paulo, de modo que, por fim, cumpre-me, 
igualmente, encarecer o empenho do Prefeito e das 
demais autoridades e órgãos responsáveis, no intui-
to de que se dê solução definitiva para o problema, 

no prazo mais breve possível. Para que seja logo im-
plantado o Parque Municipal da Vila Brasilândia. Pelo 
desenvolvimento sustentável, com efetivo respeito à 
natureza e ao ser humano, priorizando-se a qualidade 
de vida da população. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia-

mento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna prestar justa 
homenagem ao Município de Ituverava, com especial 
destaque para os aspectos históricos e socioeconô-
micos dessa importante cidade localizada no Estado 
de São Paulo.

Estudos evidenciam que a história de nossa ho-
menageada está fortemente associada ao fluxo de 
ocupação da região, com consequências diretas na 
economia local. De fato, o surgimento de pontos de 
apoio para tropeiros e de pequenas comunidades de 
proprietários rurais não impactou somente a esfera 
econômica, mas também repercutiu, com forte efei-
to, no campo social. E mais: a expansão da cultura 
cafeeira, marcante naquela área, ocorreu de forma 
paralela ao crescimento das trilhas deixadas por ban-
deirantes, com o posterior surgimento de estradas de 
ferro e de rodovias.

De maneira mais específica, esses mesmos es-
tudos historiográficos revelam que a localidade, fun-
dada pelo Alferes João Alves de Figueiredo, em julho 
de 1818, fazia parte do “Velho Caminho de Goiás”. 
Elevada à categoria de município em março de 1885, 
teve sua denominação modificada de Distrito de Paz 
de Nossa Senhora do Carmo da Franca do Imperador 
para Ituverava, que em tupi significa “Salto Brilhante”.

E, se no nome do município já encontramos esse 
rico significado, o que dizer do vasto conteúdo simbóli-
co existente em sua arquitetura? Nos casarios antigos, 
no museu, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, erguida em 1820, encontramos inú-
meros registros de uma história pulsante, que é razão 
de muito orgulho para todos.

Orgulho pelos elementos históricos amplamente 
apresentados e, sobretudo, pelo positivo efeito no po-
tencial turístico da cidade. Potencial amplificado pelo 
Museu Histórico, pelo Centro Cultural, pelas Igrejas 
Nossa Senhora do Carmo e São João Batista, pela 
Praça Dez de Março, pelo Parque Recreio, onde está 
situada a Cachoeira Salto Brilhante, e pela Represa 
Paulo Borges, parte integrante do circuito turístico 
Projeto Portinari.
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Além disso, o município possui boa infraestrutura, 
com considerável crescimento nos setores industrial, 
comercial e agropecuário. Todos esses segmentos da 
economia, conjugados com o imenso potencial turístico 
aqui mencionado, fazem de Ituverava uma das locali-
dades mais promissoras daquela região.

Nobres Parlamentares, celebramos, por tudo 
isso, o aniversário de Ituverava, na certeza de que o 
progresso socioeconômico de nossa homenageada 
continuará pujante e repleto de significados.

Era o que eu tinha a destacar. 
Muita obrigada.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o principal objetivo da Medida Provisória nº 
595 é aumentar a produtividade dos portos no Brasil.

Mas tem consequências que transcendem a esse 
objetivo, inclusive no que concerne à autonomia des-
ses “portais de desenvolvimento”. São essas “conse-
quências” que vêm sofrendo severas restrições do 
Governo de Pernambuco, empenhado, com justiça, 
na defesa de Suape.

Porém, Sr. Presidente, todos nós acreditamos 
que vários pontos da MP deveriam ser mudados, des-
fazendo-se os desentendimentos em curso.

Sobre o mérito da chamada “MP dos Portos”, a 
Ministra Gleisi Hoffmann declarou, neste final de se-
mana, que “não se deve analisar a medida de forma 
isolada”, adiantando que ela “não trata de privatização 
por uma razão muito simples: a operação do sistema 
portuário no Brasil já é privada”.

Reitera a Ministra que “estamos em meio a uma 
nova trajetória de transformação, que implica investi-
mentos públicos e privados em gargalos logísticos de 
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos”.

Nesse ponto, não há como discordar da Ministra, 
todavia é de bom tom que o Governo negocie a MP à 
exaustão, haja vista a possibilidade de confrontos com a 
classe portuária e com os segmentos do empresariado.

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

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pro-
nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, requeiro que sejam 
registradas nos Anais desta Casa a passagem do ani-
versário de importantes cidades do nosso Estado de 
São Paulo, a qual estimamos e temos o maior carinho 
por seus cidadãos.

São Sebastião é um dos 15 Municípios paulis-
tas considerados estâncias balneárias pelo Estado de 
São Paulo, por cumprir determinados pré-requisitos 
definidos por lei estadual. Tal status garante a esses 
Municípios uma verba maior por parte do Estado para 

a promoção do turismo regional. São Sebastião, em 
sua extensão, conta com 36 praias. Também o Muni-
cípio adquire o direito de agregar a seu nome o título 
de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser de-
signado tanto pelo expediente municipal oficial quanto 
pelas referências estaduais. Nossos cumprimentos ao 
reeleito Prefeito Ernane Primazzi, em seu segundo 
mandato, e ainda a toda Câmara de Vereadores da 
Estância Balneária de São Sebastião.

Ribeirão Pires, celebrará, no próximo dia 19, o 
aniversário de 59 anos de emancipação político-ad-
ministrativa. Ribeirão Pires terá programação especial 
de festividades para os próximos dias: apresentação 
de dança; projeto Ressoar em parceria com a Rede 
Record; desfile cívico; programação religiosa e shows 
no palco da Vila do Doce são os principais atrativos 
aos moradores e visitantes. Nossos cumprimentos 
ao Prefeito Saulo Benevides, à Vice-Prefeita Leonice 
Moura, ao Presidente da Câmara Municipal, Vereador 
Edson Savieto. Para o desfile cívico, que acontecerá 
às 9 horas do dia do aniversário, na Avenida Prefeito 
Valdírio Prisco, 197 (antiga Avenida Brasil), em frente 
ao Complexo Ayrton Senna, a Secretaria de Educação 
e Inclusão reunirá alunos de 12 escolas municipais. 
Todos do desfile, que também contará com a partici-
pação de escola particular, Polícia Militar e Bombeiros, 
terão como tema A Água (fonte jornal ABC Repórter).

Nossos cumprimentos também ao Prefeito João 
Batista Saturbano, da cidade de São José do Rio Pardo, 
cidade que conta com aproximadamente 55 mil habi-
tantes e ainda ao Vereador Reinaldo Milan, Presidente 
da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo.

No próximo dia 19 de março, São José do Rio 
Preto, no interior de São Paulo, completará 160 anos 
de fundação. Nossos cumprimentos ao Prefeito Valdo-
miro Lopes, aos cidadãos de São José do Rio Preto e 
à Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. A 
data será comemorada com diversas atrações e ativi-
dades, programadas pela Prefeitura entre os dias 17 e 
23 de março. São José do Rio Preto foi fundado no dia 
19 de março de 1852. A origem do nome do Município 
vem da junção do padroeiro da cidade, São José, e 
do Rio Preto, que corta o Município. A partir de 1906, 
a cidade teve seu nome reduzido para Rio Preto, que 
somente em 1945 voltou a sua forma original. Em 1912, 
com a chegada da estrada de ferro, a cidade assumiu 
a posição de polo comercial.

A programação traz espetáculos de dança, teatro, 
música, lançamento de livro e apresentação da Es-
quadrilha da Fumaça. No dia 17 de março, sete aviões 
sobrevoarão o céu rio-pretense com as manobras. A 
apresentação, a partir das 15 horas, será no Aeroporto 
Eribelto Manoel Reino, no antigo terminal de embarque.
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Ainda, nessa semana, dia 19 de março, Taiaçu 
completará mais 1 ano de fundação. Nossos cumpri-
mentos ao Prefeito Wladimir Sanches, ao Presidente 
da Câmara, Vereador Davinho, e em especial aos Ve-
readores Sônia Regina de Campos, ao nosso amigo 
Kiko (Francisco Sérgio Clapis).

Era o registro que tinha a fazer.
Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a nossa Comissão de Educação re-
aliza todo ano uma ação de extrema relevância para 
nossa educação. Trata-se do Prêmio Darcy Ribeiro, que 
é concedido anualmente a três pessoas ou entidades 
com trabalhos ou ações de destaque na defesa e na 
promoção da educação brasileira.

Em 2012 foram agraciados o ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o Movimento Todos pela Educa-
ção e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– SENAI. A indicação do SENAI foi de minha autoria. 
Estou certo de que a premiação do SENAI é o reconhe-
cimento ao belo trabalho que a instituição desenvolve 
no ensino profissional. Há algum tempo acompanho as 
atividades do SENAI e reconheço sua importância na 
formação dos nossos jovens e trabalhadores. 

Nesse momento em que muito se fala e se de-
fende o ensino profissional, a nossa Comissão de 
Educação outorga essa premiação ao SENAI, que 
ao longo dos anos tem desenvolvido um trabalho ex-
cepcional para levar o ensino profissional a todos os 
jovens e trabalhadores, possibilitando o seu ingresso 
num mercado de trabalho cada vez mais exigente e 
necessitado de mão de obra qualificada. Precisamos 
continuar incentivando aqueles que trabalham por um 
País melhor, com melhor educação. 

Os agraciados são escolhidos pela Comissão de 
Educação entre os indicados por qualquer Deputado.

 O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro-
nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, neste ano de 2013, 
completa-se o bicentenário de nascimento do Barão 
de Mauá, essa figura notável que deixou impressos, 
no século XIX, a marca de seu descortino empresa-
rial, a sagacidade, o arrojo e a capacidade de inovar. 
No século XXI, a memória do brasileiro Irineu Evan-
gelista de Souza continua merecendo os encômios 
de todos os compatriotas, como alguém que pensou 
o Brasil, amou o Brasil e sonhou o Brasil: um Brasil 
grande, num momento da história em que o Brasil po-
deria ter se tornado o que infelizmente não se tornou 
até agora. Quando por fim se tornar de fato, será com 
muito tempo de atraso. 

Inúmeras foram as razões que, historicamente, 
inviabilizaram o desenvolvimento nacional, impedindo 
o País de se situar, já nas primeiras décadas do século 
passado, entre as nações de ponta. Porém, quaisquer 
que sejam tais razões, uma delas, com certeza, foi não 
se ter feito a opção por uma cultura desenvolvimentista, 
que valorizasse empreendedores do jaez do Barão de 
Mauá. Não se reconheceu o seu mérito. Não se buscou 
o seu exemplo. Não se deu continuidade ao seu legado.

No auge do vigor das atividades, proprietário de 
pelo menos 24 empresas, com interesses que se espa-
lhavam por diversos países da Europa, além de vizinhos 
sul-americanos, Mauá era um empresário transnacional 
avant la lettre. Muito antes de o conceito se difundir, ele 
já buscava parcerias extramuros, fazendo-se respeitar 
e fazendo com que o Brasil fosse respeitado por in-
vestidores ingleses, franceses, argentinos e uruguaios, 
entre outros. O desenvolvimento continental, aliás, teve 
em Mauá um de seus fatores decisivos.

Numa época incipiente, em termos de empre-
endimentos de vulto no País, mas acreditando firme-
mente na industrialização como o caminho do futuro, 
o jovem Irineu adquiriu uma pequena fundição, situ-
ada em Niterói, e fez dela uma grande companhia, a 
Fundição e Estaleiros Ponta de Areia, para a qual foi 
buscar recursos na Inglaterra. Tratava-se de um misto 
de siderurgia e indústria de construção naval, onde se 
produziam canos, postes, guindastes, canhões, barcos 
e navios e que empregava cerca de mil trabalhadores. 

Seguindo a estratégia então em voga da verti-
calização, com domínio de todos os elos da cadeia 
produtiva, Irineu passou a usar os barcos e navios 
que produzia e, assim, implementar a Companhia de 
Navegação a Vapor do Amazonas. 

Já então empresário de atuação diversificada, 
tornou-se fornecedor da iluminação pública a gás, na 
cidade do Rio de Janeiro. Foi dele também o primeiro 
banco de porte do País, o Banco do Comércio e da 
Indústria do Brasil. 

Mas os meios de transporte de forma geral, e em 
especial para si, a maravilha das ferrovias, eram o que 
verdadeiramente o entusiasmava. Não por acaso viria 
a ser o Patrono do Ministério dos Transportes, a ele se 
devendo os primeiros trilhos lançados em terra brasi-
leira e a primeira locomotiva – a Baronesa –,ligando 
o Rio de Janeiro à raiz da serra de Petrópolis. O feito 
ousado lhe valeu o título de Barão de Mauá, pelo qual 
se faria eternamente lembrado.

Entre a segunda metade dos anos 1850 e o iní-
cio da década seguinte, Mauá era o homem mais rico 
do País. Foi nessa época que fundou o Banco Mauá, 
MacGregor & Cia, com filiais em várias capitais brasi-
leiras, além de Londres, Nova Iorque, Buenos Aires e 
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Montevidéu. Ajudou também a fundar o segundo Ban-
co do Brasil, vez que o primeiro, da época de D. João, 
havia falido em 1829. 

Natural que gozasse de prestígio incomum nas 
altas esferas da política. Mas esse prestígio não du-
raria para sempre. Liberal, abolicionista e contrário à 
Guerra do Paraguai, que teria início em 1864 e duraria 
seis longos e sangrentos anos, acabou por ser consi-
derado persona non grata do Império.

Dificilmente um investidor do porte de Irineu so-
breviveria sem o apoio estatal. Por volta dessa época 
os negócios do empresário conhecem os primeiros 
tempos de crise, que se aprofundaria inexoravelmente 
por uma perversa congeminação de fatos, que marca-
ram aquele momento de grandes oscilações e trans-
formações profundas. 

À altura, com a chegada ao mercado brasileiro 
dos produtos ingleses, sobravam produtos importados e 
faltavam encomendas. Em 1870 a Ponta de Areia fecha 
as portas. Mauá luta com todas as forças e empenha 
todo o talento e a boa reputação de outrora. Perdera, 
não obstante, tanto a influência política quanto a es-
tatura econômica, e conhece a falência.

Vem a falecer em 21 de outubro de 1889, 25 dias 
antes da queda do Império. E por mais espetacular que 
tenha sido a fortuna que chegou a acumular, maior é 
o legado que deixou. Cumpre reconhecê-lo, neste bi-
centenário, conferindo-lhe tardiamente as glórias que 
tanto trabalhou por merecer. 

Muito obrigado.
 O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Recife está completando 476 anos de 
fundação. Com uma área de 217 quilômetros quadra-uma área de 217 quilômetros quadra-
dos, está localizado às margens do oceano Atlântico, 
cercada por mangues, rios e pontes, uma população 
cerca de 1.546.516 pessoas. O PIB-PPC a indica como 
a metrópole mais rica do Nordeste brasileiro.

O nome “Recife” vém da palavra “arrecife”, grande 
barreira rochosa de arenito que se estende por toda a 
sua costa, formando piscinas naturais.

A Mastercard Worldwide elegeu Recife como uma 
das 65 cidades com economia mais desenvolvida dos 
mercados emergentes no mundo. 

Temos o maior parque tecnológico do Brasil, o 
Porto Digital, o melhor aeroporto do Brasil e na região 
metropolitana encontra-se o Complexo Industrial de 
Suape, com o maior estaleiro do hemisfério sul. 

No Recife Antigo, onde a Capital de Pernambu-o Recife Antigo, onde a Capital de Pernambu-
co foi fundada, o centro histórico é uma ilha entre o 
Rio Capibaribe e o oceano. A cultura e a tradição da 
Capital são traduzidas com a arquitetura simples dos 
seus bares e botequins. 

O nosso carnaval é um dos mais tradicionais do 
País, com frevo, maracatu, caboclinho, ciranda, samba 
e outros ritmos brasileiros. Reúne mais de 1 milhão de 
pessoas todo ano. 

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes, temos o terceiro maior polo gastronômico 
do Brasil. A culinária pernambucana revela tradição e 
simplicidade, mostrando um pouco da história da sua 
colonização. 

Além das nossas lindas praias temos também 
vários cartões postais, como as sereias guardiãs do 
Parque das Esculturas, no Marco Zero, A Capela Dou-
rada, com altar de cedro folhado a ouro, o Pátio de São 
Pedro, o Forte das Cinco Pontas.

Nasci em Recife, meus filhos nasceram em Re-
cife, fui Vereador e aprovei leis para melhorar a qua-
lidade de vida dessa cidade, tenho muito orgulho de 
ser recifense.

Esse é o meu reconhecimento e minha homena-
gem à Veneza Brasileira.

Obrigado.
O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o futuro vai comprovar que o 
ano de 2012 foi de suma importância para o Brasil e, 
em especial, para a Câmara dos Deputados. 

O País começou o ano com desafios de grande 
monta a enfrentar. O pano de fundo foi, naturalmente, 
o recrudescimento da crise econômica mundial. Já não 
lidávamos apenas com a prolongada falta de dinamismo 
das economias capitalistas centrais. Também as eco-
nomias emergentes perderam força, o que aumentou 
significativamente os riscos para a continuidade do 
ciclo de crescimento da renda e do emprego no Brasil.

Contra o pano de fundo da crise econômica mun-
dial, nosso País tinha de lidar, ainda, com desafios que 
nós mesmos nos demos. A decisão de trazer os Jogos 
Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol para nosso 
território foi um ato de coragem. Que, como todo ato 
de coragem, traz embutido um chamado à responsa-
bilidade. Precisamos mostrar ao planeta, com a orga-
nização consistente desses eventos, que estamos à 
altura das boas expectativas que todos nutrem para 
a economia e a sociedade brasileira no século XXI.

A descoberta do reservatório de óleo do pré-sal, 
fruto de décadas de desenvolvimento de uma indústria 
petrolífera de ponta, trouxe-nos ainda outro desafio, o 
de regulamentar a extração de petróleo em condições 
particularmente difíceis e a distribuição dos recursos 
que daí advirão. 

Nenhum desses desafios poderia ser enfrentado 
sem reflexão cuidadosa e tecnicamente fundamen-
tada e sem coragem política. A Câmara dos Depu-
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tados enfrentou todos sem deixar de levar adiante a 
vasta agenda com a qual se depara habitualmente. 

Assim, por exemplo, em 2012, o Sistema Nacional 
de Cultura foi consagrado pela Emenda Constitucional 
nº 71, enquanto o Decreto Legislativo nº 149 aprovou 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas 
para a Realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável. Era o Congresso 
Nacional realizando suas funções normais no plano 
constitucional, assim como na esfera internacional.

O Decreto Legislativo nº 149, de 2012, referente 
à realização da Conferência Rio+20, chama a nossa 
atenção para o fato de que iniciativas que aparente-
mente são conduzidas com exclusividade pelo Poder 
Executivo, como as que dizem respeito à política in-
ternacional, passam, na verdade, pela avaliação e a 
chancela do Congresso Nacional. 

O mesmo se dá com a política econômica. A har-
monia entre o Governo Federal e a maioria existente 
na Câmara dos Deputados certamente facilitou a pre-
paração das condições para que o Brasil atravessasse 
o momento mais duro da crise econômica sem perda 
de emprego ou de renda dos trabalhadores. Decisões 
de reduzir os juros e de aumentar o investimento social 
não acontecem sem base legal. Um programa como 
o Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, além de ter 
sido instituído por lei em 2009, exige, todo o tempo, 
adaptações do quadro legal vigente.

Da mesma maneira, a Lei nº 12.618, de 30 de 
abril de 2012, que instituiu o regime de previdência 
complementar para os servidores públicos federais e 
autorizou a criação da Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP), 
mostra a importância das normas que emanam do 
Congresso Nacional para as medidas econômicas e 
sociais de grande magnitude, aquelas que realmente 
preparam o País para o futuro.

Sr. Presidente, meus nobres colegas aqui presen-
tes, muitas vezes, a discussão no Congresso Nacional 
é tão ou mais importante que o resultado final do pro-
cesso legislativo. A Lei nº 12.734, de 30 de novembro 
de 2012, que criou novas regras de distribuição de 
royalties da exploração de petróleo, gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos fluidos, pode vir a ser lembrada, 
no futuro, não tanto pelas discussões acaloradas (e 
legítimas) a que temos dado mais atenção, referentes 
a distintos interesses federativos, mas por ter trazido 
para primeiro plano a ideia de que a riqueza do petró-
leo deve ser revertida, prioritariamente, para a supe-
ração do forte deficit que o Brasil ainda apresenta na 
área educacional.

Em resumo, Sr. Presidente, o ano legislativo de 
2012 foi marcado, na Câmara dos Deputados, pela 
preparação do terreno para se enfrentar os grandes 
desafios que a conjuntura histórica nos trará na segun-
da década do século. Quando os desafios tiverem sido 
enfrentados com sucesso, o que certamente aconte-
cerá, poderemos ter a satisfação de lembrar que parte 
desse sucesso se terá devido a nosso trabalho preca-
vido no ano que agora termina. Parabéns à Câmara 
dos Deputados por isso.

Só não podemos é parar por aqui. Por motivos que 
facilmente se depreendem do que eu disse até aqui, 
esta década será decisiva para o futuro do País. As 
questões a enfrentar estão bem encaminhadas, mas 
ainda há muito a fazer. Estejamos atentos.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, membros da Mesa Diretora, 
demais colegas Deputados e Deputadas, telespectado-
res da TV Câmara, Imprensa, servidores e população 
em geral, a globalização é percebida como fenômeno 
inevitável, inquestionável, ao qual se devem adaptar 
todos os países, independentemente de suas circuns-
tâncias políticas ou econômicas, em particular.

Ocorre, porém – e esta sim é uma realidade pal-
pável e inquestionável –,que, para um país que precisa 
crescer pelo menos 4,5% ao ano, o Brasil tornou-se 
uma grande decepção nos últimos 25 anos. Apesar 
dos espasmos de crescimento registrados nos últimos 
2 anos, o nosso País contabilizará expansão média 
de apenas 3,1% até o final do mandato da Presidente 
Dilma Rousseff. 

Não se trata de um ponto de vista ou de uma 
posição ideológica, e sim de uma realidade estatísti-
ca, constantemente demonstrada através de números 
pelos institutos de pesquisas brasileiros.

O Governo Federal, como sempre, extrapola a 
definição de base contingenciável ao cortar gastos 
que constituem obrigações constitucionais e legais da 
União, que, sem qualquer sombra de dúvida, é um dos 
mais importantes instrumentos de desenvolvimento, 
devendo, pois, merecer prioridade absoluta em termos 
de alocação de receitas orçamentárias de qualquer 
governo. Essa prioridade foi claramente contemplada 
na Constituição Federal, ao se estabelecer um per-
centual mínimo de receitas orçamentárias que deve 
ser aplicado, anualmente, para as áreas predefinidas.

Desta forma, talvez por questões metodológicas e 
formas de classificação desses dispêndios, existe uma 
controvérsia, e o Executivo nunca cumpre a legislação 
vigente. Mais do que uma mera questão legal, esse 
fato tem uma grande relevância social, pois o Gover-
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no, caso se confirme tal hipótese, estará comprome-
tendo a população, haja vista a recente necessidade 
de transferência maciça de recursos da União para 
investimentos no Ministério dos Transportes.

Contudo, o que vemos é uma realidade assom-
brosa, com os gastos nessa Pasta tendo uma queda 
de 4,3 bilhões de reais só no ano de 2012, um ver-
dadeiro contraste com a realidade em que vive nosso 
País, que, em 2011, teve 129.202 pessoas envolvidas 
em acidentes nas rodovias federais, sendo que, desse 
total, 8.480 foram a óbito. 

Não é de hoje, Sr. Presidente, que se tem notícia 
das dificuldades enfrentadas na Pasta dos transportes, 
causadas pela falta de investimentos orçamentários 
impostos pelo Governo Federal. 

Coerente seria que o Executivo buscasse a li-
beração de verbas bloqueadas do Orçamento para 
assim elevar os recursos para o próximo ano. De 
forma que poderá começar a reverter essa ameaça 
de crise que se abate sobre o Ministério dos Trans-
portes, o que afetará diretamente o crescimento 
econômico do País.

Aproveitando a reportagem do jornal O Globo, 
venho mais uma vez levantar o estado lastimável da 
BR-101, Rio-Santos (trecho sul), ligando Itacuruçá a 
Parati, passando por Angra dos Reis/RJ. Por diversas 
vezes relatei neste plenário o estado da rodovia, os 
buracos, das quedas de barreiras, do mato no acos-
tamento, da falta de passarelas, e agora, por último, 
das lombadas eletrônicas sem o menor sentido. A 
Rio-Santos, como é mais conhecida a BR-101, é na 
verdade uma grande avenida que corta vários Muni-
cípios da Costa Verde, por isso tem que ser tratada 
com maior atenção e apreço por parte das autoridades 
federais. Fica tudo bem explicado quanto ao abandono 
da rodovia quando verificamos a execução orçamen-
tária do Ministério dos Transportes. Não adianta falar 
que estão fazendo as manutenções. É preciso resolver 
definitivamente os problemas estruturais da rodovia, 
lembrando que existem duas usinas nucleares em 
funcionamento e uma terceira em construção. Basta 
de desculpas, vamos resolver de vez e seriamente 
os problemas da rodovia.

É nessa toada, Sr. Presidente, que trago a esta 
tribuna uma questão que também está relacionada com 
o assunto acima elencado: a MP 595 que ameaça tra-
zer uma chaga para os portos no Brasil. Essa MP não 
reduz os custos do transporte e ainda por cima facilita 
a criação de cartéis pelas empresas estrangeiras que 
poderão construir seus próprios portos.

Existem muitas falhas no texto da MP 595, iden-
tificados pela Assessoria Jurídica do Ministério do Pla-
nejamento. Sobretudo, esse assunto merece especial 

destaque e atenção do Governo Federal, pois é preciso 
priorizar a situação dos “armadores”, que já trabalham 
atualmente com o transporte marítimo nos portos.

Tenho acompanhado de perto, Sr. Presidente, o 
drama desses abnegados trabalhadores, sempre recru-
tados em caráter de sobrenecessidade, para desem-
penhar um trabalho difícil e extremamente cansativo. 

É um trabalho árduo, Sr. Presidente, fazendo o 
transporte, descarregamento e carregamento de cargas 
nos mais distantes recantos do nosso Brasil, durante 
todos estes anos, desde sua existência. 

Precisam, sim, do reconhecimento das autori-
dades governamentais, que agora estão ameaçados 
pela MP 595. É uma situação quase que de desespero 
em que se encontram esses trabalhadores, e alguém 
precisa se sensibilizar com seu drama. 

Não que sejamos contra a MP 595, mas neces-
sário se faz que o Governo se preocupe com essa 
situação e faça um estudo aprofundado nesse texto 
normativo. É preciso que se adotem ações efetivas de 
assistência aos trabalhadores nos portos brasileiros, 
com investimentos na área. 

Voltando à linha mestra deste meu pronuncia-
mento, espero que as autoridades governamentais 
absorvam essa postura altamente coerente, fazendo 
valer os anseios dos trabalhadores brasileiros.

Desejamos, pois, Sras. e Srs. Deputados, regis-
trar nos Anais desta Casa este apelo, para que o Go-
verno Federal tente melhorar esta situação, visando 
resguardar todos aqueles que estão trabalhando para 
fazer um Brasil melhor.

Finalizando, Sr. Presidente, esperamos que a 
Nação se dê conta dessa realidade e passe a exigir 
de nossos governantes soluções que interessem, prio-
ritariamente, à nossa realidade. Temos de investir no 
País, em nossos transportes, melhorando com obje-
tividade a qualidade de vida da população. O Estado 
deve voltar a controlar os setores estratégicos, no in-
teresse do povo brasileiro, e não abrir espaços cada 
vez maiores para o capital internacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados e demais presentes neste 
plenário, boa tarde. Boa tarde aos que nos assistem 
pela TV ou Internet e todos àqueles que nos escutam.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
a esta tribuna discorrer sobre o sacerdócio do Padre 
Giovanni Gallo (Turim, 27 de abril de 1927 – Belém, 7 
de março de 2003). Foi um religioso católico italiano, 
naturalizado brasileiro.

Era sacerdote da Companhia de Jesus, fez os 
estudos e foi ordenado sacerdote na Companhia de 
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Jesus. Como jesuíta começou a sua atividade na Es-
panha e depois na Ilha de Sardenha (Itália), sempre 
em contato com a classe mais humilde.

Em 1962 foi enviado à Suíça alemã como capelão 
dos emigrados e fundou a Missione Cattolica Italiana 
del Birseck, perto de Basileia, no período mais quente 
do movimento contra os estrangeiros. Em 1970 optou 
pelo Terceiro Mundo, na América Latina. Chegou ao 
Brasil depois de muita luta, recusando Estocolmo como 
alternativa. Depois de 2 anos no Bairro da Floresta, em 
São Luís do Maranhão, foi destinado à Ilha do Marajó 
na Amazônia brasileira, no período de 1970 até a sua 
morte, em 2003. 

Em 1972 fundou o Museu do Marajó, de modo 
informal, em Cachoeira do Arari, no Pará, onde reuniu 
frutos de sua pesquisa como arqueólogo e fotógrafo, 
acerca da cultura do homem e da cerâmica marajoara.

Em 1981 foi fundada a associação com o nome 
de O Nosso Museu de Santa Cruz do Arari. Em 1983, 
na assembleia geral dos sócios, foi mudada a razão 
social, sendo escolhida a nova denominação de O 
Museu do Marajó.

Na mesma oportunidade, foi mudada também a 
sede que passou a ser a cidade de Cachoeira do Arari, 
no prédio da antiga fábrica Oleica que, por causa da 
falência, estava abandonada.

Padre Giovanni publicou três livros sobre o tra-
balho no Marajó: Marajó – a Ditadura da Água (1997); 
Motivos Ornamentais da Cerâmica Marajoara (1996); 
e O Homem que Implodiu (1996).

Padre Giovanni Gallo faleceu no dia 7 de março 
de 2003, ou seja, faz 10 anos, e eu não posso deixar 
de registrar nos Anais desta Casa a importância e a 
contribuição que ele deu para o povo paraense, espe-
cificamente os marajoaras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para iniciar minhas breves palavras 
nesta tribuna, caros pares, mais um acidente de trân-
sito acontece na Capital paulista, envolvendo bebi-
das alcoólicas. Um jovem aparentemente embriagado 
atropelou e amputou o braço do ciclista David Santos 
Souza, de 21 anos de idade. 

No ano em que a Lei Seca foi endurecida, os 
acidentes continuam a acontecer. Todos sabem que, 
desde janeiro, quem for pego dirigindo alcoolizado pa-
gará multa de R$1.915,42, responderá a um processo 
criminal e terá a suspensão da carteira de habilitação.

O condutor do Honda Fit saiu de uma casa no-
turna às 5h30min da manhã. Segundo testemunhas, 
o mesmo dirigia seu carro em zigue-zague, acabou 
invadindo a ciclofaixa e atingindo o ciclista, que teve 
o braço direito decepado. O que me deixou estarreci-
do foi a frieza deste rapaz, que, além de fugir do local 
após o acidente, jogou o membro da vítima que ficou 
preso em seu para-brisa em um córrego. O motorista 
ainda foi para sua residência antes de se encaminhar 
para a delegacia mais próxima.

Quero parabenizar os agentes e o delegado da 
5ª DP de São Paulo, que estavam preparados para 
assumir este caso e tomar as decisões cabíveis em 
relação ao condutor, sem a especulação da mídia.

Sei que a Policia Militar de São Paulo passa por 
sucateamento de veículos e por defasagem de pes-
soal, mas gostaria de solicitar que blitze fossem feitas 
constantemente nas saídas das boates e das festas, 
para evitar que os indivíduos peguem ao volante de-
pois de ingerir bebidas alcoólicas. 

Deixo claro que não é a minha intenção lotar as 
cadeias, mas, sim, salvar vidas. Não faço julgamento 
prévio sobre ninguém, mas não posso me fazer de 
cego, surdo e mudo em relação aos crimes de trânsito. 
Por este motivo, desarquivarei o PL nº 2.642, de 2011, 
que tipifica como dolosos e hediondos os crimes de 
homicídio e de lesão corporal praticados na direção 
de veículo automotor sob influência de álcool ou en-
torpecente. Acredito que, se trabalharmos com uma 
sentença mais severa, os acidentes de trânsito serão 
eliminados de nossa sociedade.

Sabemos, por meio de pesquisa realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal, os acidentes causados 
por ingestão de bebida alcoólica diminuíram, mas não 
se extinguiram. Precisamos de punições e não só de 
multa e perda do direito de dirigir. Quem sabe assim 
nossos cidadãos se conscientizem de que beber e di-
rigir não combinam.

Quero exaltar a atitude dos nobres amigos Nelson 
Nolé e seu filho Nelson Tuzino Nolé, que vêm fazendo 
sua parte na sociedade. São proprietários da Conforpés 
e Orthogen, empresas que têm 43 anos de experiência 
no ramo de próteses ortopédicas, e doaram a prótese 
de braço para David Souza. Esse rapaz que poderá 
ter uma vida normal, após o acidente. Parabenizo por 
esta atitude enobrecedora o Nelson Nolé e o Nelsinho!

Obrigado.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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 O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Beto Faro PT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 6

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Nilmar Ruiz PEN 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Weverton Rocha PDT 
Total de MARANHÃO 9

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Artur Bruno PT 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de PIAUÍ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Major Fábio DEM 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
José Chaves PTB 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB 
Total de PERNAMBUCO 8

ALAGOAS

Francisco Tenório PMN 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulão PT 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Márcio Macêdo PT 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Antonio Brito PTB 
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Arthur Oliveira Maia PMDB 
Edson Pimenta PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 13

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PpsPv
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de MINAS GERAIS 14

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edson Santos PT 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Liliam Sá PSD 
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 8

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Francisco Chagas PT 
Gabriel Chalita PMDB 

Iara Bernardi PT 
Janete Rocha Pietá PT 
José Mentor PT 
Newton Lima PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de SÃO PAULO 22

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PpsPv
Erika Kokay PT 
Policarpo PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Magda Mofatto PTB 
Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 4

MATO GROSSO DO SUL

Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Oliveira Filho PRB 
Total de PARANÁ 4

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
João Pizzolatti PP 
Marco Tebaldi PSDB 
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB 
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Beto Albuquerque PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 7

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de PARÁ 3

ACRE

Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 1

CEARÁ

Paulo Henrique Lustosa PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Luciana Santos PCdoB 
Total de PERNAMBUCO 1

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Total de ALAGOAS 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
Josias Gomes PT 
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Lael Varella DEM 

Newton Cardoso PMDB 
Walter Tosta PSD 
Total de MINAS GERAIS 3

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Total de RIO DE JANEIRO 1

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva PSD 
Jefferson Campos PSD 
Roberto Freire PPS PpsPv
Total de SÃO PAULO 6

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
Marina Santanna PT 
Rubens Otoni PT 
Total de GOIÁS 3

PARANÁ

Rubens Bueno PPS PpsPv
Total de PARANÁ 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

O SR. PRESIDENTE (André Vargas) – Encerro 
a sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordi-
nária para quinta-feira, dia 14 de março, às 9 horas, 
e Sessão Não Deliberativa de Debates, às 14 horas, 
com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Mensagem nº 57/13, do Poder Executivo, que 
submete à consideração do Congresso Nacional a 
retirada de tramitação da Mensagem nº 570, de 12 
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de maio de 1998, referente ao texto do Acordo de 
Cooperação Turística entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bo-
lívia, celebrado em Brasília, em 30 de março de 1998. 
(PDC 2.722/2010).

URGÊNCIA 

(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 571-A, DE 2012  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 571-A, de 2012, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Federal da Alemanha 
sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
assinado em Berlim, em 8 de novembro 
de 2010; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Luiz Carlos).

URGÊNCIA 

(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52,  
§ 6º do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.722-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.722-A, de 2010, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Turística, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bolívia, em Brasília, em 30 
de março de 1998; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(Relator: Dep. Antônio Carlos Biffi). Penden-
te de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 17, DE 2011 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 17, de 2011, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Árabe da Síria sobre 
Cooperação Técnica, assinado em Brasília, 
em 30 de junho de 2010. Pendente de pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 333-A, DE 2011 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto nº 333-A, de 2011, que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Reino de Leso-
to, celebrado em Brasília, em 8 de setem-
bro de 2010; tendo parecer da Comissão 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Dr. Grilo). Penden-
te de parecer da Comissão de Finanças e 
Tributação.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 548-A, DE 2012 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 548-A, de 2012, que 
aprova o texto do Convênio Constitutivo do 
Banco do Sul, assinado em 26 de setembro 
de 2009; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (Relatora: Dep. Manuela 
D’Ávila); da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
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(Relator: Dep. Paulo Magalhães). Penden-
te de parecer da Comissão de Finanças e 
Tributação.

SESSÃO DE DEBATES

GRANDE EXPEDIENTE 

 Oradores:
15h – Lauriete (PSC – ES)
15h25min – Luiza Erundina (PSB – SP)

Relação dos Deputados para o Grande Expediente

MARÇO DE 2013

15 6ª-feira 10:00 Alexandre Santos (PMDB – RJ) 

10:25 Marcus Pestana (PSDB – MG) 

10:50 Erivelton Santana (PSC – BA) 

11:15 Assis Melo (PCdoB – RS) 

11:40 Paulão (PT – AL) 

18 2ª-feira 15:00 Marcos Medrado (PDT – BA) 

15:25 Izalci (PSDB – DF) 

15:50 João Lyra (PSD – AL) 

16:15 Félix Mendonça Júnior (PDT – BA) 

16:40 Waldenor Pereira (PT – BA) 

19 3ª-feira 15:00 Andreia Zito (PSDB – RJ) 

15:25 João Campos (PSDB – GO) 

20 4ª-feira 15:00 Damião Feliciano (PDT – PB) 

15:25 Jhonatan de Jesus (PRB – RR) 

21 5ª-feira 15:00 Eduardo da Fonte (PP – PE) 

15:25 Amauri Teixeira (PT – BA) 

22 6ª-feira 10:00 Jânio Natal (PRP – BA) 

10:25 Marcio Bittar (PSDB – AC) 

10:50 Dr. Luiz Fernando (PSD – AM) 

11:15 Humberto Souto (PPS – MG) 

11:40 José Rocha (PR – BA)

25 2ª-feira 15:00 Sabino Castelo Branco (PTB – AM) 

15:25 Arthur Lira (PP – AL) 

15:50 Cleber Verde (PRB – MA) 

16:15 Márcio Marinho (PRB – BA) 

16:40 Erika Kokay (PT – DF) 

26 3ª-feira 15:00 Sebastião Bala Rocha (PDT – AP) 

15:25 Gabriel Guimarães (PT – MG) 

27 4ª-feira 15:00 Sarney Filho (PV – MA) 

15:25 Arolde de Oliveira (PSD – RJ) 

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.423/12 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera os arts. 2º e 44, da Lei nº 10.711 de 5 de 
agosto de 2003, Lei de Crimes Ambientais, que dis-
põe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas”. 
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 52/11 – Do Sr. Assis do Couto 
– que “institui o Sistema Nacional de Certificação da 
Produção da Agricultura Familiar e cria o Selo da Pro-
dução da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.664/12 – Da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 
11 de julho de 1989, proibindo o registro de produtos 
que tenham em sua composição o aldicarbe, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado NILSON LEITÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/12 – Do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a criação dos procedimentos admi-
nistrativos para a inscrição de pessoas físicas no Re-
gistro Geral da Atividade Pesqueira sem fins comerciais 
dos Pescadores Eventuais, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.740/12 – Do Sr. Nelson Pado-
vani – que “trata da implantação de projeto de parceria 
agrícola e pecuária entre a Funai – Fundação Nacional 
dos Índios, e terceiros”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.781/12 – Do Senado Federal – 
Rodrigo Rollemberg – (PLS 212/2012) – que “altera a 
Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir 
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os remineralizadores como uma categoria de insumo 
destinado à agricultura, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.937/13 – Do Sr. Junji Abe – que 
“altera a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, para 
isentar as cultivares de plantas e flores ornamentais 
de domínio público da obrigatoriedade de inscrição no 
Registro Nacional de Cultivares”. 
RELATOR: Deputado BOHN GASS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.967/13 – Do Sr. Policarpo – que 
“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI na aquisição de microtratores 
por produtores rurais na agricultura”. 
RELATOR: Deputado NELSON PADOVANI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.877/12 – Do Sr. Irajá Abreu – 
que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações 
com suplementos minerais destinados à alimentação 
de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos”. 
(Apensado: PL 4378/2012) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 174/11 – Do Sr. Weliton Prado – que 
“institui o Plano Nacional de Abastecimento de Hortigranjei-
ros – PLANHORT, fixa normas gerais para os entrepostos 
públicos de abastecimento alimentar, altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/03/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 4.362/08 – Do Senado Federal 
– João Tenório – (PLS 474/2007) – que “altera os arts. 

48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
com a finalidade de instituir, entre os objetivos do cré-
dito rural, estímulos à substituição do sistema de pe-
cuária extensivo pelo sistema de pecuária intensivo e 
ao desenvolvimento do sistema orgânico de produção 
agropecuária”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.831/09 – Do Senado Federal 
– Wilson Matos – (PLS 387/2007) – que “altera o art. 
47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
definir, na educação superior, a frequência mínima 
exigida para aprovação”. (Apensado: PL 1405/2011) 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.902/09 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 256/2008) – que “autoriza a 
criação de Centros de Pesquisa e de Desenvolvimento 
da Educação nas instituições federais de ensino supe-
rior”. (Apensado: PL 6243/2009) 
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a infração de dirigir utilizando aparelho de comu-
nicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL 1952/2011) 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 512/11 – Do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 13/2010) – que “acrescenta art. 
8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.323/11 – Do Sr. João Paulo 
Lima – que “acrescenta parágrafo ao art. 142 da Con-
solidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o pa-
gamento de férias vencidas ao empregado aposentado 
por invalidez”. (Apensado: PL 2344/2011) 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.713/11 – Do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 191/2006) – que “altera a Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, 
as Leis nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nº 
8.894, de 21 de junho de 1994, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para conceder 
isenções tributárias à Academia Brasileira de Letras, 
à Associação Brasileira de Imprensa e ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro; cancela os débitos 
fiscais dessas instituições; e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.048/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – que 
“prevê medidas para estimular a geração de energia 
de pequeno porte e de fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 7.437/10 – Do Poder Executivo 
– que “cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do 
Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Panta-
nal e o Instituto Nacional de Águas, altera a estrutura 
básica do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria car-
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.192/12 – Da Sra. Luci Choi-
nacki – que “institui 2013 como o Ano Nacional do 
Esporte Feminino”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 4.457/12 – Do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 405/2009) – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para limitar a so-
lidariedade do locador às hipóteses de dolo ou culpa”. 
(Apensado: PL 7649/2010) 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOBA, por desmembramento 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.208/11 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do 
Cariri – UFCA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.158/12 – Do Sr. Arthur Olivei-
ra Maia – que “declara a raça de cavalos Mangalarga 
Marchador Raça Nacional”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

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 1.445/11 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.842, de 4 de 
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá ou-
tras providências”, para acrescentar novas diretrizes 
à política nacional do idoso e garantias de prioridades 
aos idosos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 396/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – que 
“dispõe sobre o fracionamento de medicamentos e dá 
nova redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 74.170, 
de 10 de junho de 1974”. (Apensado: PL 2358/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.137/02 – Da Sra. Zulaiê Co-
bra – que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 
1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis ur-
banos e os procedimentos a ela pertinentes”. (Apen-
sados: PL 453/2003, PL 7323/2006, PL 2253/2007 e 
PL 2324/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.888/10 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre planos de as-
sistência funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.709/08 – Do Sr. Rafael Guer-
ra – que “dispõe sobre alteração do art. 229-C, da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 7965/2010 e PL 3943/2012) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “cria incentivos para a abertura e funcionamen-
to da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/03/2013) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 2.084/11 – Do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre a retenção parcial de salário por insti-
tuição bancária”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 6.420/05 – Do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 344/2004) – que “altera as 
Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.429, de 2 
de junho de 1992, para regular a contratação de empre-
sas prestadoras de serviços e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – Da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre os fundamentos e a política do 
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 15/03/2013) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 6.083/09 – Do Sr. Luiz Couto 
– que “institui a obrigatoriedade de realização de gi-
nástica laboral no âmbito dos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-3-13 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 714/07 – Do Sr. Deley – que 
“estabelece a obrigatoriedade de advertência na em-
balagem e na bula de medicamentos da existência de 
substâncias consideradas “doping” no esporte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.115/11 – Do Sr. André Dias 
– que “estabelece a obrigatoriedade da adoção de 
legenda em filmes, programas de televisão, séries, 
telenovelas e peças teatrais cuja produção tenha 
sido financiada ou patrocinada com o uso de recur-
sos públicos”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.263/11 – Da Sra. Luiza Erundi-
na – que “dispõe sobre o acesso à população de baixa 
renda a “kit” contendo escova de dente, creme dental 
fluoretado e fio dental”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 
PROJETO DE LEI Nº 2.388/11 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 535/2009) – que “acrescenta 
§§ 1º a 4º ao art. 3º-A da Lei nº 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972, para assegurar procedimento 
único e simplificado de inscrição de empregados 
domésticos junto aos órgãos públicos, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.647/10 – Do Sr. Milton Mon-
ti – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/11 – Do Senado Federal – 
Tião Viana – (PLS 37/2008) – que “acrescenta art. 19-A 
à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para vincular o 
montante das multas aplicadas pelas infrações ao art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, às ações de 
habilitação e reabilitação profissional e social”. (Apen-
sado: PL 7207/2010 (Apensado: PL 1240/2011 (Apen-
sados: PL 1653/2011, PL 2973/2011 e PL 3502/2012))) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/12 – Do Sr. Audifax – que 
“dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre o 
pagamento de horas-extras ao trabalhador assalariado”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.687/12 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “acrescenta o art. 67-A à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a fim de tornar obrigatória a inserção, 
no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais – SIASG, das informações referentes aos con-
tratos e convênios firmados pelos órgãos e entidades 
integrantes do orçamento da União”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.692/12 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a regulamentação e o exercício 
da profissão de designer de interiores e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/12 – Do Sr. Damião Feli-
ciano – que “dispõe sobre reserva de vagas para alu-
nos oriundos da rede pública de ensino nos contratos 
e convênios de estágio”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.705/12 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a redação do “caput” do art. 143 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, para determi-
nar que os dez dias convertidos em abono pecuniário 
deverão ser remunerados acrescidos de um terço so-
bre a remuneração devida nos dias correspondentes”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.771/12 – Do Sr. Walter Feld-
man – que “reconhece a osteopatia como um ramo 
específico de cuidado à saúde, complementar, natural 
e alternativo, regulamenta a profissão de osteopata, e 
determina outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.786/12 – Do Senado Federal – 
Senador Lobão Filho – (PLS 82/2012) – que “autoriza 
o Poder Executivo a reabrir o prazo para requerimento 
de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 
8.878, de 11 de maio de 1994, que “dispõe sobre a 
concessão de anistia nas condições que menciona”, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO CHAGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/12 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta art. 457-B à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT dispondo sobre a remunera-
ção do trabalho exercido à distância ou no domicílio 
do empregado”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.819/12 – Do Sr. Miguel Corrêa 
– que “estabelece obrigatoriedade de manutenção, em 
local visível e de fácil acesso ao público, de exemplar 
da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.863/12 – Do Sr. Jesus Rodri-
gues – que “regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, institui normas 
para dar transparência à publicidade dos atos da Ad-
ministração Publica Estadual e Municipal e da outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.865/12 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “estabelece a obrigatoriedade da publicação, em 
todo material de divulgação, do valor total de recursos 
públicos recebidos e do percentual representado por 
tais recursos, no custo total das propagandas Gover-
namentais, Institucionais e de eventos culturais finan-
ciados por recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.877/12 – Do Sr. Júlio Campos 
– que “altera o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.884/12 – Do Senado Federal 
– Marta Suplicy – (PLS 237/2012) – que “altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social, para 
dispor sobre licença especial à gestante em situação 
de risco”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.888/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 

Valparaíso de Goiás – GO, na Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-
-DF, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.889/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 
Novo Gama – GO, na Região Integrada de Desenvol-
vimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.890/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 
Cidade Ocidental – GO, na Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-
-DF, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.921/12 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a remuneração dos militares do 
Distrito Federal e das Carreiras de Delegado de Polícia 
do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 6.044/09 – Do Sr. Maurício Trin-
dade – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.692, de 
10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.222/11 – Do Senado Fede-
ral – Lídice da Mata – (PLS 191/2011) – que “altera o 
art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
assegurar ao empregado doméstico o benefício do 
salário-família”. (Apensado: PL 262/2011 (Apensado: 
PL 337/2011)) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.253/12 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 152/2010) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 17 da Lei nº 11.692, de 10 de 
junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (Projovem), para estabelecer o 
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atendimento prioritário de jovens egressos de abrigos 
pelo Projovem Trabalhador”. (Apensado: PL 5709/2009 
(Apensado: PL 7359/2010)) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.798/12 – Do Sr. Professor Sér-
gio de Oliveira – que “altera a Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto de Defesa 
do Torcedor e dá outras providências” para determinar 
a introdução do método de média ponderada em dois 
anos consecutivos para efeitos de acesso e descenso 
em campeonatos ou torneios regulares”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 

II – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 13/03/2013: 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 805/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 806/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 807/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 810/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 811/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.969/2013 

Comissão de Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 3.705/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.744/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.766/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.775/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.819/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.890/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.953/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.960/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.961/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.983/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.126/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.129/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.176/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.181/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.203/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.280/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.349/2012 

PROJETO DE LEI Nº 4.780/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.850/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.855/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.878/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.880/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.903/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.928/2013 
PROJETO DE LEI Nº 4.956/2013 
PROJETO DE LEI Nº 4.992/2013 

Comissão de Educação: 
PROJETO DE LEI Nº 4.989/2013 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 9 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

MENSAGEM

Nº 502/2012 – Do Poder Executivo – Submete à 
apreciação do Congresso Nacional o texto da Medi-
da Provisória nº 587/2012, que “Autoriza para a safra 
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Beneficio 
Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de 
abril de 2002, e amplia para o ano de 2012 o Auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, 
de 29 de setembro de 2004”.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 248/2013 – Do Sr. Pedro Uczai – Acrescenta § 

3º ao art. 20 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a realização de plebiscito para a alienação do controle 
acionário de empresas estatais.

PROJETO DE LEI

Nº 5.132/2013 – Da Srª. Keiko Ota – Inclui o in-
ciso III-B ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 
determina outras providências.

Nº 5.133/2013 – Do Sr. Sarney Filho – Regula-
menta a rotulagem de produtos da nanotecnologia e 
de produtos que fazem uso da nanotecnologia.

Nº 5.134/2013 – Do Sr. Eliene Lima – Altera o 
inciso VI do § 2º do art. 1º da Lei 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965, na redação alterada pela Medida Pro-
visória nº 2.166 – 67, de 24 de agosto de 2001, que 
dispõe sobre a abrangência da Amazônia Legal, e dá 
outras providências.

Nº 5.135/2013 – Da Srª. Flávia Morais – Acres-
centa o art. 35-B à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições, para 
proibir a divulgação de pesquisas no período eleitoral. 

Nº 5.136/2013 – Da Srª. Flávia Morais – Altera a 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe so-
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bre o atendimento da alimentação escolar e dá outras 
providências, para possibilitar a inclusão dos profis-
sionais da educação como beneficiários do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Nº 5.137/2013 – Da Srª. Sandra Rosado – Alte-
ra a alínea b do inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, para autorizar a 
dedução, da base de cálculo do imposto de renda da 
pessoa física, da integralidade das despesas do con-
tribuinte e seus dependentes com educação, inclusive 
cursos livres.

Nº 5.138/2013 – Do Sr. Carlos Bezerra – Dispõe 
sobre os direitos dos garimpeiros individuais e coo-
perativas de garimpeiros atuantes sob o regime de 
permissão de lavra garimpeira.

Nº 5.139/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Altera o 
art. 4º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que 
define os crimes contra o sistema financeiro nacional, 
e dá outras providências, para especificar as condutas 
de gestão fraudulenta e gestão temerária.

Nº 5.140/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Altera o 
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
regulamentar a propaganda de alimentos.

Nº 5.141/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Altera a Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para isentar da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, 
e álcool etílico combustível os produtos utilizados em 
serviços públicos de transporte coletivo urbano muni-
cipal e transporte coletivo urbano alternativo

Nº 5.142/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Acrescenta 
o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro 
de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares e dá outras providências.

Nº 5.143/2013 – Do Sr. Renzo Braz – Altera a 
redação dos arts. 15 e 17 da Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011 para dispor sobre o aumento da 
tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) sobre os cigarros e derivados do tabaco.

Nº 5.144/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Dis-
põe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, na aquisição de armas de 
fogo por integrantes dos órgãos estaduais de se-
gurança pública. 

Nº 5.145/2013 – Do Sr. Arnaldo Jardim – Altera 
a Lei n.º 10.257/2001, que regulamenta os arts. 182 
e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências. 

5146/2013 – Do Sr. Ricardo Izar – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da realização, em todo o território 
nacional, do teste da linguinha em recém-nascidos e 
a realização de cirurgia corretiva.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 174/2013 – Da Srª. Rosane Ferreira – Altera 
o art. 252 do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, dispondo sobre a subscrição de projetos de 
iniciativa popular via Internet.

Nº 175/2013 – Do Sr. Miguel Corrêa – Altera a 
redação dos arts. 14 e 21-A do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 
17, de 1989.

INDICAÇÃO

Nº 3.674/2013 – Do Sr. Roberto de Lucena – Re-
quer o envio de Indicação ao Ministro do Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio Exterior para 
que se sugira ao Inmetro o estudo da viabilidade de 
adoção de proteção em fogões pelas indústrias, com 
o fim de se evitar o contato com as chamas e com os 
cabos de panelas, de modo a preservar a saúde e a 
vida dos usuários.

Nº 3.675/2013 – Do Sr. Roberto de Lucena – Su-
gere ao Ministério da Educaçãopara que seja estuda-
da a possibilidade de tornar obrigatória a instalação 
de portais de raios-x nas escolas públicas e privadas.

Nº 3.676/2013 – Do Sr. Roberto de Lucena – Su-
gere ao Ministério da educação a realização da Cam-
panha Nacional de Combate ao “Bullying” e outras 
formas de violência.

Nº 3.678/2013 – Do Sr. Miriquinho Batista – Su-
gere ao Ministério da Justiça que inicie campanha 
nacional para inspeção e informação sobre sistemas 
contra incêndio em estabelecimentos frequentados por 
grande número de pessoas.

Nº 3.679/2013 – Do Sr. Miriquinho Batista – Su-
gere à ANTT que obrigue as empresas de transportes 
coletivos interestaduais de passageiros a divulgarem 
informações sobre os seus ônibus em circulação.

Nº 3.680/2013 – Do Sr. Wilson Filho – Sugere 
ao Ministro do Turismo a reforma do mercado público 
de Mangabeira em João Pessoa, Estado da Paraíba.

Nº 3.681/2013 – Do Sr. Beto Albuquerque – Re-
quer o envio de Indicação à Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Sra. Miriam Belchior, sugerindo 
a modificação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servi-
dores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais”.

Nº 3.682/2013 – Do Sr. Fabio Reis – Sugere ao 
Ministério da Fazenda a adoção de alíquota zero para a 
aquisição de motocicletas pelos profissionais cujas ativi-
dades são regulamentadas na Lei 12.009, de 29 de julho 
de 2009, conhecidos como “mototaxistas” e “motoboys”.

Nº 3.683/2013 – Do Sr. Severino Ninho – Requer 
a adoção de medidas relativas à implantação de lomba-
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da eletrônica no Km 51, (em frente ao banco do Brasil 
e em frente à igreja Assembleia de Deus) no centro 
de Abreu e Lima, bem como no Km 46 (em frente a 
UPA), no centro de Cruz de Rebouças, tanto no senti-
do norte/sul quanto no sentido sul/norte, todos na BR 
101, no Estado de Pernambuco.

Nº 3.684/2013 – Do Sr. Vander Loubet – Sugere 
a ampliação da concessão de bolsas de estudo para 
doutorado no País.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 107/2013 – Da Srª. Rosane Ferreira – Propõe 
à Comissão de Seguridade Social e Família que efetue 
ato de fiscalização e controle, com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União – TCU, para investigar notícias de 
irregularidades relacionadas a processos licitatórios, 
convênios, alterações contratuais indevidas, superfatu-
ramento, entre outras, ocorridas no Conselho Federal 
de Enfermagem – COFEN.

RECURSO

Nº 188/2013 – Do Sr. Zeca Dirceu – Contra a 
decisão do Presidente da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado acerca de 
questão de ordem formulada pelo autor.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 2.826/2013 – Do Sr. Esperidião Amin – Solici-
ta informações ao Exmo. Ministro dos Transportes Sr. 
Paulo Sérgio Oliveira Passos.

Nº 2.827/2013 – Do Sr. José Humberto – Solici-
ta ao Ministro de Estado do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário informações sobre os Processos de 
Geo– referenciamento estabelecidos pelos Decretos 
nº 4.449/02 e 5570/05, que regulamentam a Lei nº 
10.267, de 28 de agosto de 2001.

Nº 2.828/2013 – Do Sr. João Dado – Requer seja 
encaminhado pedido de informação ao Ministro de Es-
tado da Fazenda a estimativa de renúncia de receita 
decorrente da eventual aprovação do Projeto de Lei 
nº 1805, de 2007.

Nº 2.829/2013 – Do Sr. Carlos Roberto – Soli-
cito informações a respeito de emissora de radiodi-
fusão que recebeu outorga para operar no município 
de Guarulhos/SP.

Nº 2.830/2013 – Do Sr. Arnaldo Jardim – Solicita 
do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia informa-
ções quanto à situação dos parques de geração de 
energia eólica que estão prontos, porém permanecem 
sem conexão com a rede de transmissão de energia 
elétrica, e quanto às providências a serem adotadas 
nos futuros leilões de compra de energia elétrica para 
evitar a repetição dessa situação que traz grandes 
prejuízos aos consumidores.

Nº 2.831/2013 – Do Sr. Francisco Chagas – Solici-
ta informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transpor-
tes sobre as providências adotadas referente a situação 
da famílias residentes no local onde será construído o 
Trecho Norte do Rodoanel, obra que abrange o muni-
cípio de São Paulo e cidades da região metropolitana.

REQUERIMENTO

Nº 6.979/2013 – Do Sr. Antonio Balhmann – Re-
quer inclusão na Ordem do dia da PEC 471-A, de 2005, 
de autoria do Deputado João Campos. 

Nº 6.980/2013 – Do Sr. José Airton – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da proposta de Emenda à 
Constituição n.º: 555, de 2006

Nº 6.981/2013 – Do Sr. José Airton – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 4562, 
de 2012, que altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 
de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei 
nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, para incluir 
entre os rendimentos isentos do imposto de renda os 
percebidos pelos portadores de linfangioleiomioma-
tose (LAM).

Nº 6.982/2013 – Do Sr. Cláudio Puty – Requer 
a retirada de tramitação do Requerimento nº 6.705, 
de 2013

Nº 6.983/2013 – Do Sr. Antonio Balhmann – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 555 de 2006, que “revoga o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003”. 

Nº 6.984/2013 – Do Sr. Geraldo Resende – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Proje-
to de Lei Complentar nº 416/2008, que “Dispõe sobre 
procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e 
o desmembramento de municípios, para regulamentar 
o § 4º do art. 18, da Constituição Federal”.

Nº 6.985/2013 – Do Sr. Geraldo Resende – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição – PEC nº 555/2006, que “Revoga o art. 
4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”

Nº 6.986/2013 – Do Sr. Geraldo Resende – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Projeto 
de Lei nº 4562/2012, que “altera o inciso XIV da Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, 
para incluir entre os rendimentos isentos do imposto 
de renda os proventos percebidos pelos portadores 
de linfangioleiomatose (LAM)”.

Nº 6.987/2013 – Do Sr. Otoniel Lima – Requer 
a Inclusão da Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 300/2008, que “Altera a redação do 
parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição Federal”.
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Nº 6.988/2013 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – 
Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

Nº 6.989/2013 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – 
Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

Nº 6.990/2013 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – 
Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

Nº 6.991/2013 – Do Sr. Edinho Bez – Requer a 
prorrogação do prazo do Projeto de Lei nº 3555-A, de 
2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que “estabelece 
normas gerais em contratos de seguro privado e revo-
ga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial 
Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 1966”.

Nº 6.992/2013 – Do Sr. Rogério Peninha Men-
donça – Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL 
4562/2012, que “altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pela 
Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, para incluir 
entre os rendimentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores de linfangio-
leiomiomatose (LAM)”.

Nº 6.993/2013 – Do Sr. Renato Molling – Requer 
novo despacho ao PL 7158/2010, a fim de incluir a 
Comissão de Desenvolvimento econômico, Indústria 
e Comércio.

Nº 6.994/2013 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa 
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL 4562/2012 
que “Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988, com a redação dada pela Lei 11.052, 
de 29 de dezembro de 2004, para incluir entre os ren-
dimentos isentos do imposto de renda os proventos 
percebidos pelos portadores de linfanglolelomioma-
tose (LAM)”.

Nº 6.995/2013 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa – 
Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC 555/2006 
que “Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003”.

Nº 6.996/2013 – Do Sr. Onyx Lorenzoni – Re-
quer a desapensação da PEC 85/2007, de autoria do 
signatário, da PEC 171/1993, de autoria do deputado 
Benedito Domingos.

Nº 6.997/2013 – Do Sr. Silvio Costa – Requer, 
nos termos regimentais apontados, a tramitação con-
junta do Projeto de Lei nº 637, de 2011 com o Projeto 
de Lei nº 2.851, de 2003.

Nº 6.998/2013 – Do Sr. Henrique Afonso – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC 555/2006

Nº 6.999/2013 – Do Sr. Henrique Afonso – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 300/2008, que 
estabelece que a remuneração dos Policiais Militares 
dos estados não poderá ser inferior à da Polícia Mili-

tar do Distrito Federal, aplicando-se também aos inte-
grantes do Corpo deBombeiros Militar e aos inativos.

Nº 7.000/2013 – Do Sr. Alex Canziani – Requer 
Voto de Pesar Pelo falecimento do Médico e Ex-vere-
ador Milton Guimarães de Londrina, Paraná.

Nº 7.001/2013 – Da Srª. Erika Kokay – Requer 
a convocação de Sessão Solene da Câmara dos De-
putados, no próximo dia 22 de novembro, por ocasião 
do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil.

Nº 7.002/2013 – Da Srª. Erika Kokay – Requer 
a realização de Sessão Solene no dia 09 de maio no 
Plenário desta Casa, em homenagem ao Dia da Soka 
Gakkai Internacional.

Nº 7.003/2013 – Da Srª. Erika Kokay – Requer 
a realização de Sessão Solene no dia 13 de junho no 
Plenário desta Casa, em homenagem ao Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho Infantil.

Nº 7.004/2013 – Da Srª. Erika Kokay – Requer a 
convocação de Sessão Solene da Câmara dos Depu-
tados, no próximo dia 27 de agosto, em homenagem 
ao Dia do (a) Psicólogo (a).

Nº 7.005/2013 – Do Sr. Vitor Paulo – Requer a in-
clusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 3299/2008, 
que extingue o Fator Previdenciário.

Nº 7.006/2013 – Do Sr. Márcio França – Voto de 
louvor à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São 
Paulo, pela posse de sua Diretoria e também da Diretoria 
da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo

Nº 7.007/2013 – Do Sr. Wellington Roberto – 
“Requer, nos termos do § 6º do art. 114, inciso XIV do 
Regimento da Câmara dos Deputados a Inclusão na 
Ordem do Dia da PEC 555-A, de 2006.”

Nº 7.008/2013 – Do Sr. Carlos Alberto Leréia – 
Inclusão na Ordem do Dia PEC 555 de 2006

Nº 7.009/2013 – Do Sr. Assis Melo – Requer a 
realização de Sessão Solene da Câmara dos Depu-
tados, para o mês de maio de 2013, em homenagem 
aos 70 anos da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho. 

Nº 7.010/2013 – Do Sr. Assis Melo – Requer a 
inclusão, na Ordem do Dia do Plenário, da PEC nº 555, 
de 2006, que “revoga o artigo 4º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003”.

Nº 7.011/2013 – Do Sr. Eli Correa Filho – Solicita 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei 4999 de 2013 
e Projeto de Lei 3351 de 2004.

Nº 7.012/2013 – Do Sr. José Carlos Araújo – 
Requer apensação do PL 8.000/10 de autoria do Sr. 
Deputado Mendonça Prado ao PL 1.081/11 de autoria 
do Sr. Deputado Romero Rodrigues.

Nº 7.013/2013 – Do Sr. José Carlos Araújo – 
Requer apensação do PL 4.387/12 de autoria do Sr. 
Deputado Major Fábio ao PL 1.566/11 de autoria do 
Senado Federal.
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Nº 7.014/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 89 de 2007, que 
“Dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Constitui-
ção Federal.”

Nº 7.015/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 555 de 2006, e 
PEC 152 de 2007 de minha autoria, que “Revoga o art. 
4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Revoga 
o dispositivo da Emenda Constitucional – Reforma da 
Previdência acabando com a cobrança de contribui-
ção previdenciária sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados (Contribuição de Inativos). 

Nº 7.016/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 549 de 2006 que “Acrescenta precei-
to às Disposições Constitucionais Gerais, dispondo 
sobre o regime constitucional peculiar das Carreiras 
Policiais que indica”.

Nº 7.017/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 308/2004, que “Altera os artigos 21, 
32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias 
penitenciárias federal e estaduais”.

Nº 7.018/2013 – Do Sr. Manato – Requer a inclu-
são na Ordem do Dia da PEC 555/2006.

Nº 7.019/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 534 de 2002, que 
“Altera o art. 144 da Constituição Federal, para dispor 
sobre as competências da guarda municipal e criação 
da guarda nacional.”

Nº 7.020/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 190 de 2007, que 
“Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal de 1988.”

Nº 7.021/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 210 de 2007, 
que “Altera os arts. 95 e 128 da Constituição Federal, 
para restabelecer o adicional por tempo de serviço 
como componente da remuneração das carreiras da 
magistratura e do Ministério Público.”

Nº 7.022/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia do PLP nº 277/2005, que 
“Estabelece critérios para a concessão de aposentado-
ria aos segurados portadores de deficiência na forma 
do artigo 201, § 1º da Constituição Federal.”

Nº 7.023/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 446 de 2009, 
que “Institui o piso salarial para os servidores policiais”

Nº 7.024/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia do PL nº 2.295 de 2000, que 
“Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.”

Nº 7.025/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 02, de 2003, que acrescenta artigos 90 
e 91 do ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, possibilitando que os servidores públicos requisi-
tados optem pela alteração da sua lotação funcional, 
do órgão cedente para o órgão cessionário.

Nº 7.026/2013 – Do Sr. João Campos – “Requer 
a criação de Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC 82, de 2007”.

Nº 7.027/2013 – Do Sr. João Campos – Requer 
inclusão na Ordem do Dia do PL 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.”

Nº 7.028/2013 – Do Sr. João Dado – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 555 de 2006, que “Revoga o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.

Nº 7.029/2013 – Do Sr. Henrique Oliveira – Re-
querimento de Inclusão na Ordem do Dia da PEC n 
544 de 2002, que cria os Tribunais Regionais Federais 
da 6ª, 7ª, 8 e 9ª Regiões. 

Nº 7.030/2013 – Do Sr. Henrique Oliveira – Reque-
rimento de Inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 
n 2.295 de 2000, jornada de trabalho da Enfermagem.

Nº 7.031/2013 – Do Sr. Sandro Mabel – Requer 
a Inclusão na Pauta da Ordem do Dia do Plenário do 
PL nº 7.699/2006.

Nº 7.032/2013 – Da Srª. Rosinha da Adefal – Re-
quer a Inclusão na Ordem do Dia do Plenário do PLP 
nº 277/2005.

Nº 7.033/2013 – Do Sr. Mandetta – Requer a cria-
ção de Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à PEC 215, de 2000.

Nº 7.034/2013 – Do Sr. Stefano Aguiar – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia da PEC 555/2006, 
que “Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003”.

Nº 7.035/2013 – Da Comissão de Cultura – Re-
quer apreciação de Moção de Repúdio ao ataque à 
bomba ao prédio da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/RJ), no Centro do Rio, quinta-feira última, dia 
07 de março.

Nº 7.036/2013 – Do Sr. Carlos Bezerra – Re-
quer a retirada do PL nº 3460, de 2008, que altera 
a lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965(Código 
Florestal).
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Nº 7.037/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Requer 
a inclusão, na Ordem do Dia, da PEC 555/2006, que 
“Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003”.

Nº 7.038/2013 – Do Sr. Bernardo Santana de 
Vasconcellos – Requer inclusão na Ordem do Dia da 
PEC 457, de 2005, que altera o art. 40 da Constituição 
Federal, relativo ao limite de idade para aposentadoria 
compulsória do servidor público em geral, e acrescen-
ta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

Nº 7.039/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 555 de 2006, que “Revoga o artigo 4º 
da Emenda Constitucional nº 41 de 2003”.

Nº 7.040/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Solicita 
a inclusão na pauta da Ordem do Dia do Plenário do 
Projeto de Lei nº 2.004/2011. 

Nº 7.041/2013 – Do Sr. Alberto Filho – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 555 de 2006, que “Revoga o art. 4° da 
Emenda Constitucional n° 41, de 2003. 

Nº 7.042/2013 – Do Sr. Fabio Reis – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 
2.295/2000, que “Dispões sobre a jornada de trabalho 
dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”.

Nº 7.043/2013 – Do Sr. Roberto Balestra – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Plenário do PL 
4562/2012, que “altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, 
de22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, para incluir 
entreos rendimentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores de linfangio-
leiomiomatose (LAM)”.

Nº 7.044/2013 – Do Sr. Alceu Moreira – Requer 
inclusão na ordem do dia da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 555, de 2006, que “Revoga o art. 4º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.

Nº 7.045/2013 – Do Sr. Vander Loubet – Requer 
a inclusão, na Ordem do Dia do Plenário da Câmara 
dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 555, de 2006, que “revoga o art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003”.

Nº 7.046/2013 – Do Sr. Vander Loubet – Requer 
a inclusão, na Ordem do Dia do Plenário da Câmara 
dos Deputados, do Projeto de Lei nº 4562/2012, que “ 
altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, com a redação dada pela Lei 11.052, de 29 de 
dezembro de 2004, para incluir entre os rendimentos 
isentos do Imposto de Renda os proventos percebidos 
pelos portadores de linfangioleiomiomatose (LAM)”. 

Nº 7.047/2013 – Do Sr. Pinto Itamaraty – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda Constitucional – PEC nº 555/2006, que 
‘’revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003”

Nº 7.048/2013 – Do Sr. Valtenir Pereira – Requer 
a convocação de Sessão Solene da Câmara dos De-
putados para comemorar os setenta anos da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT.

Nº 7.049/2013 – Do Sr. Mandetta – Requer a 
constituição de Comissão Externa, para fiscalizar as 
condições do sistema de saúde das cidades-sedes da 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

MENSAGEM Nº 41, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 123/13 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Plano de Ação Con-
junta entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai para Fazer Avançar a 
Cooperação Bilateral na Área de Massifica-
ção do Acesso à Internet em Banda Larga e 
Telecomunicações em Geral (2011 – 2015), 
assinado em Montevidéu, em 30 de maio 
de 2011.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática; Finanças 
e Tributação (art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação e das Comunicações, o 
texto do Plano de Ação Conjunta entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Oriental do Uruguai para Fazer Avançar a Coo-
peração Bilateral na Área de Massificação do Acesso 
à Internet em Banda Larga e Telecomunicações em 
Geral (2011 – 2015), assinado em Montevidéu, em 
30 de maio de 2011.

Brasília, 18 de fevereiro de 2013.
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EMI nº 46/2012 MRE MCTI MC 

Brasília, 26 de abril de 2012

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

celência, para posterior envio ao Congresso Nacional, o 
anexo projeto de Mensagem que encaminha o texto do 
Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Fazer Avançar a Cooperação Bilateral 
na Área de Massificação do Acesso à Internet em Ban-
da Larga e Telecomunicações em Geral (2011 – 2015), 
assinado em Montevidéu, em 30 de maio de 2011, pelo 
Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante 
Oliva, pelo Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo 
Silva, e pelo Ministro de Indústria, Energia e Mineração 
do Uruguai, Roberto Kreimerman.

2. Trata-se de instrumento que contribuirá para 
ampliar a disponibilidade dos serviços de Internet em 
banda larga para a população de ambos os países, na 
medida em que as duas partes reconhecem que suas 
políticas de telecomunicações devem priorizar a mas-
sificação do acesso à Internet, bem como a melhoria 
na qualidade da conexão.

3. Sua assinatura é fruto de substanciais conver-
gências de interesses e da percepção comum quanto à 
necessidade de universalização do acesso à Internet, 
com vistas ao desenvolvimento econômico e social e 
à elevação da competitividade e da produtividade das 
economias dos dois países.

4. Tendo em vista que a ausência de pontos de 
interconexão entre a maioria dos países da região é 
um dos fatores que contribuem para que a banda larga 
seja relativamente mais cara na América do Sul, esse 
instrumento prevê a coordenação de iniciativas para 
interconexão das infraestruturas de comunicação do 
Brasil e do Uruguai, de modo a reduzir os custos de 
transmissão de dados entre os dois países. Também 
enseja a cooperação em áreas como regulação, inclu-
são digital e política industrial, com objetivo não só de 
garantir que o serviço de banda larga esteja disponí-
vel para boa parte da população, mas também que os 
dispositivos que permitem o acesso à Internet sejam 
oferecidos a preços mais acessíveis.

5. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o Artigo 49, inciso I, combinado 
com o Artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do 
Plano de Ação. 

Respeitosamente, – Antonio de Aguiar Patriota, 
Marco Antonio Raupp, Paulo Bernardo Silva.

PLANO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O  
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
ORIENTAL DO URUGUAI PARA FAZER AVANÇAR 

A COOPERAÇÃO BILATERAL NA ÁREA DE  
MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À INTERNET  

EM BANDA LARGA E TELECOMUNICAÇÕES  
EM GERAL (2011 – 2015)

O Governo da República Federativa do Brasil 
e
O Governo da República Oriental do Uruguai 
(doravante denominados “Partes”),
Afirmando a convicção de que as tecnologias de 

informação e comunicação devem servir ao desenvol-
vimento humano equitativo, de modo a possibilitar o 
pleno exercício da cidadania e a melhoria na qualida-
de de vida;

Reconhecendo que o acesso à Internet é condi-
ção necessária para o desenvolvimento e a integração 
dos países, para a competitividade e a produtividade 
econômicas e para o exercício dos direitos de cidadania 
em uma Sociedade da Informação inclusiva;

Reafirmando que é objetivo prioritário das políticas 
de telecomunicações dos dois países a massificação do 
acesso à Internet, por meio da melhoria na qualidade 
de conexão, a preços acessíveis, e da ampliação da 
disponibilidade dos serviços de Internet à população, a 
instituições públicas e a regiões em ambos os países;

Reconhecendo que, com o objetivo compartilha-
do de massificar o acesso à Internet em banda larga, 
mediante o desenvolvimento de infraestrutura de redes 
nacionais e soberanas, serão contemplados os ele-
mentos necessários para lograr o aporte substancial à 
segurança na área das telecomunicações, bem como 
a gestão da informação pública em ambos os países;

Conscientes de que as políticas nacionais são 
complementares;

Destacando o interesse manifesto das Partes em 
compartilhar experiências e desenvolver estratégias 
conjuntas nas áreas de política de telecomunicações, 
interconexão e inclusão digital;

Levando em consideração que a redução dos 
custos de interconexão entre os países é elemento 
central na busca de redução do preço do acesso à 
internet em banda larga para o usuário;

Reconhecendo o papel central que a integração 
da infraestrutura de pesquisa que interliga universida-
des e centros de pesquisa nos dois países desempe-
nha para o desenvolvimento nacional, regional e para 
a geração de conhecimento através da colaboração à 
distância em educação, pesquisa e cultura;

Considerando que este Plano de Ação expres-
sa a vontade dos Governos para cooperar na área de 
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telecomunicações, incluindo o intercâmbio de experi-
ências com o planejamento e a implementação dos 
objetivos nacionais acima mencionados;

Por meio de consultas amistosas, 
As duas Partes concordaram com o que segue:

Artigo 1o  
Objetivos Gerais

1. De modo a promover uma associação estraté-
gica funcional que permita o desenvolvimento digital 
inclusivo à população dos dois países, as Partes ado-
tam um Plano de Ação Conjunta para fazer avançar a 
cooperação bilateral para a massificação do acesso 
à Internet em banda larga e o desenvolvimento das 
telecomunicações no período 2011-2015.

Artigo 2o  
Objetivos Específicos

1. Fortalecer as consultas políticas sobre temas 
bilaterais e multilaterais de interesse mútuo, com base 
nos princípios de igualdade e confiança mútua.

2. Estabelecer metas precisas e objetivas para 
cada uma das áreas de cooperação com base em ini-
ciativas específicas.

3. Monitorar e avaliar as metas estabelecidas e as 
atividades empreendidas pelos organismos envolvidos.

4. Promover o intercâmbio de experiências em 
áreas de interesse mútuo.

Artigo 3o  
Implementação do Plano de Ação Conjunta

1. Cada Parte designará a Instituição Coordena-
dora e um Ponto Focal, conforme Anexo, que ficarão 
responsáveis pela interlocução entre as Partes e pela 
convocação de encontros técnicos anuais, alternada-
mente no Brasil e no Uruguai, entre as Partes, para 
executar as metas estabelecidas neste Plano de Ação.

2. Os resultados dos encontros técnicos deve-
rão ser reportados a um Conselho de Alto Nível, a ser 
convocado anualmente, alternadamente no Brasil e no 
Uruguai, pelo Ministério das Relações Exteriores da 
República Federativa do Brasil e pelo Ministério das 
Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai.

3. O Conselho será composto, além das referidas 
Chancelarias, do lado brasileiro, pelo Ministério das Co-
municações e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
da República Federativa do Brasil, e, do lado uruguaio, 
pelo Ministério de Indústria, Energia e Mineração. O 
Conselho poderá ainda ser integrado por outros mi-
nistérios e agências governamentais e, a convite, por 
universidades, representantes do setor privado, organi-
zações não-governamentais, se e quando apropriado.

4. Caberá ao Conselho monitorar e promover a 
execução do Plano; avaliar e definir áreas comuns e 
prioritárias para implementação da cooperação em te-
lecomunicações; elaborar e aprovar cronogramas de 
execução de metas; convocar reuniões de trabalho; or-
ganizar seminários e conferências; propor a criação de 
subgrupos temáticos para implementar atividades espe-
cíficas; e avaliar resultados das ações implementadas.

Artigo 4o  
Alcance e Atividades

A fim de alcançar o objetivo de fazer avançar a 
cooperação bilateral para a massificação do acesso 
à Internet em banda larga no período 2011-2015, as 
Partes identificam as seguintes áreas de cooperação, 
sem, no entanto, limitar-se a elas:

INTERCONEXÃO

1. Implementação de infraestrutura de teleco-
municações: intercambiar experiências em políticas 
públicas governamentais, assim como em planos de 
fibra ótica a cargo dos operadores nacionais de ambos 
os países com incumbência de desenvolver as redes 
públicas; ampliar e diversificar pontos de intercone-
xão entre ambos os países: incorporar aos projetos 
regionais de integração física a implantação de dutos 
para a passagem de cabos de fibra ótica; coordenar 
esforços no projeto de transposição de cabo óptico do 
Oceano Atlântico.

2. Tráfego de fronteiras e pontos de interconexão: 
articular políticas regionais de transmissão de dados e 
de compras por atacado de capacidade internacional; 
implementar Ponto de Troca de Tráfego na região da 
fronteira até 2013.

REGULAÇÃO

1. Regulamentação: intercambiar informações 
em matéria de legislação, normas jurídicas e técnicas, 
regulação do espectro e padronização das comunica-
ções; intercambiar experiências na regulamentação do 
espectro e padronização nos dois países através de 
suas agências reguladoras.

2. Intercambiar informações com vistas à harmo-
nização de regulamentação e incentivo ao uso do co-
mércio eletrônico, a fim de promover o desenvolvimento 
de empresas, principalmente pequenas e médias, ba-
seadas em tecnologia da informação e comunicação.

3. Otimizar e harmonizar a utilização do espectro 
radioelétrico: compartilhar experiências na utilização e 
otimização de estratégias do espectro de rádio entre 
os órgãos reguladores dos dois países; coordenar o 
uso do espectro em áreas de fronteira para diferentes 
serviços: TV digital, transmissão de dados móveis etc.
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POLÍTICA INDUSTRIAL

Indústria eletrônica e de telecomunicações: esta-
belecer associação estratégica na produção de equi-
pamentos e de aplicações no marco das iniciativas; 
interconectar a Antel e a Telebrás; implementar proje-
to de infraestrutura de conexão e equipamentos entre 
várias empresas dos dois países; intercambiar infor-
mações sobre programas e políticas na área industrial 
que visem a tornar acessíveis aos cidadãos os dispo-
sitivos que possibilitam o acesso à Internet; explorar 
a complementaridade das políticas industriais a partir 
do desenvolvimento conjunto de tecnologia.

INCLUSÃO DIGITAL

1. Inclusão digital educativa: implantação de cida-
des digitais; trocar experiência na área de telecentros 
comunitários; intercâmbio de experiência acerca do Pla-
no Ceibal e do Programa “Um computador por Aluno”.

2. Formação dos cidadãos para o uso e o de-
senvolvimento das Tecnologias de Informação e Co-
municação.

CONTEÚDOS DIGITAIS INTERATIVOS

Conteúdos e aplicações: intercambiar experiên-
cias no que diz respeito ao desenvolvimento de plata-
formas para a adoção de ferramentas da Sociedade 
da Informação e Comunicação nas atividades produ-
tivas, sociais, culturais ou políticas dos indivíduos; de-
senvolver a produção conjunta de conteúdos digitais 
e interativos; instalar centros de armazenamento e 
processamento de dados, como forma de internalizar 
o tráfego de dados em seus territórios.

PESQUISA

Pesquisa aplicada, desenvolvimento científico e 
tecnológico, formação de recursos humanos especia-
lizados: buscar a coordenação entre instituições de 
capacitação na área específica de telecomunicações; 
interconectar as redes de pesquisa e desenvolvimen-
to, através de acordos de interconexão e utilização de 
infraestrutura ótica transfronteiriça, beneficiando a co-
nexão entre universidades localizadas em ambos os 
países; procurar integrar as aplicações de comunica-
ção e de colaboração; promover o compartilhamento 
de laboratórios virtuais, dispositivos remotos e uso de 
computação distribuída para pesquisa e desenvolvi-
mento através das redes nacionais de pesquisa.

COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO  
EM TELECOMUNICAÇÕES

1. Impulsionar parceria estratégica entre ambos 
os países na área de telecomunicações em geral, 
através do intercâmbio de informações, coordenação 
e articulação de experiências e políticas públicas nos 
seguintes temas: implantação de infraestrutura binacio-

nal de telecomunicações, tráfego em fronteira e pontos 
de interconexão regionais; roaming fronteiriço; projetos 
de fibra ótica até o lar; uso coordenado dos recursos 
de espectro; inclusão digital educativa; inclusão digi-
tal comunitária; produção de conteúdos audiovisuais 
e qualquer outra colaboração no desenvolvimento de 
diversas plataformas para avançar em direção à so-
ciedade da informação e do conhecimento. 

2. Coordenação para o uso de freqüências de 
rádio e TV entre ambos os países, contemplando a 
atribuição, de forma equitativa, de freqüências para a 
televisão digital na banda UHF, na fronteira, e para atuar 
rapidamente para solucionar eventuais interferências 
que possam existir nas bandas AM e FM. 

CONCERTAÇÃO POLÍTICA

Concertar posições em foros internacionais de 
seguimento à Cúpula Mundial da Sociedade da Infor-
mação, em especial nos temas relativos à governança 
da Internet. Para tanto, deverão atuar em coordenação 
na Estratégia da América Latina e do Caribe para a 
Sociedade da Informação (eLAC).

FINANCIAMENTO

Trabalhar coordenadamente para o estabeleci-
mento de mecanismos de financiamento e acesso a 
crédito para projetos públicos e/ou privados estratégi-
cos que envolvam as duas partes;

Artigo 5o 

Os custos relacionados às atividades deste Plano 
de Ação ficam a cargo das Partes, em conformidade 
com as disposições e leis locais, não havendo repasse 
de recursos financeiros entre as Partes.

Artigo 6o  
Vigência

Este Plano de Ação Conjunta entrará em vigor 
na data da última notificação, por via diplomática, em 
que as Partes comuniquem uma a outra sobre o cum-
primento de seus respectivos requisitos internos para 
esse fim. Este Plano permanecerá em vigor pelo pe-
ríodo de cinco anos.

Feito em Montevidéu, em 30 de maio de 2011, 
em dois exemplares originais, nos idiomas português 
e espanhol, sendo ambos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA  
REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL
Aloizio Mercadante
Ministro da Ciência  

e Tecnologia
Paulo Bernardo Silva

Ministro das  
Comunicações

PELO GOVERNO DA  
REPÚBLICA ORIENTAL 

DO URUGUAI
Roberto Kreimerman
Ministro de Indústria,  
Energia e Mineração
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ANEXO

Instituições de Coordenação e Pontos Focais:

Brasil: 

Ministério das Comunicações, Secretaria 
de Telecomunicações; 

Ministério da Ciência e Tecnologia

Uruguai: 

Ministério de Indústria, Energia e Mine-
ração.

MENSAGEM N° 43, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 
Aviso n° 125/2013

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional as renovações às entidades abaixo 
relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, conforme os seguintes atos:

– TVR nº 253/2013 – Portaria n° 1.258, de 
2 de dezembro de 2010 – Rádio Colonial FM 
Ltda., no município de São João Del Rei – MG;

– TVR nº 254/2013 – Portaria n° 61, de 3 
de março de 2011 – Rádio Campo Belo FM Ste-
reo Ltda., no município de Campo Belo – MG;

– TVR nº 255/2013 – Portaria n° 65, de 
3 de março de 2011 – Sistema Transrio de 
Comunicação Ltda., no município de Rio de 
Janeiro – RJ;

– TVR nº 256/2013 – Portaria n° 66, de 
3 de março de 2011 – Rádio FM do Vale do 
Piracicaba Ltda., no município de João Mon-
levade – MG;

– TVR nº 257/2013 – Portaria n° 307, de 
1º de agosto de 2011 – Rádio Cultura Venda 
Nova FM Ltda., no município de Ibatiba – ES; e

– TVR nº 258/2013 – Portaria n° 371, de 
17 de agosto de 2011 – RECC Radiodifusão 
e Comunicação Ltda., no município de Mogi 
das Cruzes – SP.

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 – CCJR)

Apreciação: Proposta sujeita a apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 09/90 – CCJR)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à 

apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relaciona-
das para explorarem serviços de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 1.258, de 2 de dezembro 
de 2010 – Rádio Colonial FM Ltda., município 
de São João Del Rei – MG;

2 – Portaria nº 61, de 3 de março de 
2011 – Rádio Campo Belo FM Stereo Ltda., 
no município de Campo Belo – MG;

3 – Portaria n° 65, de 3 de março de 2011 
– Sistema Transrio de Comunicação Ltda., no 
município do Rio de Janeiro – RJ;

4 – Portaria nº 66, de 3 de março de 2011 
– Rádio FM do Vale do Piracicaba Ltda., no 
município de João Monlevade – MG;

5 – Portaria nº 307, de 1a de agosto de 
2011 – Rádio Cultura Venda Nova FM Ltda., 
no município de Ibatiba – ES; e

6 – Portaria nº 371, de 17 de agosto de 
2011 – RECC Radiodifusão e Comunicação 
Ltda., no município de Mogi das Cruzes – SP.

Brasília, 18 de fevereiro de 2013. 

EM n° 179/2011 – MC

Brasília, 4 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo n° 53000.096005/2006, acompanhado de Por-
taria, que renova permissão outorgada à Rádio Colonial 
FM Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de São João Del Rei, Estado de Minas 
Gerais, por dez anos, a partir de 23 de junho de 2007.

2. A permissão foi deferida pela Portaria nº 157, 
de 22 de junho de 1987, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 23 de junho de 1987, renovada pela Por-
taria nº 80, de 12 de julho de 1999, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 30 de julho de 1999, referenda-
da pelo Decreto Legislativo n° 255, de 2001, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 6 de agosto de 2001.

3. Observo que a renovação das permissões 
outorgadas para exploração dos serviços de radio-
difusão é regida pelas disposições contidas na Lei 
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n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n° 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83 encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 1.258,  
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, conforme 
o disposto no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no art. 6°, inciso II, do 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 53000.096005/2006, resolve.

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 23 de junho de 2007, a permissão outorgada 
à Rádio Colonial FM Ltda., pela Portaria n° 157, de 22 
de junho de 1987, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 23 de junho de 1987, renovada pela Portaria nº 
80, de 12 de julho de 1999, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 30 de julho de 1999, referendada pelo 
Decreto Legislativo nº 255, de 2001, publicado no Di-
ário Oficial da União do dia 6 de agosto de 2001, para 
explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de 
radiodifusão sonora, em frequência modulada, no Mu-
nicípio de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nata de sua 
publicação. – José Artur Filardi Leite, Ministro das 
Comunicações.

EM n° 78/2011 – MC

Brasília, 13 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

processo administrativo em que a Rádio Campo Belo 

FM Stereo Ltda. solicita renovação da outorga para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, em frequên-
cia modulada, no Município de Campo Belo, Estado 
de Minas Gerais, pelo prazo de dez anos, a partir de 
15 de junho de 2008.

2. A outorga foi conferida pela Portaria n° 134, 
de 14 de junho de 1988, publicada no Diário Oficial da 
União do dia 15 de junho de 1988.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanham o ato os Processos n° 
53710.000473/1998 e n° 53000.011948/2008 que 
constituem pedidos distintos de renovação. O segundo 
referente ao período de 1998/2008, deferido de acordo 
com o artigo 9° do Decreto n° 88.066/93, e o terceiro 
que trata do período de 2008/2018.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 61, DE 3 DE MARÇO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, confor-
me o disposto no art. 5o da Lei no 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no art. 6o, inciso 
II, do Decreto no 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que constam 
dos Processos no 53710.000473/1998 e no 
53000.011948/2008, resolve:

Art. 1o Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, 
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 15 de junho de 2008, a permissão 
outorgada à Rádio Campo Belo Fm Stereo Ltda., pela 
Portaria no 134, de 14 de junho de 1988, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 15 de junho de 1988, 
para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço 
de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, no 
Município de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2o A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.
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Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Paulo Bernardo Silva, Ministro das Comunica-
ções.

EM no 68/2011 – MC

Brasília, 5 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo no 53000.019614/2003, acompanhado de 
Portaria que renova permissão outorgada ao Sistema 
Transrio de Comunicação Ltda., para explorar, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, por dez anos, a partir 
de 27 de outubro de 2003.

2. A outorga foi conferida originalmente à Rádio 
Transrio Ltda., pela Portaria no 191, de 20 de outubro 
de 1983, publicada no Diário Oficial da União do dia 
27 de outubro de 1983, alterada sua denominação 
social para Sistema Transrio de Comunicação Ltda., 
pela Portaria no 110, de 21 junho de 1989, renovada 
pela Portaria no 146 de 10 de março de 1997, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 8 de dezembro 
de 1997, referendada pelo Decreto Legislativo no 118 
de 2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 
9 de junho de 2000.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto no 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 65, DE 3 DE MARÇO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, conforme 
o disposto no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no art. 6o, inciso II, do 

Decreto no 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
no 53000.019614/2003, resolve:

Art. 1o Renovar, de acordo com o art. 33, § 3o, 
da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 27 de outubro de 2003, a permissão 
outorgada originalmente à Rádio Transrio Ltda., pela 
Portaria no 191, de 20 de outubro de 1983, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 
1983, alterada sua denominação social para Siste-
ma Transrio de Comunicação Ltda., pela Portaria no 
110, de 21 de junho de 1989, renovada pela Portaria 
no 146 de 10 de março de 1997, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 8 de dezembro de1997, re-
ferendada pelo Decreto Legislativo no 118 de 2000, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 9 de junho 
de 2000, para explorar, sem direito de exclusivida-
de, o serviço de radiodifusão sonora, em freqüência 
modulada, no Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.

Art. 2o A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 69/2011 – MC

Brasília, 5 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo no 53000.047802/2007, acompanhado de 
Portaria que renova permissão outorgada à Rádio Fm 
do Vale do Piracicaba Ltda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de João Monleva-
de, Estado de Minas Gerais, por dez anos, a partir de 
25 de novembro de 2007.

2. A outorga foi conferida pela Portaria no 277, de 
23 de novembro de 1987, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 25 de novembro de 1987, renovada 
pela Portaria no 1.019, de 20 de junho de 2002, publi-
cada no Diário Oficial da União do dia 2 de agosto de 
2002, referendada pelo Decreto Legislativo no 62, de 
2005, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 
de junho de 2005.
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3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto no 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 66, DE 3 DE MARÇO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, conforme 
o disposto no art. 5º da Lei nº 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no art. 6°, inciso II, do 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 53000.047802/2007, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
a partir de 25 de novembro de 2007, a permissão ou-
torgada à Rádio FM do Vale do Piracicaba Ltda., pela 
Portaria nº 277, de 23 de novembro de 1987, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 25 de novembro de 
1987, renovada pela Portaria n° 1.019, de 20 de junho 
de 2002, publicada no Diário Oficial da União do dia 2 
de agosto de 2002, referendada pelo Decreto Legis-
lativo nº 613, de 2005, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 22 de junho de 2005, para explorar, sem 
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão so-
nora, em frequência modulada, no Município de João 
Monlevade, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM n° 711/2011 – MC

Brasília, 12 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.044122/2010, acom-
panhado de Portaria, que renova permissão outorgada 
à Rádio Cultura Venda Nova FM Ltda. para executar, 
sem direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Frequência Modulada, no Município de 
Ibatiba, Estado do Espírito Santo, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 4 de janeiro de 2011.

2. A outorga foi deferida pela Portaria nº 277, de 
4 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da 
União de 8 de dezembro de 1998, referendada pelo 
Decreto Legislativo n° 234, de 2000, publicado no Di-
ário Oficial da União de 28 de novembro de 2000.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para a execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto n° 88.066/83, encaminho os processos a Vos-
sa Excelência, para decisão e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 307, DE 1o DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, conforme 
o disposto no art. 5° da Lei n° 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no art. 6°, inciso II, do 
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n° 53000.044122/2010, Resolve:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3°, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
dez anos, a partir de 4 de janeiro de 2011, a permis-
são outorgada à Rádio Cultura Venda Nova FM Ltda. 
pela Portaria n° 277, de 4 de dezembro de 1998, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 8 de dezembro 
de 1998, referendada pelo Decreto Legislativo n° 234, 
de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 28 
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de novembro de 2000, para explorar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Freqüência Modulada, no Município de Ibatiba, Estado 
do Espírito Santo.

Art. 2° A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 704/2011 – MC

Brasília, 6 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo no 53000.020160/2010, 
acompanhado de Portaria, que renova a permissão 
outorgada à RECC Radiodifusão e Comunicação 
Ltda., para executar, sem direito, de exclusividade, o 
serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Mo-
dulada, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo, pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de 
agosto de 2010.

2. A outorga foi deferida à Rádio Transcontinen-
tal Ltda., pela Portaria no 181, de 31 de julho de 1980, 
publicada no Diário Oficial da União,  de 12 de agosto 
de 1980, atualmente denominada RECC _ Radiodifu-
são e Comunicação Ltda., e revogada pela Portaria no 
268, de 7 de maio de 1997, publicada no Diário Oficial 
da União,  de 24 de junho de 1997, referendada pelo 
Decreto Legislativo no 45, de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União,  de 7 de abril de 2000.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para execução dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei no 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto no 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Acompanha o ato o Processo de no 
53830.000285/2000-81, que constitui pedido distinto 
de renovação, referente ao período de 12 de agosto 
de 2000 a 12 de agosto de 2010, deferido de acordo 
com o artigo 9o do Decreto no 88.066/93.

6. Diante do exposto e em observância ao que 
dispõe a Lei no 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 

Decreto no 88.066/83, encaminho os processos a Vos-
sa Excelência para decisão e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3o, da Constituição da República.

Respeitosamente, _ Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 371, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunica-
ções, no uso de suas atribuições, conforme 
o disposto no art. 5o da Lei no 5.785, de 23 
de junho de 1972, e no art. 6o, inciso II, do 
Decreto no 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista o que consta dos Processos 
no 53000.020160/2010 e 53830.000285/2000, 
resolve:

Art. 1o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3o, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
anos, a partir de 12 de agosto de 2010, a permissão 
outorgada a Rádio Transcontinental Ltda., pela Porta-
ria no 181, de 31 de julho de 1980, publicada no Diário 
Oficial da União,  de 12 de agosto de 1980, atualmen-
te denominada RECC _ Radiodifusão e Comunicação 
Ltda., e renovada pela Portaria no 268, de 7 de maio 
de 1997, publicada no Diário Oficial da União,  de 24 
de junho de 1997, referendada pelo Decreto Legislativo 
no 45, de 2000, publicado no Diário Oficial da União,  
de 7 de abril de 2000, para executar, sem direito de 
exclusividade, o Serviço de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada, no Município de Mogi das Cru-
zes, Estado de São Paulo.

Art. 2o A execução do serviço de radiodifusão 
cuja outorga é renovada por esta Portaria reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

MENSAGEM Nº 51, DE 2013 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 134/13 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Francesa em Matéria de Previdência Social, 
assinado em Brasília, em 15 de dezembro 
de 2011.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Seguridade 
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Social e Família; Finanças e Tributação (art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senho-
res Ministros de Estado das Relações Exteriores e da 
Previdência Social, o texto do Acordo entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República Francesa em 
Matéria de Previdência Social, assinado em Brasília, 
em 15 de dezembro de 2011.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013.

EMI nº 185/2012 MRE MPS 

Brasília, 28 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
1. Temos a honra de submeter à elevada consi-

deração de Vossa Excelência, para posterior envio ao 
Congresso Nacional, o anexo Projeto de Mensagem, 
que encaminha o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa em Ma-
téria de Previdência Social, assinado em Brasília, no 
dia 15 de dezembro de 2011, pelo Ministro da Previ-
dência Social, Garibaldi Alves Filho, e pelo Embaixa-
dor Plenipotenciário da República Francesa no Brasil, 
Yves Saint-Geours.

2. No contexto do crescente fluxo internacional 
de trabalhadores e da recente transformação do Brasil 
em país de origem de emigrantes – sem prejuízo do 
papel de país de acolhida, que desempenha desde 
fins do século XIX -, tornam-se ainda mais relevantes 
as iniciativas destinadas a proteger os trabalhadores 
brasileiros no exterior e oferecer essa mesma proteção 
aos estrangeiros radicados em nosso País.

3. Além de estender aos trabalhadores originá-
rios do Brasil e da França residentes no território da 
outra parte o acesso ao sistema de Previdência local, 
o Acordo de Previdência Social deverá aproximar e 
intensificar as relações bilaterais na medida em que 
instituirá mecanismos de cooperação e coordenação 
entre ministérios, agências e institutos do Brasil e do 
país europeu.

4. Estimada em mais de 80 mil pessoas, a comuni-
dade brasileira na França há muito reivindica a aprovação 
de acordo dessa natureza. A aprovação do instrumento 
ajudaria a sinalizar, de forma definitiva, a prioridade que 
os Governos dos dois países dão à assistência e à in-
tegração das suas comunidades expatriadas.

5. Negociado pelos ministérios responsáveis pela 
Seguridade Social com o apoio das Chancelarias dos 
dois países, esse Acordo foi firmado com o objetivo 
principal de permitir que os trabalhadores que contri-
buíram para os dois sistemas somem os períodos de 
contribuição para o fim de atingirem o tempo mínimo 
necessário à obtenção de aposentadorias e demais 
benefícios previdenciários. Cada sistema pagará ao 
beneficiário, pelos dispositivos do Acordo, montante em 
sua própria moeda equivalente ao período de contri-
buição efetuado no respectivo país (pro rata tempore).

6. Trata-se, portanto, de instrumento que objetiva 
corrigir situação de injustiça, qual seja, a perda dos re-
cursos investidos em um dos sistemas e o acréscimo, 
em anos, do tempo mínimo de contribuição necessário 
à obtenção da aposentadoria.

7. O instrumento institui ainda, no que concerne 
ao acesso aos sistemas previdenciários, o princípio da 
igualdade de tratamento entre cidadãos brasileiros e 
franceses, que veda a esses sistemas o estabelecimen-
to de qualquer espécie de discriminação ou favoreci-
mento baseado na nacionalidade. Trata-se, portanto, 
de cláusula que favorece a ampliação da cidadania e 
a integração dos trabalhadores emigrados.

8. O processamento e o controle dos pedidos deve-
rão ser feitos de forma coordenada pelas instituições que 
gerem os respectivos sistemas. Essa cooperação será 
regulada por Ajuste Administrativo, instrumento adicional 
elaborado com a participação dessas duas instituições.

9. No que concerne à vigência, o Artigo 40 es-
tabelece que o Acordo entrará em vigor no primeiro 
dia do terceiro mês seguinte ao mês em que os dois 
países tenham comunicado um ao outro, por via di-
plomática, a conclusão dos requisitos internos para 
a ratificação. O Artigo 36 determina que os períodos 
de contribuição anteriores à entrada em vigor sejam 
considerados para os fins de obtenção dos benefícios 
previstos no Acordo. O pagamento desses benefícios, 
entretanto, não retroagirá a datas anteriores à de sua 
entrada em vigor.

10. O instrumento poderá ser denunciado por 
qualquer uma das partes, mediante notificação à outra 
parte com doze meses de antecedência. Benefícios que 
já tenham sido concedidos com base nos dispositivos 
do Acordo deverão continuar a ser pagos.

11. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 84, inciso VIII, combinado 
com o art. 49, inciso I, da Constituição Federal, subme-
temos a Vossa Excelência o anexo Projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Antonio de Aguiar Patriota, 
Garibaldi Alves Filho.
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ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL E A REPÚBLICA FRANCESA EM  

MATÉRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

A República Federativa do Brasil
e
A República Francesa,
doravante denominadas “Partes contratantes”, 
Desejosos de estreitar os laços de cooperação 

em matéria de previdência social, 
Acordam o seguinte:

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º  
Definições

1. Para fins do presente Acordo, os termos e ex-
pressões abaixo: 

a) “Brasil” significa a República Federa-
tiva do Brasil; 

b) “França” significa a República Fran-
cesa; 

c) “Legislação” significa o conjunto de 
disposições constitucionais, legislativas, regu-
lamentares e outras disposições legais, bem 
como quaisquer outras medidas de aplicação 
referentes aos regimes de previdência social 
referidos no Artigo 2º do presente Acordo;

d) “Autoridade Competente” significa:
– para o Brasil: o Ministro de Estado da 

Previdência Social;
– para a França: o(s) Ministro(s) 

encarregado(s), no que lhe(s) diz respeito, 
da previdência social;

e) “Instituição Competente” significa a 
instituição, o organismo ou a autoridade en-
carregada, total ou parcialmente, da aplicação 
das legislações mencionadas no Artigo 2º do 
presente Acordo;

f) “Organismo de Ligação” significa o 
organismo indicado pela Autoridade Compe-
tente de cada Parte Contratante no Acordo 
de Aplicação Geral, previsto no Artigo 25 do 
presente Acordo, para exercer as funções de 
coordenação, informação e assistência, com 
vistas à aplicação do presente Acordo junto 
às instituições das duas Partes Contratantes 
e às pessoas suscetíveis de se enquadrarem 
no disposto no Artigo 3º do presente Acordo;

g) “Período de Seguro” significa qualquer 
período de contribuição ou de seguro reconhe-

cido como tal pela legislação de uma ou de 
outra Parte e em função das quais o referido 
período houver sido computado, bem como 
qualquer período assimilado a um período de 
contribuição ou de seguro, em cumprimento 
à respectiva legislação. 

h) “Pensão” ou “Renda” significa:
– para a legislação do Brasil: qualquer 

prestação em espécie, inclusive eventuais com-
plementos ou reajustes aplicáveis conforme a 
legislação mencionada no Artigo 2º parágrafo 
1, A) deste Acordo;

– para a legislação da França: qualquer 
prestação em espécie inclusive as somas glo-
bais fixas, complementos e majorações aplicá-
veis conforme as legislações mencionadas no 
Artigo 2º, parágrafo 1, B) do presente Acordo, 
destinada a cobrir riscos de invalidez, aposen-
tadoria por idade, pensão para dependentes, 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, 
excluídas as indenizações de incapacidade 
temporária previstas pela sua legislação;

i) “Prestações em Espécie” significa: 
– para o Brasil: pagamento das presta-

ções especificadas no Artigo 2º, parágrafo 1, 
A) deste Acordo;

– para a França: (prestação em espé-
cie em decorrência de doença, maternidade, 
paternidade, acidente do trabalho ou doença 
profissional), ou seja, a renda de substituição 
que compensa perda de renda relacionada a 
uma interrupção de trabalho decorrente de 
doença, maternidade, paternidade, acidente 
de trabalho ou doença profissional; 

j) “Residência” significa o lugar em que 
uma pessoa reside habitualmente;

k) “Território” significa:
– para o Brasil: o território nacional;
– para a França: o território dos depar-

tamentos metropolitanos e ultramarinos da 
República Francesa, inclusive o mar territo-
rial, e, além deste, as zonas sobre as quais, 
em conformidade com o direito internacional, 
a República Francesa tem direitos soberanos 
e exerce sua jurisdição; e

l) “Dependente” e “Beneficiário” significam 
as pessoas definidas como tal pela legislação 
aplicável; 

2. Quaisquer termos não definidos no parágrafo 
1 do presente Artigo terão o significado que lhes for 
atribuído na legislação aplicável. 
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Artigo 2º 
Campo de aplicação material

1. O presente Acordo aplica-se no todo ou em 
parte conforme os artigos:

A) Para o Brasil: 

a) às legislações que regem o Regime 
Geral de Previdência Social, no que se refere 
às seguintes prestações: 

– aposentadoria por idade;
– aposentadoria por invalidez; 
– pensão por morte; 
– auxílio-doença previdenciário e aci-

dentário (incapacidade laboral temporária); e
– salário maternidade.
b) às legislações que regem os Regi-

mes Próprios de Previdência Social, no que 
se refere aos períodos de seguro, em confor-
midade com as disposições do Artigo 17 do 
presente Acordo.

B) Para a França:
a) às legislações relativas aos Regimes 

de Previdência Social gerais e especiais, obri-
gatórios e voluntários, inclusive os regimes 
dos profissionais independentes, que servem 
as prestações cobrindo os riscos sociais se-
guintes:

– doença; 
– maternidade e paternidade;
– invalidez;
– morte;
– aposentadoria por idade;
– dependentes (pensões);
– acidentes de trabalho e doenças pro-

fissionais; e 
– família.
b) o presente Acordo não se aplicará, 

para a França, aos regimes de seguro volun-
tário referidos no título VI do livro sétimo do 
Código da Previdência Social e geridos pela 
Caisse des Français de l’étranger (Caixa dos 
franceses no exterior)

2. O presente Acordo:

a) aplicar-se-á também a todas as dis-
posições que alterarem ou ampliarem as le-
gislações mencionadas no parágrafo 1 do pre-
sente Artigo. 

b) aplicar-se-á a qualquer legislação que 
estender os regimes existentes a novas cate-
gorias de beneficiários, a menos que, a este 
propósito, a Parte contratante que houver al-
terado sua legislação manifeste à outra Parte 

contratante, dentro do prazo de seis meses a 
contar da data da publicação oficial da referida 
alteração legislativa, suas objeções quanto à in-
clusão destas novas categorias de beneficiários. 

c) não se aplicará, porém, às disposições 
legislativas que criarem uma cobertura pela 
previdência social de um novo risco social. 

Artigo 3º 
Campo de aplicação pessoal

O presente Acordo se aplicará a todas as pes-
soas, independentemente de sua nacionalidade, que 
estiverem ou que tiverem sido submetidas à legisla-
ção de uma e/ou outra das Partes contratantes, e aos 
seus dependentes. 

Artigo 4º 
Igualdade de tratamento

Salvo disposições em contrário do presente Acor-
do, as pessoas mencionadas no Artigo 3º acima que 
residirem no território de uma Parte contratante terão 
os mesmos direitos e obrigações que aqueles que a 
legislação desta Parte contratante concede ou impõe 
a seus nacionais. 

Artigo 5º 
Exportação das prestações

1. Salvo disposições em contrário do presente 
Acordo, uma Parte contratante não poderá suspen-
der, reduzir ou modificar as prestações adquiridas em 
cumprimento de sua legislação ou do presente Acor-
do, unicamente porque o beneficiário se encontre de 
passagem ou resida no território da outra Parte con-
tratante ou de um terceiro Estado.

2. As prestações que tratam o parágrafo 1 do 
presente Artigo são as seguintes:

a) Para o Brasil: as prestações definidas 
no Artigo 2º, parágrafo 1, alínea A, (a) do pre-
sente Acordo; 

b) Para a França: as prestações ou ren-
das definidas no Artigo 1º, parágrafo 1, alínea 
h, do presente Acordo;

3. A Instituição devedora pagará diretamente ao 
beneficiário as prestações mencionadas no parágrafo 
1 do presente Artigo que lhe forem devidas, nos ven-
cimentos e segundo as modalidades previstas pela 
legislação aplicável.

4. Estas disposições não se aplicam às presta-
ções não contributivas de solidariedade nacional, que 
somente poderão ser pagas no território da Parte que 
as houver concedido. Estas últimas serão enumeradas 
no Acordo de Aplicação Geral previsto no Artigo 25 do 
presente Acordo.
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Artigo 6º  
Cláusulas de redução, suspensão ou supressão

1. As cláusulas de redução, suspensão ou su-
pressão previstas pela legislação de uma Parte con-
tratante, em caso de acúmulo de uma prestação com 
outras prestações de previdência social ou com outros 
rendimentos de qualquer tipo, serão oponíveis ao be-
neficiário, mesmo que essas prestações hajam sido 
adquiridas em conformidade com um regime previden-
ciário da outra Parte contratante, ou que esses rendi-
mentos hajam sido obtidos no território da outra Parte 
contratante. Todavia, esta disposição não se aplicará às 
prestações do mesmo tipo calculadas em conformidade 
com as disposições do Artigo 19 do presente Acordo. 

2. As cláusulas de redução, suspensão ou supres-
são previstas pela legislação de uma Parte contratan-
te para os casos em que o beneficiário de prestações 
exerça uma atividade profissional remunerada lhe se-
rão oponíveis, mesmo que exerça a referida atividade 
no território da outra Parte contratante. 

TÍTULO II 
DISPOSIÇÕES RELATIVAS  

À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Artigo 7º 
Regra geral

Sem prejuízo das disposições dos Artigos 8º a 12 
do presente Acordo, uma pessoa que exerça uma ativi-
dade profissional no território de uma Parte contratante 
ficará, no que diz respeito a essa atividade, submetida 
unicamente à legislação desta Parte contratante. 

Artigo 8º  
Deslocamento 

1. Uma pessoa que exerça habitualmente ativida-
de assalariada em uma Parte contratante, a serviço de 
um empregador que explora normalmente suas ativida-
des nessa Parte contratante, e que seja deslocada por 
este empregador para a outra Parte contratante para 
ali exercer uma atividade ou função por conta deste 
mesmo empregador, fica submetida à legislação da 
primeira Parte contratante desde que o prazo previsto 
para essa atividade ou função não exceda 24 (vinte 
e quatro) meses, nela incluída a duração de licenças. 

2. O parágrafo 1 do presente Artigo também se 
aplica quando uma pessoa que houver sido deslocada 
por seu empregador do território de uma Parte con-
tratante para o território de um terceiro Estado seja 
novamente deslocada, por esse mesmo empregador, 
do território desse terceiro Estado, para o território da 
outra Parte contratante.

3. Se, por circunstâncias imprevisíveis, devida-
mente justificadas pelo empregador, a duração do 
trabalho a que se refere o parágrafo 1 deste Artigo for 
prorrogada para além da duração prevista inicialmente, 
o trabalhador assalariado continuará sujeito à legisla-
ção da primeira Parte contratante por um novo período, 
não superior a 24 (vinte e quatro) meses, desde que 
as Autoridades ou Instituições Competentes de cada 
uma das Partes estejam de comum acordo. O pedido 
de prorrogação deve ser formulado antes da expiração 
do período inicial do deslocamento.

4. Após o prazo de que tratam os parágrafos 1 a 
3, um novo deslocamento somente poderá ser autori-
zado para o mesmo trabalhador a serviço do mesmo 
empregador, para cumprimento de atividade ou função 
diferente daquela que motivou o deslocamento anterior.

5. Exceto em casos especiais a serem autoriza-
dos de comum acordo pelas Autoridades ou Institui-
ções Competentes das Partes contratantes, não será 
admitido deslocamento de um trabalhador, na forma 
deste Artigo, para substituição de outro trabalhador 
cujo período de deslocamento haja terminado.

Artigo 9º 
Pessoal circulante ou tripulação  

de cabine de empresa de transportes internacionais

1. Uma pessoa que fizer parte do pessoal cir-
culante ou tripulação de cabine de uma empresa que 
efetue, por conta de terceiros ou por sua própria conta, 
transportes internacionais de passageiros ou de mer-
cadorias e que tenha a sua sede social no território de 
uma Parte contratante ficará submetida à legislação 
dessa Parte.

2. Caso, entretanto, a pessoa seja empregada 
por uma sucursal, por uma representação permanen-
te ou se estiver vinculada a um local de trabalho que 
a empresa possua no território da Parte contratante, 
que não aquele em que esteja a sua sede, só ficará, 
relativamente a esta atividade, submetida à legislação 
da Parte contratante em cujo território esta sucursal, 
esta representação permanente ou este local de tra-
balho se situe.

3. Sem prejuízo dos dois parágrafos acima, se 
o empregado trabalha de maneira preponderante no 
território da Parte contratante em que reside, ficará, 
relativamente a esta atividade, submetido apenas à 
legislação desta Parte contratante, ainda que o trans-
portador que o emprega não tenha nem sede, nem su-
cursal, nem representação permanente nesse território. 
As condições de apreciação do caráter preponderante 
da atividade serão definidas no Acordo de Aplicação 
Geral previsto no Artigo 25 do presente Acordo.
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4. No caso do parágrafo anterior, o empregador 
deverá sujeitar-se às obrigações que lhe incumbem 
conforme a legislação da Parte contratante em que 
seus empregados trabalhem preponderantemente.

Artigo 10 
Pessoal de navegação marítima

1. Uma pessoa que exerça uma atividade pro-
fissional a bordo de um navio sob a bandeira de uma 
Parte contratante ficará submetida à legislação desta 
Parte contratante.

2. Em derrogação ao parágrafo 1 do presente ar-
tigo, a pessoa que exerça uma atividade assalariada 
a bordo de um navio sob a bandeira de uma das Par-
tes contratantes e que seja remunerada a título desta 
atividade por uma empresa ou uma pessoa que tenha 
a sua sede social ou o seu domicílio no território da 
outra Parte contratante ficará submetida à legislação 
desta última, se tiver a sua residência nesse território; 
a empresa ou a pessoa que lhe pagar a remuneração 
será considerada o empregador, para a aplicação da 
referida legislação.

3. Em derrogação ao parágrafo 1 do presente 
artigo acima, as pessoas que trabalhem em uma em-
presa que, além da atividade pesqueira, desenvolva 
outra atividade, que residam no território da Parte con-
tratante onde se situa essa empresa, ficarão submeti-
das à legislação desta Parte contratante.

4. Sem prejuízo dos três parágrafos acima, caso 
o empregado trabalhe de maneira preponderante no 
território da Parte contratante em que resida, ficará, 
relativamente a esta atividade, unicamente submeti-
do à legislação dessa Parte contratante, mesmo que 
a empresa pesqueira que o emprega não tenha sede, 
nem sucursal, nem representação permanente nesse 
território. As condições para caracterização da ativida-
de preponderante serão definidas no Acordo de Apli-
cação Geral previsto no Artigo 25 do presente Acordo.

5. No caso do parágrafo anterior, o empregador 
deverá sujeitar-se às obrigações que lhe incumbem 
conforme a legislação da Parte contratante em que 
seus empregados trabalhem preponderantemente. 

6. Os trabalhadores empregados na carga, des-
carga na reparação de navios ou em serviços de vigi-
lância em um porto, ficarão submetidos à legislação 
da Parte contratante em que se situe o porto.

Artigo 11 
Funcionários e membros de  

missões diplomáticas e consulares

1. O presente Acordo não afetará as disposições 
da Convenção de Viena de 18 de abril de 1961 sobre as 

relações diplomáticas, nem as da Convenção de Viena 
de 24 de abril de 1963 sobre as relações consulares.

2. As pessoas contratadas por Missão Diplomá-
tica ou por Repartição Consular de uma das Partes 
contratantes no território da outra Parte contratante 
serão submetidas à legislação desta última 

3. Os funcionários e o pessoal assemelhado fi-
carão submetidos à legislação da Parte contratante de 
que depende a Administração que os emprega. 

Artigo 12 
Exceções 

Mediante pedido, devidamente fundamentado, do 
trabalhador ou do empregador, as Autoridades Compe-
tentes, as Instituições Competentes ou os Organismos de 
Ligação por elas designados para esse efeito, no Acor-
do de Aplicação Geral previsto no Artigo 25 do presente 
Acordo, poderão, de comum acordo entre as duas Par-
tes contratantes, autorizar outras exceções ou modificar 
as que estão previstas no presente Título. Tais exceções 
dizem respeito exclusivamente aos casos individuais 
submetidos ao exame das autoridades mencionadas. 
Em todo caso, as pessoas interessadas devem sujeitar-
-se à legislação de uma ou da outra Parte contratante.

Artigo 13 
Dependentes do trabalhador

Os dependentes do trabalhador que o acompa-
nharem no território de uma das Partes contratantes 
ficarão submetidos, exceto se eles próprios exercerem 
uma atividade profissional, à mesma legislação à qual 
estiver submetido o trabalhador, em cumprimento às 
disposições dos Artigos 7º a 12 do presente Acordo.

Artigo 14 
Condições de manutenção  

da legislação da Parte contratante de origem

1. A manutenção do trabalhador e respectivos 
dependentes à legislação de uma das Partes contra-
tantes em cumprimento das disposições dos Artigos 
8º, 12 e 13 do presente Acordo ficará condicionada à 
comprovação de que estejam amparados por cober-
tura de saúde, a título de seguro público ou privado. 
A cobertura deve garantir a este trabalhador, durante 
toda a sua permanência na outra Parte contratante de 
destino, cobertura completa, para si e para os depen-
dentes que o acompanharem, inclusive em caso de 
hospitalização, de atendimento em caso de doença, 
maternidade, acidente profissional ou não profissional 
ou doença profissional.

2. A noção de “cobertura completa” mencionada 
no parágrafo 1 do presente Artigo será regulamentada 
no Acordo de Aplicação Geral previsto no Artigo 25 do 
presente Acordo. 
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TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES RELATIVAS  

ÀS PRESTAÇÕES EM ESPÉCIE

CAPÍTULO I 
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ  

E IDADE E PENSÃO POR MORTE

Artigo 15 
Condições para elegibilidade das prestações 

1. Se a legislação de uma das Partes contratantes 
condiciona a concessão das prestações a que o traba-
lhador esteja submetido a essa legislação no momento 
da ocorrência do fato gerador da prestação, essa condi-
ção será considerada atendida se, no momento de sua 
ocorrência, o trabalhador estiver contribuindo ou mante-
nha a condição de segurado na outra Parte contratante.

2. Se, para o reconhecimento do direito à presta-
ção, a legislação de uma das Partes contratantes exige 
que os períodos de seguro tenham sido cumpridos an-
tes do evento que originou a prestação, essa condição 
será considerada atendida se o interessado comprovar 
períodos de seguro nos termos da legislação da outra 
Parte contratante relativamente ao período imediata-
mente anterior ao evento considerado.

Artigo 16 
Totalização dos períodos de seguro

1. Quando houverem transcorrido períodos de 
seguro nos termos das legislações de ambas as Partes 
contratantes, a Instituição Competente de cada Par-
te contratante levará em conta, se necessário, para a 
concessão do direito ao abrigo da legislação aplicável, 
os períodos transcorridos nos termos da legislação da 
outra Parte contratante, desde que esses períodos não 
se sobreponham. 

2. O Acordo de Aplicação Geral previsto no Artigo 
25 do presente Acordo estabelecerá as disposições a 
serem aplicadas em caso de superposição de períodos.

3. Se a legislação de uma das duas Partes con-
tratantes condiciona o direito a certas prestações de 
aposentadoria por idade ou de pensão por morte a que 
os períodos de seguro tenham sido cumpridos em con-
formidade com um regime especial, em uma profissão 
ou em uma determinada atividade, somente serão to-
talizados, para o exame do direito a essas prestações, 
os períodos de seguro cumpridos em um regime ou em 
uma atividade equivalentes na outra Parte contratante.

4. Os períodos de seguro transcorridos sob um 
regime especial de uma das Partes contratantes serão 
levados em conta no âmbito do Regime Geral da outra 
Parte para a aquisição do direito às prestações, desde 
que o interessado tenha sido, por outro lado, afiliado 

a este regime, mesmo que esses períodos já tenham 
sido levados em conta por esta última Parte sob um 
regime mencionado no parágrafo 3 do presente Artigo.

5. Caso o trabalhador ou seus dependentes não 
preencham as condições de elegibilidade às presta-
ções de aposentadoria por invalidez, por idade ou de 
pensão por morte levando em conta os períodos cum-
pridos sob as legislações de cada uma das duas Partes 
contratantes, em conformidade com as disposições do 
presente Capítulo, os períodos de seguro cumpridos 
em um terceiro Estado serão igualmente considerados 
para a elegibilidade e o cálculo da prestação, desde 
que as duas Partes contratantes estejam vinculadas 
a esse terceiro Estado por um Acordo de previdência 
social que preveja a totalização para estas espécies 
de prestações e que os períodos não se sobreponham. 

Artigo 17 
Disposições especiais relativas à legislação brasileira 

1. Os tempos de contribuição do trabalhador para 
outros regimes de previdência social existentes no Bra-
sil, excetuados os de previdência complementar e os de 
previdência privada, serão assumidos pela Instituição 
Competente do Brasil como tempo de contribuição do 
regime previdenciário de que trata este Acordo, sen-
do de sua responsabilidade a compensação entre os 
diferentes regimes.

2. O tempo de contribuição validado pela outra 
Parte contratante será certificado pela Instituição Com-
petente do Brasil, quando for o caso, para outro regi-
me de previdência existente no Brasil como tempo de 
contribuição válido para aplicação do presente Acordo. 

3. O valor do montante teórico mencionado na 
alínea (a) do parágrafo 2 do Artigo 19 do presente 
Acordo não poderá, sob nenhuma circunstância, ser 
inferior ao valor do benefício mínimo garantido pela 
legislação brasileira.

Artigo 18 
Disposições especiais relativas à legislação francesa

As disposições dos parágrafos 1 e 3 do Artigo 16 
do presente Acordo não se aplicarão, no que concerne 
à França, aos regimes especiais de servidores civis e 
militares do Estado, ao funcionalismo público territo-
rial, ao funcionalismo público hospitalar e ao regime 
de operários de indústrias estatais, para a concessão 
de direitos às prestações do regime especial. Todavia, 
para a determinação do índice de liquidação da pen-
são, esses regimes especiais levarão em conta, em 
função do período de seguro transcorrido no âmbito 
de um ou mais regimes obrigatórios de aposentadoria 
básica, os períodos de seguro cumpridos sob a legis-
lação brasileira.
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Artigo 19 
Cálculo do montante das prestações  

de aposentadorias por invalidez,  
por idade e da pensão por morte

1. Se uma pessoa tiver direito a uma prestação 
de aposentadoria por invalidez, por idade ou de pensão 
por morte, em cumprimento à legislação de uma das 
Partes contratantes, sem que seja necessário recorrer 
aos períodos de seguro cumpridos sob a legislação 
da outra Parte contratante, a Instituição Competente 
da primeira Parte contratante calculará os direitos a 
prestações baseando-se diretamente nos períodos de 
seguro cumpridos exclusivamente sob sua legislação. 
O montante da prestação assim obtido será comparado 
àquele que a Instituição Competente calculará, aplican-
do as regras enunciadas no parágrafo 2 do presente 
Artigo. Somente o montante mais elevado entre os dois 
será levado em consideração e pago ao interessado. 

2. Se as condições exigidas pela legislação de 
uma das Partes contratantes para a concessão de di-
reito a prestação de aposentadoria por invalidez, por 
idade ou de pensão por morte só puderem ser preen-
chidas por meio de recurso aos períodos de seguro 
cumpridos sob a legislação da outra Parte contratante 
ou de um terceiro Estado, em conformidade com as 
disposições do parágrafo 5 do Artigo 16, a Instituição 
Competente da primeira Parte contratante calculará o 
montante da prestação a ser paga da seguinte maneira:

a) a Instituição Competente calculará ini-
cialmente um montante teórico da prestação 
devida, como se todos os períodos de seguro 
houvessem sido cumpridos exclusivamente 
sob sua própria legislação; 

b) a Instituição Competente estabelecerá, 
em seguida, o montante da prestação efetiva-
mente devida aplicando, sobre o montante teó-
rico apurado conforme a alínea (a) do presente 
Artigo, um coeficiente igual à relação entre a 
duração dos períodos de seguro cumpridos 
sob a legislação dessa Parte contratante e a 
duração total dos períodos de seguro conside-
rados, inclusive os períodos a que se refere o 
parágrafo 5 do Artigo 16, sendo esta duração 
total limitada à duração máxima eventualmente 
requerida pela referida legislação para o be-
nefício de uma prestação completa.

Artigo 20 
Atualização das prestações 

As prestações devidas em aplicação das dispo-
sições do Título III do presente Acordo serão atualiza-
das conforme a legislação em vigor em cada uma das 
Partes contratantes. Essas atualizações serão efetua-

das automaticamente pela Instituição Competente da 
Parte cuja legislação é aplicada, sem que a Instituição 
Competente da outra Parte deva modificar o montante 
das referidas prestações.

Artigo 21 
Disposições específicas às prestações de invalidez

1. Para determinar a redução da capacidade de 
trabalho para fins de concessão das prestações cor-
respondentes de invalidez, a Instituição Competente 
de cada uma das Partes contratantes efetuará a sua 
avaliação, em conformidade com a legislação aplicável.

2. Para fins de aplicação das disposições do pará-
grafo 1 do presente artigo, a Instituição Competente da 
Parte contratante em cujo território residir o requerente 
disponibilizará à Instituição Competente da outra Parte 
contratante, a pedido desta e sem ônus, os relatórios 
e documentos médicos de que dispuser, observada a 
legislação aplicável em matéria de sigilo médico. 

3. A pedido da Instituição Competente de uma 
Parte contratante, a Instituição Competente da outra 
Parte contratante em cujo território residir o requerente 
realizará os exames médicos necessários à avaliação 
da condição do requerente. Os exames médicos que 
forem unicamente de interesse da primeira instituição 
serão integralmente por ela custeados, segundo as 
modalidades fixadas no Acordo de Aplicação Geral 
previsto no Artigo 25 do presente Acordo.

CAPÍTULO II 
PRESTAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO  

E DE DOENÇAS PROFISSIONAIS

Artigo 22 
Determinação do direito a prestações

1. O direito a prestações em decorrência de um 
acidente de trabalho ou de doença profissional será 
concedido em conformidade com a legislação da Parte 
contratante à qual o trabalhador estava submetido na 
data do acidente ou à qual estava submetido durante o 
período de exposição ao risco de doença profissional.

2. Quando o trabalhador, vítima de uma doença 
profissional, tiver exercido no território das duas Par-
tes contratantes um emprego suscetível de provocar a 
referida doença, as prestações a que esse trabalhador 
ou seus dependentes eventualmente façam jus serão 
concedidas exclusivamente sob a legislação da Parte 
contratante em cujo território as funções em questão 
tiverem sido exercidas por último, e desde que o in-
teressado preencha as condições previstas por essa 
legislação.

3. Quando a legislação de uma das Partes con-
tratantes condicionar o reconhecimento do direito às 
prestações por doença profissional ao fato de que a 



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 04721 

doença tenha sido constatada pela primeira vez em 
seu território, conforme os critérios de sua legislação, 
tal condição será considerada atendida quando a re-
ferida doença houver sido constatada pela primeira 
vez no território da outra Parte contratante, segundo 
os seus próprios critérios. 

CAPÍTULO III 
PRESTAÇÕES POR DOENÇA,  

MATERNIDADE E PATERNIDADE 

Artigo 23

Totalização dos períodos de seguro
Para a concessão e a determinação do direito 

a prestações em espécie por doença e maternidade, 
bem como a prestações em espécie por paternida-
de previstas pela legislação de cada uma das Partes 
contratantes, serão levados em conta, se necessário, 
os períodos de seguro cumpridos sob a legislação da 
outra Parte contratante, sob a condição de que o in-
teressado esteja enquadrado em um regime de previ-
dência social no âmbito de uma atividade profissional.

CAPÍTULO IV 
PRESTAÇÕES DE FAMÍLIA

Artigo 24 
Prestações de família pagas às pessoas  

que permanecem vinculadas à legislação francesa

As prestações de família de que puder se benefi-
ciar uma pessoa que permanecer vinculada à legislação 
francesa, nos termos das disposições dos Artigos 8º 
a 12 do presente Acordo, para os filhos que residirem 
com ela no território da outra Parte contratante serão 
mencionadas no Acordo de Aplicação Geral previsto 
no Artigo 25 do presente Acordo.

TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artigo 25 
Atribuições das autoridades competentes

As autoridades competentes das duas Partes 
contratantes:

a) por meio de Acordo de Aplicação Ge-
ral, complementado por todos os outros acor-
dos entre autoridades administrativas com-
petentes, adotarão as medidas exigidas para 
a aplicação do presente Acordo, inclusive as 
medidas relativas à validação dos períodos de 
seguro, e designarão as Instituições Compe-
tentes e os Organismos de Ligação;

b) por meio do referido Acordo de Apli-
cação Geral, definirão os procedimentos de 

assistência administrativa recíproca, inclusive, 
se for o caso, o pagamento das despesas re-
lativas à obtenção de provas médicas, admi-
nistrativas ou outras exigidas para a aplicação 
do presente Acordo; 

c) transmitirão umas às outras direta-
mente as informações referentes às medi-
das tomadas para a aplicação do presente 
Acordo; 

d) informarão umas às outras diretamen-
te, assim que possível, mudanças ocorridas 
nas respectivas legislações que possam ter 
incidência na aplicação do presente Acordo. 

Artigo 26 
Cooperação administrativa

1. Para a aplicação do presente Acordo, as Au-
toridades ou Instituições Competentes das duas Par-
tes contratantes cooperarão mutuamente com vistas 
à determinação dos direitos a uma prestação ou a 
seu pagamento, em cumprimento das disposições do 
presente Acordo, como fariam para a aplicação de sua 
própria legislação. Em princípio, a assistência deverá 
ser fornecida gratuitamente. Todavia, as Autoridades 
ou Instituições Competentes poderão decidir quanto 
ao reembolso de determinadas despesas. 

2. Os documentos e certificados que devem ser 
apresentados com vistas à aplicação do presente Acor-
do serão isentos de autenticação pelas autoridades 
diplomáticas ou consulares, bem como de tradução 
nos idiomas das Partes contratantes. Os documen-
tos e os certificados entregues por uma Instituição 
Competente ou por intermédio de uma entidade de 
contato de uma Parte contratante serão considera-
dos autênticos pela Instituição Competente da outra 
Parte contratante, sem certificação nem condições 
complementares.

3. As Partes contratantes estipularão, no Acordo 
de Aplicação Geral, previsto no Artigo 25 do presente 
acordo, as modalidades de acompanhamento conjunto 
do procedimento de transferência definido no Artigo 8º 
e, notadamente, do acompanhamento estatístico e das 
trocas de informações sobre deslocamento. 

4. Para a aplicação do presente Acordo, as Au-
toridades e Instituições Competentes das Partes con-
tratantes, bem como os seus respectivos Organismos 
de Ligação, poderão trocar informações diretamente 
entre si, bem como com quaisquer pessoas, indepen-
dentemente do lugar de residência destas. Estas co-
municações poderão ser realizadas em um dos idiomas 
utilizados para fins oficiais pelas Partes contratantes. 
Um pedido ou um documento redigido no idioma ofi-
cial da uma Parte contratante não poderá ser rejeitado 



04722 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

pela Autoridade ou Instituição Competente, nem pelo 
Organismo de Ligação da outra Parte contratante por 
esse motivo. 

5. As modalidades de trocas de informações re-
lativas à cooperação administrativa serão definidas 
no Acordo de Aplicação Geral referido no Artigo 25 
do presente Acordo.

Artigo 27 
Contestações, ações e recursos

1. As contestações, ações ou recursos que, em 
virtude da legislação de uma Parte contratante, tiverem 
de ser apresentados, dentro de um prazo prescrito à 
Autoridade, Instituição ou instância judiciária compe-
tentes desta Parte, serão considerados tempestivos 
se apresentados dentro do mesmo prazo às entidades 
equivalentes da outra Parte. Neste caso, deverão ser 
transmitidos imediatamente à Autoridade, Instituição 
ou instância judiciária competentes da primeira Parte 
contratante. A data em que tais contestações, ações 
ou recursos houverem sido apresentados a uma Auto-
ridade, Instituição ou instância judiciária competentes 
da segunda Parte contratante será considerada a data 
de apresentação à entidade equivalente da outra Parte. 

2. Um pedido de prestação em cumprimento da 
legislação de uma Parte contratante será considerado 
também como um pedido de prestação do mesmo tipo 
em cumprimento da legislação da outra Parte contra-
tante, desde que o requerente manifeste este desejo e 
que forneça informações que indiquem que os períodos 
de seguro foram cumpridos conforme a legislação da 
outra Parte contratante.

Artigo 28 
Transmissão de dados de caráter pessoal

1. Para fins exclusivos de cumprimento das dispo-
sições do presente Acordo e das legislações por este 
referidas, as Autoridades e Instituições Competentes 
e os Organismos de Ligação das duas Partes contra-
tantes ficam autorizados a transmitir uns aos outros 
dados de caráter pessoal.

2. Esta transmissão será submetida à observân-
cia da legislação em matéria de proteção de dados de 
caráter pessoal da Parte contratante, da Autoridade ou 
Instituição Competente ou Organismo de Ligação que 
transmitir os referidos dados.

3. A conservação, o processamento ou a divul-
gação de dados de caráter pessoal pela Autoridade 
ou Instituição Competente ou Organismo de Ligação 
da Parte contratante a que forem transmitidos serão 
submetidos à legislação em matéria de proteção de 
dados de caráter pessoal desta Parte.

Artigo 29 
Reembolso de Pagamentos Indevidos

Quando a instituição de uma das Partes con-
tratantes pagar a um beneficiário de prestações uma 
quantia que exceda aquela a que o beneficiário tem 
direito, essa Instituição pode, nas condições e nos li-
mites previstos em sua legislação, solicitar à Institui-
ção da outra Parte devedora de prestações de mes-
ma natureza em favor desse beneficiário, a dedução 
do valor pago a mais nas quantias por ela pagas ao 
referido beneficiário. Esta última Instituição efetuará a 
dedução, nas condições e nos limites previstos em sua 
própria legislação, como se fossem quantias pagas a 
mais por ela própria e transferirá o valor deduzido à 
Instituição credora. 

Artigo 30 
Luta contra a fraude

A) Condições de afiliação e de elegibilidade li-
gadas à residência

1. As Partes contratantes informar-se-ão mutua-
mente das disposições de suas legislações relativas à 
determinação da qualidade de residente nos respec-
tivos territórios.

2. A Instituição Competente de uma Parte contra-
tante que necessite examinar as condições nas quais 
uma pessoa suscetível de se beneficiar, em razão de 
sua residência no território dessa Parte contratante, da 
afiliação a um regime de proteção social ou da outorga 
de uma prestação, pode, se julgar necessário, questio-
nar a Instituição Competente da outra Parte contratante 
para certificar-se da veracidade da residência dessa 
pessoa no território de uma ou de outra destas Partes. 

3. A Instituição Competente questionada tem a 
obrigação de fornecer as informações pertinentes das 
quais dispõe, suscetíveis de eliminar qualquer dúvida 
quanto à condição de residente da pessoa em questão.

4. Observadas as disposições do Artigo 28 do 
presente Acordo, referentes à proteção dos dados de 
caráter pessoal, as Instituições Competentes das duas 
Partes contratantes podem trocar informações relati-
vas aos controles de vida ou óbito dos beneficiários. 
As modalidades dessas trocas de informações serão 
definidas no Acordo de Aplicação Geral previsto no 
Artigo 25 do presente Acordo.

B) Apreciação dos recursos
1. A Instituição Competente de uma Parte con-

tratante cuja legislação é aplicável, pode, se julgar ne-
cessário, questionar a Instituição Competente da outra 
Parte contratante quanto aos rendimentos de qualquer 
natureza dos quais uma pessoa sujeita à referida legis-
lação dispuser, no território desta última Parte.
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2. As disposições previstas no parágrafo prece-
dente se aplicam igualmente quando uma Instituição 
Competente examina o direito de uma pessoa a um 
benefício de uma prestação condicionada aos seus 
rendimentos.

3. A Instituição Competente da Parte contratante 
que for questionada fornecerá a informação solicitada, 
em conformidade com o estabelecido em sua legisla-
ção interna, nos acordos entre as duas Partes e nos 
acordos intergovernamentais, bilaterais e multilaterais, 
aplicáveis a cada uma delas. 

Artigo 31 
Pagamento de prestações

1. O pagamento das prestações em cumprimento 
do presente Acordo será efetuado na moeda da Par-
te contratante do Organismo devedor das referidas 
prestações.

2. As disposições da legislação de uma Parte 
contratante em matéria de controle de câmbio não 
poderão causar empecilho à livre transferência dos 
montantes financeiros resultantes da aplicação do 
presente Acordo.

Artigo 32 
Solução de divergências

As divergências resultantes da interpretação ou 
da aplicação do presente Acordo serão solucionadas, 
na medida do possível, pelas Autoridades Compe-
tentes. Estas poderão, conforme o caso, delegar esta 
competência a uma ou mais Instituições Competentes 
e/ou aos seus respectivos Organismos de Ligação.

Artigo 33 
Comissão mista

Uma comissão mista, composta por represen-
tantes designados pelas Autoridades Competentes de 
cada uma das Partes contratantes, ficará encarrega-
da de acompanhar a aplicação do presente Acordo, 
de propor que este seja eventualmente modificado e 
de solucionar as dificuldades e divergências eventu-
ais relativas à sua aplicação ou à sua interpretação. A 
comissão se reunirá, quando necessário, a pedido de 
qualquer uma das Partes contratantes.

Artigo 34 
Cooperação técnica

As Autoridades Competentes das Partes con-
tratantes poderão reforçar a sua cooperação e de-
senvolver trocas de boas práticas, de experiências e 
assistência técnicas sobre quaisquer aspectos dos 
seus sistemas de previdência social, bem como so-
bre eventuais projetos em comum nesta matéria. As 
Autoridades Competentes poderão, conforme o caso, 
delegar esta competência a uma ou mais Instituições 
Competentes e/ou a organismos ou estruturas espe-
cializados para este efeito.

TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 35 
Disposições Internacionais não afetadas pelo Acordo

Nenhuma disposição do presente Acordo afeta 
os direitos e obrigações decorrentes: 

– para a França: de sua condição de 
membro da União Europeia

– para o Brasil: de sua condição de mem-
bro do MERCOSUL

Artigo 36 
Fatos anteriores à entrada em vigor do Acordo

1. O presente Acordo não criará nenhum direito 
a prestações relativas a quaisquer períodos anteriores 
à sua entrada em vigor.

2. Todavia, os períodos de seguro cumpridos 
sob a legislação de uma das Partes contratantes, bem 
como eventos ocorridos antes da data de entrada em 
vigor do presente Acordo, serão levados em conside-
ração na determinação dos direitos a prestação, em 
conformidade com as disposições do presente Acordo.

3. O presente Acordo não será aplicado aos di-
reitos liquidados mediante a concessão de uma inde-
nização ou de reembolso de contribuições. 

4. Para a aplicação das disposições do Artigo 
8º do presente Acordo relativas ao deslocamento, as 
pessoas enviadas a uma Parte contratante antes da 
data de entrada em vigor do presente Acordo serão 
consideradas como tendo começado nessa data os 
períodos de atividade mencionados pelo referido Artigo. 

Artigo 37 
Revisão, prescrição e perda de direitos

1. Quaisquer prestações que não houverem sido 
pagas ou que houverem sido suspensas em decorrên-
cia da nacionalidade do interessado ou em razão de 
sua residência no território de uma Parte contratante 
que não seja aquele em que a Instituição Competente 
encarregada do pagamento estiver situada poderão ser 
objeto, a pedido do interessado, de uma revisão relativa-
mente às disposições do presente Acordo. A prestação 
em questão poderá, se estiver em conformidade com 
essas disposições, ser paga ou restabelecida a contar 
da entrada em vigor do presente Acordo.

2. O direito a uma prestação, reconhecido antes 
da data de entrada em vigor do presente Acordo, po-
derá ser revisto, a pedido do interessado, tendo por 
base as disposições deste Acordo. Esta revisão não 
poderá em hipótese alguma resultar em redução do 
valor da prestação anterior. 

3. Se o pedido mencionado no parágrafo 1 ou 2 
do presente Artigo for apresentado dentro do prazo de 
até dois anos contados da data de entrada em vigor 
do presente Acordo, quaisquer direitos decorrentes da 
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aplicação do presente Acordo serão devidos a contar 
desta data e a legislação de qualquer das Partes con-
tratantes relativa à perda ou à prescrição do direito não 
será aplicável a esses interessados. 

4. Se o pedido mencionado no parágrafo 1 ou 
2 do presente Artigo houver sido apresentado mais 
de dois anos após a entrada em vigor do presente 
Acordo, os direitos não suscetíveis de decadência 
ou ainda não prescritos serão devidos a contar da 
data do pedido, a menos que disposições legislati-
vas mais favoráveis da Parte contratante em questão 
sejam aplicáveis. 

Artigo 38 
Duração

O presente Acordo é celebrado por prazo inde-
terminado e poderá ser denunciado por qualquer uma 
das Partes contratantes por via diplomática, mediante 
aviso prévio de doze meses, por escrito, à outra Parte 
contratante. 

Artigo 39 
Garantia dos direitos adquiridos  

ou em fase de aquisição

Em caso de denúncia do presente Acordo, quais-
quer direitos a prestações e quaisquer pagamentos 
de prestações adquiridos em decorrência dos termos 
deste Acordo serão mantidos e as Partes contratantes 
adotarão as medidas necessárias, a fim de garantir os 
direitos que estejam em processo de aquisição. 

Artigo 40 
Entrada em vigor

As duas Partes contratantes notificar-se-ão por 
via diplomática, quanto ao cumprimento de seus 
respectivos procedimentos constitucionais e legais 
exigidos para a entrada em vigor do presente Acor-
do. Este Acordo entrará em vigor no primeiro dia do 
terceiro mês subsequente à data de recepção da úl-
tima notificação. 

E para constar, os abaixo assinados, devidamen-
te autorizados para este efeito, assinaram o presente 
Acordo. 

Feito em Brasília, em 15 de dezembro de 2011, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portu-
guês e francês, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos.

PELA REPÚBLICA  
FEDERATIVA 
DO BRASIL

Garibaldi Alves Filho
Ministro da Previdencia 

Social

PELA REPÚBLICA  
FRANCESA

Yves Edouard Saint-
-Geours

Embaixador da França  
no Brasil

PROJETO DE LEI Nº 4.977, DE 2013 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Regulamenta o Rodeio como atividade 
desportiva e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2452/2011. 

Em razão dessa apensação, determino 
que a CAPADR também se manifeste quanto à 
matéria e, em consequência da distribuição de 
mais de três comissões de mérito, determino 
a criação de comissão especial, nos termos 
do art. 34, II, do RICD.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o Rodeio como ati-

vidade desportiva.
Art. 2º Entende-se por Rodeio o evento que en-

volve animais nas atividades de montaria, provas de 
laço, vaqueada, gineteada, pealo, chasque, cura de 
terneiro, provas de rédeas e outras provas típicas nas 
quais são avaliadas as habilidades do homem e o de-
sempenho do animal.

Art. 3º Aplicam-se aos rodeios as disposições 
gerais relativas à defesa sanitária animal, incluindo-se 
os atestados de vacinação contra a febre aftosa e de 
controle de anemia infecciosa equina.

Art. 4º A entidade promotora do rodeio deverá co-
municar a realização das provas ao órgão competente 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias, indicando o profissional responsável.

Parágrafo único. A liberação das pistas para laço 
e demais provas campeiras dependerá do Certifica-
do de Adequação Técnica emitido pelo órgão com-
petente, que será conferida após avaliação geral de 
infraestrutura e de segurança para os participantes 
e para os animais, inclusive no que tange ao forne-
cimento de água e ao cercamento das mangueiras e 
das pistas de provas.

Art. 5º A proteção à saúde e à integridade física 
dos animais compreenderá todas as etapas do evento, 
inclusive o transporte do local de origem, a chegada 
e a acomodação.

Art. 6º Caberá à entidade promotora do rodeio, 
ou aos participantes, conforme o caso, a suas expen-
sas, prover:

I – infraestrutura completa para atendi-
mento médico, com ambulância de plantão e 
equipe de primeiros socorros, com presença 
obrigatória de clínico-geral;

II – médico veterinário habilitado, respon-
sável pela garantia da boa condição física e 
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sanitária dos animais e pelo cumprimento das 
normas disciplinadoras, impedindo maus tratos 
e injúrias de qualquer ordem;

III – transporte dos animais em veículos 
apropriados e instalação de infraestrutura que 
garanta a integridade física deles durante sua 
chegada, acomodações e alimentação; e

IV – cancha das competições e bretes 
cercados com material resistente e com piso 
de areia ou grama.

Art. 7º A encilha e demais peças utilizadas nas 
montarias, bem como as características do arreamento, 
não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais.

§ 2º As cintas, as cilhas e as barrigueiras deve-
rão ser confeccionadas em lã natural ou em couro, 
com dimensões adequadas para garantir o conforto 
dos animais.

§ 3º Fica expressamente proibido o uso de espo-
ras com rosetas pontiagudas, nazarenas, ou qualquer 
outro instrumento que cause ferimento nos animais, 
incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos.

Art. 8º Os laços utilizados deverão ser confec-
cionados em couro trançado, sendo proibido o ato de 
soquear o animal laçado.

Art. 9º Nas provas do pealo e da cura de ternei-
ro, a derrubada do animal deverá ser feita nas formas 
tradicionais, evitando-se ferimento nos animais.

Art. 10. Os organizadores de rodeio ficam obri-
gados a contratar seguro pessoal de vida e invalidez 
permanente ou temporária, em favor das pessoas en-
volvidas diretamente com as provas campeiras, que 
incluem peões, laçadores, ginetes, amadrinhadores, 
breteiros, juízes e narradores.

Art. 11. O órgão competente para fiscalizar o 
cumprimento dessa Lei é o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, sendo, porém, facultada a 
delegação desta competência às Secretarias Estadu-
ais, que, por sua vez, poderão, se melhor lhe convier, 
delegar sua competência às Secretarias Municipais, 
da localidade onde é realizado o evento. 

Art. 12. Independentemente das penalidades pre-
vistas em legislações específicas, o órgão competente, 
em face do grau da irregularidade constatada, poderá 
aplicar à entidade promotora as seguintes sanções:

I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária do rodeio;
III – suspensão definitiva do rodeio.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta iniciativa tem como objetivo regulamentar o 
Rodeio, atividade cultural, recreativa e tradicional prati-

cada em todo território brasileiro. Estima-se que os ro-
deios sejam seguidos por um público superior a trinta 
milhões de aficionados, que acompanham os inúmeros 
festivais realizados. No Brasil, existem as festas de peão 
de boiadeiro, de descendência country norte-americana, 
sendo a maior festa de rodeio no Brasil, a do Peão de 
Barretos, que chega a reunir mais de 300 mil pessoas 
e movimenta milhões de reais em diversos setores. Se 
considerarmos a movimentação econômica envolvendo 
apresentações artísticas, logística, animais, comércio, 
vestuário, organização, turismo, entre outros, os diversos 
Rodeios que acontecem no Brasil, especialmente nas 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, veremos 
que os número são extraordinários. Algo próximo dos 
3 bilhões de reais. Importante destacar que o cuidado 
com os animais previsto nesta proposta já é alvo de 
preocupação no Rio Grande do Sul e São Paulo, por 
exemplo. Nesses estados já vige legislação específica 
que proíbe o mau trato de animais. No Brasil, o tema 
Rodeio também é tratado pela Lei nº 10.220/2001, que 
institui normas gerais relativas à atividade de peão de 
rodeio, equiparando-o à atleta profissional, e a Lei nº 
10.359/1999, que dispõe sobre normas a serem obser-
vadas na promoção e fiscalização da defesa sanitária 
animal, quando da realização de tais eventos.

É importante lembrar que o Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho – MTG, representando seus filiados, 
possui um compromisso firmado com o Ministério Pú-
blico do Estado, que estabelece normas para a reali-
zação dos rodeios crioulos, cumprindo as disposições 
legais que tratam deste assunto, jamais permitindo 
maus tratos aos animais.

Devemos dizer SIM aos Rodeios, garantindo a 
integridade física dos seus atores, peões, público e 
animais. Mais do que um evento, é uma festa cultural 
centenária que é saudade e cantada na voz de gran-
des artistas brasileiros.

A importância dos rodeios está imortalizada em 
várias músicas, como Clima de Rodeio, de autoria de 
Marcelo Kju e cantada por vários artistas. 

Clima de rodeio
A magia está no ar
Vejo fogo na arena
O cavalo a selar
Isso é coisa de cinema

Uma beca invocada
Um pingente no chapéu
Ouço uma oração
Sinto um pedaço do céu
Alô galera de cowboy

Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
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Sinto o clima
É dia de rodeio
Todo mundo se arrumou
Alegria de um país inteiro
Festa de interior

Uma beca invocada
Um pingente no chapéu
Ouço uma oração
Sinto um pedaço do céu

Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão

Sinto o clima
É dia de rodeio
Todo mundo se arrumou
Alegria de um país inteiro
Festa de interior

Uma beca invocada
Um pingente no chapéu
Ouço uma oração
Sinto um pedaço do céu

Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão
Quem gosta de rodeio bate forte com 

a mão
Alô galera de cowboy
Alô galera de peão

Quem gosta de rodeio bate forte com a mão

Também menciono José Mendes. Ele fez uma 
música em homenagem ao Rodeio Crioulo Internacio-
nal de Vacaria, realizado em anos pares e por onde 
passam, em média, 200.000 pessoas por edição.

Rodeio de Vacaria 
Gaúcho prepare seu braço, arrasta o teu 

laço se é bom laçador
Gaúcho afia a espora, pra montar em 

pelo se é bom domador
Gaúcho que gosta de festa, pra se divertir 

não escolhe dia
Lhe convido pra ir no fandango, que tem 

no rodeio lá em vacaria

Vai ter gineteada torneio de laço
Concurso de trova também sapateio
Tem muitos gaiteiros e declamadores
Tocando e cantando lá estou no meio
Eu também vou lá pra Vacaria
Ver as lindas prendas que tem no rodeio
Rio Grande prepara teu povo, para revi-

ver as tradições do pago

Convidamos o mundo inteiro, pra comer 
churrasco e tomar mate amargo

Estamos de braços abertos, para receber 
o povo estrangeiro

Que vem visitar Vacaria, apreciar o rodeio 
do sul brasileiro

Vai ter um rodeio de laço e de amor
Fandango e festança de noite e de dia
Olhares de prendas, chinocas bonitas
Não vai ter tristeza somente alegria
Quem não tem coração caborteiro
Vai ser pialado lá em Vacaria.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Giovani Cherini.

PROJETO DE LEI Nº 4.991, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Altera a redação do inciso VII do art. 
12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, de diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre o acesso, em 
meio eletrônico, ao registro de frequência 
e rendimento escolar dos alunos da edu-
cação básica. 

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art. 12.  ................................................
VII – informar pai e mãe, conviventes 

ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a frequência e ren-
dimento dos alunos, pelo menos uma vez ao 
mês, inclusive por meio eletrônico, acessível 
na rede mundial de computadores, bem como 
sobre a execução da proposta pedagógica da 
escola;” (NR)

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

Justificação

Vários estados da Federação já vem implemen-
tando experiências bem sucedidas de assegurar, em 
suas redes públicas de ensino, o acesso dos pais ou 
responsáveis, pela internet, a informações sobre fre-
quência e rendimento escolar dos alunos da educação 
básica. Os Estados do Espírito Santo, Paraná e São 
Paulo já mantêm, com êxito, os chamados boletins es-
colares eletrônicos. Trata-se de meio moderno e eficaz 
de dar condições à família de acompanhar mais de 
perto a trajetória escolar de seus filhos.

É certo que o êxito e a velocidade da implantação 
desses sistemas dependem da capacidade de gestão 
tecnológica de cada rede de ensino local. No entanto, 
inserir essa obrigação na legislação institui, de modo 
concreto, um importante desafio que todos os entes 
federados deverão vencer.

Estas as razões pelas quais se propõe a altera-
ção da lei de diretrizes e bases da educação. Estou 
seguro de que sua relevância haverá de assegurar o 
apoio dos ilustres Pares para sua aprovação. 

 Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

DESPACHOS DO PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 181/13 – Congresso Nacional.
Comunica que recebeu da Senhora Presidente da 

República, a Mensagem nº 16, de 2013-CN (72/2013, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional 
o Relatório de Avaliação do cumprimento da meta 
do superávit primário, referente ao exercício de 2012.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 182/13 – Congresso Nacional.
Comunica o recebimento do Ofício nº 3, de 2013, 

comunicando a instalação da Comissão Mista Perma-

nente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, bem como 
a eleição de sua Presidente, de seu Vice-Presidente 
e de seu Relator.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 183/13 – Congresso Nacional
Comunica que recebeu do Vice-Presidente 

do Tribunal de Contas da União, no exercício da 
Presidência, o Aviso nº 5, de 2013-CN (179-GP/
TCU/2013, na origem), encaminhando ao Congres-
so Nacional, o Relatório de Atividades do Tribunal 
de Contas da União referente ao 4° trimestre do 
exercício de 2012. 

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 184/13 – Congresso Nacional
Comunica que recebeu o Ofício nº 41/2013, refe-

rente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre 
de 2012, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM 
Ofício nº 185/13 – Congresso Nacional
Comunica que recebeu do Presidente do Ban-

co Central do Brasil o Aviso nº 6, de 2013-CN (nº 35/
BCB– Presi, na origem), encaminhando ao Congres-
so Nacional, as Demonstrações Financeiras do Banco 
Central do Brasil referentes ao 2° semestre de 2012.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 188/13 – Congresso Nacional.
Comunica que foi encaminhado à Excelentíssima 

Senhora Presidente da República, o Projeto de Lei de 
Conversão nº 31, de 2012 (Medida Provisória 588, de 
2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão re-
alizada no dia 5 de março do corrente ano, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais 
de Crédito, no valor de R$ 1.683.716.400,00, para o 
fim que especifica”.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 482/13 – Senado Federal
Comunica que foi promulgado pelo Senhor Presi-

dente do Senado Federal, em 1° de março do corrente 
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ano, o Decreto Legislativo nº 210, de 2013, que “Dis-
ciplina o pagamento da ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional”.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM 
Ofício nº 499/13 – Senado Federal
Participa que o Senado Federal aprovou, em 

conformidade com o disposto na Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
45, art. 130-A, a recondução do Senhor Luiz Moreira 
Gomes Júnior, ao cargo de Conselheiro do Conselho 
Nacional do Ministério Público, em sessão realizada 
em 6 de março do corrente ano.

Publique-se. Arquive-se.
Em 13-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ref. Ofício sn/2013 – Deputado Ricardo Arruda. 

Comunica que aceita assumir o mandato parlamentar, 
a partir de 12/03/2013.

Publique-se, nos termos do artigo 56, § 
1º, da CF. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 13-3-13.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

Ata da Primeira Reunião (Instalação e Eleição 
de Presidente e Vice-Presidentes), realizada em 6 
de março de 2013

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
seis de março de dois mil e treze, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da 
Câmara dos Deputados, convocada pelo Presiden-
te da Câmara dos Deputados, na forma regimental, 
para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente 
e dos Vice-Presidentes deste Órgão Técnico, em su-
cessão aos mandatários com períodos imediatamente 
cumpridos. Assumiu a presidência dos trabalhos, na 
qualidade de mais recente Presidente, o Deputado 
Raimundo Gomes de Matos. O Livro de Presença 
registrou o comparecimento dos Deputados: – Titu-
lares: Raimundo Gomes de Matos, Domingos Sávio, 
Reinaldo Azambuja, Abelardo Lupion, Alexandre To-
ledo, Anselmo de Jesus, Assis do Couto, Beto Faro, 

Bohn Gass, Carlos Magno, Davi Alves Silva Júnior, 
Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Giacobo, Giovanni 
Queiroz, Hélio Santos, Humberto Souto, Jairo Ataíde, 
Josué Bengtson, Júnior Coimbra, Junji Abe, Lira Maia, 
Luci Choinacki, Luis Carlos Heinze, Luiz Nishimori, 
Marcelo Castro, Marcon, Moreira Mendes, Nelson 
Meurer, Nelson Padovani, Odílio Balbinotti, Oziel Oli-
veira, Pedro Chaves, Valmir Assunção e Vitor Penido. 
– Suplentes: Afonso Hamm, Alceu Moreira, Alfredo 
Kaefer, André Zacharow, Antônio Andrade, Bernardo 
Santana de Vasconcellos, Edinho Araújo, Eduardo 
Sciarra, Eleuses Paiva, Giovani Cherini, Heuler Cru-
vinel, Jesus Rodrigues, João Arruda, José Humberto, 
Josias Gomes, Marcos Montes, Nelson Marquezelli, 
Nilson Leitão, Padre João, Paulo Cesar Quartiero, 
Valdir Colatto, Wandenkolk Gonçalves e Wellington 
Roberto. Deixaram de comparecer os Deputados 
Bohn Gass, Celso Maldaner, Homero Pereira, Lean-
dro Vilela, Natan Donadon e Roberto Balestra. Justi-
ficou ausência o Deputado Homero Pereira. Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos, prestou alguns esclarecimentos quanto ao 
número de membros da Comissão, bem como quan-
to ao processo de votação. Anunciou que, conforme 
acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos aos 
cargos de Presidente, Deputado Giacobo – PR/PR, e 
de primeiro, segunda e terceiro Vice-Presidentes, res-
pectivamente, os Deputados Moreira Mendes – PSD/
RO; Luci Choinacki – PT/SC; e Abelardo Lupion – DEM/
PR. Dando prosseguimento, o Presidente designou 
o Deputado Reinaldo Azambuja para servir como 
Secretário e determinou o início da votação. Feita a 
chamada nominal, votaram os Deputados Aberlado 
Lupion, Alexandre Toledo, Anselmo de Jesus, Beto 
Faro, Bohn Gass, Carlos Magno, Davi Alves Silva 
Júnior, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Giacobo, 
Giovanni Queiroz, Hélio Santos, Jairo Ataíde, Josué 
Bengtson, Júnior Coimbra, Lira Maia, Luci Choinacki, 
Marcelo Castro, Marcon, Moreira Mendes, Nelson 
Neurer, Nelson Padovani, Odílio Balbinotti, Pedro 
Chaves, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo Azam-
buja, Valmir Assunção, Vitor Penido, Alceu Moreira, 
Bernardo Santana de Vasconcellos, Edinho Araújo, 
Eleuses Paiva, Josias Gomes, Nelson Marquezelli e 
Valdir Colatto. Encerrada a votação, o Presidente con-
vidou o Deputado Reinaldo Azambuja para proceder 
a escrutinação. Procedida à conferência das cártu-
las, foi constatada a coincidência entre o número de 
cédulas e o de votantes, tendo sido apurados trinta 
e cinco votos. Processada a apuração, o Presidente 
anunciou o seguinte resultado: para Presidente, De-
putado Giacobo, com trinta e cinco votos favoráveis; 
para 1º Vice-Presidente, Deputado Moreira Mendes, 
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com trinta e cinco votos favoráveis; para 2ª Vice-Pre-
sidente, Deputada Luci Choinacki, com trinta e cinco 
votos favoráveis; para 3º Vice-Presidente, Deputado 
Abelardo Lupion, com trinta e cinco votos favoráveis. 
Diante dos resultados apurados, o Deputado Raimun-
do Gomes de Matos declarou eleitos e empossou 
os Deputados Giacobo, como Presidente; Deputado 
Moreira Mendes, como 1º Vice-Presidente; Deputada 
Luci Choinacki, como 2ª Vice-Presidente; e Deputa-
do Abelardo Lupion, como 3º Vice-Presidente. Logo 
após, o Presidente parabenizou os eleitos, convidou o 
Deputado Giacobo a assumir a Presidência e os Vice-
-Presidentes a tomarem assento à Mesa. Logo após, 
o Deputado Raimundo Gomes de Matos agradeceu 
os membros pelo apoio recebido na condução dos 
trabalhos nesta Comissão, à assessoria deste Órgão 
Técnico elogiando o Secretário da Comissão, Senhor 
Moizes Lobo da Cunha, e sua equipe de servidores, 
aos assessores dos partidos que acompanham o 
trabalho deste Colegiado. Ao final desejou sucesso 
à nova Mesa Diretora da Comissão e concedeu a pa-
lavra ao novo eleito. O Deputado Giacobo agradeceu 
a indicação de seu partido e o apoio recebido pelos 
membros do Colegiado, disse que teria muito traba-
lho no ano que se inicia em prol da agricultura brasi-
leira. Prosseguindo, concedeu a palavra ao Deputa-
do Alceu Moreira, que parabenizou o ex-Presidente, 
Deputado Raimundo Gomes de Matos, e os eleitos 
para esta sessão Legislativa. Logo após, compareceu 
a esta Comissão o Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, que home-
nageou os novos membros e disse que estava à dis-
posição desta Comissão. Continuando, o Presidente 
concedeu a palavra aos Deputados Moreira Mendes, 
Luci Choinacki, Aberlado Lupion, Bernardo Santana 
de Vasconcellos, Ronaldo Caiado, Eduardo Sciarra e 
Assis do Couto. Precisando ausentar-se, o Presidente 
passou a condução dos trabalhos ao Deputado Mo-
reira Mendes, que concedeu a palavra ao Deputado 
Luís Carlos Heinze. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Giacobo concedeu a palavra aos Deputados 
Júlio Coimbra e Raimundo Gomes de Matos. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos às doze horas e trinta e três minutos, antes, 
porém, convidou os membros a participarem de reu-
nião ordinária deliberativa, quarta-feira, dia treze de 
março do corrente, às dez horas, no Plenário seis do 
Anexo dois desta Casa. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. – Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 38ª Reunião Ordinária, Audiência Pú-
blica, realizada em 11 de dezembro de 2012

Às quatorze horas e cinquenta e três minutos do dia 
onze de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados. Com 
a presença dos Deputados: Eduardo Azeredo – Presi-
dente; Arolde de Oliveira, Aureo, Gilmar Machado, Jorge 
Bittar, Manoel Junior, Marcelo Aguiar, Pastor Eurico, Paulo 
Wagner, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, 
Sandro Alex e Silas Câmara – Titulares; Costa Ferreira, 
Duarte Nogueira, Esperidião Amin, Izalci e Paulo Teixei-
ra – Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Nelson Marchezan Junior e Roberto Teixeira, como não 
membros. Deixaram de comparecer os Deputados Abe-
lardo Camarinha, Anderson Ferreira, Antonio Imbassahy, 
Ariosto Holanda, Beto Mansur, Carlinhos Almeida, Cle-
ber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Mar-
celo Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Paulo Foletto, Rodrigo de Castro, Romero Rodrigues, 
Rubens Otoni, Ruy Carneiro, Salvador Zimbaldi e Sibá 
Machado. ABERTURA: O Presidente declarou abertos 
os trabalhos da reunião de audiência pública, aprovada 
mediante Requerimento nº 150, de 2012, do Deputado 
Eduardo Azeredo, e destinada a debater assuntos gerais 
vinculados ao setor de telecomunicações, especialmente 
os planos de investimentos elaborados pelas operado-
ras de telefonia celular para a melhoria da qualidade dos 
serviços. O Presidente passou a palavra aos senhores: 
Eduardo Levy, Diretor-executivo do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal – SindiTelebrasil e João Batista de Rezende, 
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL). Para agilizar os trabalhos na fase de deba-
tes, os expositores responderam aos questionamentos 
a cada sequência de dois Deputados que usaram da 
palavra. Fizeram questionamentos os Deputados Edu-
ardo Azeredo, Aureo, Jorge Bittar, Silas Câmara, San-
dro Alex, Arolde de Oliveira e Nelson Marchezan Junior. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às dezesse-
te horas e quarenta e nove minutos. E, para constar, eu, 
Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Eduardo Azeredo, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 39ª Reunião Ordinária, realizada em 12 
de dezembro de 2012

Às dez horas e cinquenta e seis minutos do dia 
doze de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos De-
putados. Presentes os Deputados: Eduardo Azeredo 
– Presidente; Ruy Carneiro, Antonio Imbassahy e Car-
linhos Almeida – Vice-Presidentes; Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Francisco 
Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Jorge 
Bittar, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Marcelo Aguiar, Miro Teixeira, Missio-
nário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Pau-
lo Wagner, Rodrigo de Castro, Rogério Peninha Men-
donça, Romero Rodrigues, Salvador Zimbaldi, Sandro 
Alex, Sibá Machado e Silas Câmara – Titulares; Au-
gusto Coutinho, Bruno Araújo, Claudio Cajado, Costa 
Ferreira, Duarte Nogueira, Felipe Bornier, Izalci, Jonas 
Donizette, Josias Gomes, Josué Bengtson, Milton Mon-
ti, Oziel Oliveira, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão – 
Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos Sampaio, Ce-
sar Colnago, Dudimar Paxiuba, Eduardo Barbosa, Luiz 
Carlos, Marcio Bittar, Marco Tebaldi, Nilson Leitão, 
Raimundo Gomes de Matos e Vanderlei Macris, como 
não membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Anderson Ferreira, Beto Mansur, 
Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Manoel 
Salviano, Marcelo Castro, Ratinho Junior, Ronaldo No-
gueira e Rubens Otoni. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação as Atas das 35ª, 
36ª e 37ª reuniões, realizadas nos dias 04 e 05 de de-
zembro de 2012. O Deputado Antonio Imabassahy 
solicitou a dispensa da leitura das Atas. Não houve 
discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas. EX-
PEDIENTE: O Presidente informou que recebeu: jus-
tificativa de ausência dos deputados: Carlinhos Almei-
da, nos dias: 28 e 29 de novembro e Luiza Erundina, 
no dia 05 do corrente; e denúncia da Rede Brasil de 
Televisão, contra a empresa Sky Brasil Serviços Ltda. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 164/12 – Da Sra. Luciana Santos – (REQ 
159/2012) – que “requer a inclusão de convidado em 
audiência pública”. APROVADO. O Deputado Antonio 
Imbassahy assumiu a presidência dos trabalhos nos 
item 02 e 14. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 

do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 2 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.558/12 – Do Sr. Armando Vergílio – 
que “dispõe sobre a utilização de sistemas biométricos, 
a proteção de dados pessoais e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 4060/2012) RELATOR: Deputado 
EDUARDO AZEREDO. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 4060/2012, apensado, com substitutivo. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO GILMAR MACHADO. C – Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRAZO CONSTITUCIONAL 3 – TVR Nº 56/12 – Do 
Poder Executivo – (MSC 105/2012) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 700, de 29 de julho de 2010, que autoriza 
à Associação Comunitária Rádio FM Espírito Santo 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Espírito Santo, Estado do Rio Grande do 
Norte” RELATOR: Deputado PAULO WAGNER. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 4 – TVR Nº 132/12 – Do Poder 
Executivo – (MSC 272/2012) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 10, de 20 de janeiro de 2012, que autoriza à 
Associação Rádio Comunitária Terra Nova FM execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Nova Olinda, Estado do Tocantins”. RELATOR: De-
putado AUREO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. TRAMITA-
ÇÃO ORDINÁRIA 5 – PROJETO DE LEI Nº 5.344/01 
– Do Sr. Cabo Júlio – que “modifica a Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção 
do consumidor, e dá outras providências”, determinan-
do o uso de letras de tamanho similar em todo o texto 
dos anúncios veiculados pela televisão”. (Apensados: 
PL 3932/2004 e PL 4088/2004) RELATOR: Deputado 
ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação 
deste, do PL 3932/2004, e do PL 4088/2004, apensa-
dos, na forma do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor, e pela rejeição da Emenda 1/2011 da 
CCTCI. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 7.526/10 – Do Sr. Rodrigo Rollemberg 
– que “dispõe sobre os incentivos às indústrias espa-
ciais, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Tecnológico da Indústria Espacial (PADIE), al-
tera a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e 
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pes-
quisa científica e tecnológica no setor espacial”. RE-
LATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. PARECER: 
pela aprovação deste, com substitutivo. VISTA AO 
DEPUTADO MIRO TEIXEIRA. 7 – PROJETO DE LEI 
Nº 275/11 – Do Sr. Chico Lopes – que “proíbe a co-
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brança de roaming nacional ou adicional de desloca-
mento, em localidades atendidas pelas mesmas redes 
das operadoras de telefonia móvel contratada”. (Apen-
sado: PL 967/2011) RELATOR: Deputado FÁBIO RA-
MALHO. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
967/2011, apensado, na forma do substitutivo aprova-
do pela Comissão de Defesa do Consumidor. RETI-
RADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 8 – PROJETO DE LEI 
Nº 465/11 – Do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de cobertura do serviço móvel em 
chamadas roaming ao longo de estradas federais”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. PARE-
CER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados 
Antonio Imbassahy e Rogério Peninha Mendonça, 
em 08/08/2012. O Deputado Rogério Peninha Men-
donça apresentou voto em separado em 21/08/2012. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 9 – PROJETO 
DE LEI Nº 973/11 – Do Sr. Romero Rodrigues – que 
“dispõe sobre o acesso a telefonia fixa e móvel nas 
rodovias federais e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 2037/2011) RELATOR: Deputado EMANUEL 
FERNANDES. PARECER: pela aprovação deste, e do 
PL 2037/2011, apensado, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Rogério Peninha Mendonça, em 
31/10/2012. O Deputado Rogério Peninha Mendon-
ça apresentou voto em separado em 06/11/2012. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.712/11 – Do Sr. João Dado – que “altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, dispondo sobre 
a fiscalização remota das redes e serviços de teleco-
municações de interesse coletivo”. RELATOR: Depu-
tado ALEXANDRE CARDOSO. PARECER: pela rejei-
ção. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 11 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.070/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro 
– que “proíbe a exposição da imagem de crianças e 
adolescentes doentes pelos veículos de comunicação 
social”. RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. PARE-
CER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍ-
CIO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.176/12 – Do Sr. 
Edson Pimenta – que “altera a Lei Postal para tornar 
obrigatória a identificação do remetente de pequenas-
-encomendas e encomendas”. RELATOR: Deputado 
SIBÁ MACHADO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO 
DE PAUTA, DE OFÍCIO. 13 – PROJETO DE LEI Nº 
3.324/12 – Do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta 
o § 4º ao art. 77-B da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, estabelecendo restrições à propaganda de 
veículos automotivos, proibindo a utilização de som, 
imagem e/ou qualquer outro meio sobre aqueles que 
irão vê-lo ou ouvi-lo em anúncios que demonstrem 
qualquer infração as normas de trânsitos brasileiras 
previstas no CTB, que induza atividades criminosas, 
ilegais e/ou violentas no trânsito, favorecendo, enalte-

cendo ou estimulando tais atividades”. RELATOR: De-
putado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela rejeição. RE-
TIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.337/12 – Do Sr. José Otávio Germano – que 
“determina a substituição integral de medidores de 
energia elétrica eletromecânicos por medidores ele-
trônicos e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado EDUARDO AZEREDO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 
– PROJETO DE LEI Nº 3.655/12 – Do Sr. Eduardo 
Barbosa – que “altera a Tabela de Valores da Taxa de 
Fiscalização de Instalação, objeto da Lei nº 5.070, de 
7 de julho de 1966; Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
2007, e Lei nº 9.691, de 22 de julho de 1998; altera a 
Tabela de Valores da Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública, objeto da Lei nº 11.652, de 07 
de abril de 2008; altera a Tabela de Valores da Contri-
buição para o Desenvolvimento da Indústria Cinema-
tográfica Nacional – CONDECINE, objeto da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; e Lei 
nº 12.485, de 12 de setembro de 2011; e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO 
DE PAUTA, DE OFÍCIO. O Deputado Miro Teixeira jus-
tificou sua ausência na reunião extraordinária de au-
diência pública que seria realizada na parte da tarde. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às onze 
horas e trinta e quatro minutos. E, para constar, eu, 
Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente, Deputado Eduardo Azeredo, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 40ª Reunião Extraordinária, Audiência 
Pública, realizada em 12 de dezembro de 2012

Às quatorze horas e quarenta e um minutos do 
dia doze de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos 
Deputados. Com a presença dos Deputados: Luciana 
Santos, Pastor Eurico e Rogério Peninha Mendonça 
– Titulares; Evandro Milhomen – Suplente. Compare-
ceu também o Deputado Delegado Protógenes, como 
não membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Abelardo Camarinha, Anderson Ferreira, Antonio Im-
bassahy, Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, 
Beto Mansur, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Décio 
Lima, Dr. Adilson Soares, Eduardo Azeredo, Eliene 
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Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes 
Parcianello, Jorge Bittar, Júlio Campos, Luiza Erundi-
na, Manoel Junior, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar, 
Marcelo Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Rodrigo de 
Castro, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens 
Otoni, Ruy Carneiro, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, 
Sibá Machado e Silas Câmara. ABERTURA: A Depu-
tada Luciana Santos presidiu os trabalhos e declarou 
aberta a presente reunião de audiência pública, apro-
vada mediante os requerimentos nºs 159 e 164/2012, 
de sua autoria, para discutir formas de financiamento 
de mídias alternativas. Justificaram ausência os se-
nhores: Daniel Pimentel Slaviero, Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), que foi representado pelo o senhor Rodolfo 
Machado Moura, Diretor de Assuntos Legais; o senhor 
Roger de Renor, Gerente-geral da TV Pernambuco; e 
o senhor Roberto Muylaert, ex-presidente da Asso-
ciação Nacional de Editores de Revistas (Aner), que 
foi representado pelo o Diretor Jurídico, senhor Tallis 
Arruda. Após a composição da Mesa, a Presidente 
passou a palavra aos expositores: Renato Rovai, Ro-
dolfo Machado Moura, João Brant e Tallis Arruda. Após 
as exposições, os Deputados Delegado Protógenes e 
Pastor Eurico, que também conduziram os trabalhos, 
usaram da palavra para fazerem seus questionamen-
tos e considerações. Os expositores usaram da palavra 
para responderem aos questionamentos e considera-
ções finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e cinquenta 
e sete minutos. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Eduardo Azeredo, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 41ª Reunião Ordinária, Audiência Pú-
blica, realizada em 13 de dezembro de 2012

Às dez horas e três minutos do dia treze de de-
zembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados. 
Presentes os Deputados: Eduardo Azeredo – Presi-
dente; Jorge Bittar, Paulo Foletto, Sandro Alex e Silas 
Câmara – Titulares; Izalci e Paulo Teixeira – Suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo 
Camarinha, Anderson Ferreira, Antonio Imbassahy, 

Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Beto Man-
sur, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Junior, Ma-
noel Salviano, Marcelo Aguiar, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Wagner, Ratinho Junior, Rodrigo de Castro, Rogério 
Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo No-
gueira, Rubens Otoni, Ruy Carneiro, Salvador Zimbaldi 
e Sibá Machado. ABERTURA: O Presidente declarou 
abertos os trabalhos da reunião de audiência pública, 
aprovada mediante o requerimento nº 153/2012, do 
Deputado Izalci, para discutir o programa “Ciência sem 
Fronteiras”. Justificaram a ausência: o senhor Aloizio 
Mercadante Oliva, Ministro de Estado da Educação, 
que foi representado pelo o Professor Geraldo Nunes, 
Coordenador do programa Ciência sem Fronteiras na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior – Capes; o senhor Marco Antonio Raupp, 
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
que foi representado pelo senhor Márcio Ramos de 
Oliveira, Coordenador-geral do Programa Ciência sem 
Fronteiras no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); o senhor Humberto 
Luiz Ribeiro da Silva, Secretário de Comércio e Ser-
viços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC); o senhor Nelson Akio Fuji-
moto, Secretário de Inovação do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que 
foi representado pelo o senhor Igor Manhães Nazare-
th, Diretor-substituto do Departamento de Fomento à 
Inovação; a senhora Isa Assef dos Santos, Presidente 
da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação (Abipti); o senhor Carlos Alberto 
Ferreira Júnior, Presidente do Conselho Regional de 
Administração do Distrito Federal (CRA/DF), que foi 
representado pelo senhor Eraldo Ricardo dos Santos, 
Diretor de Desenvolvimento Institucional; e o senhor 
Jorge Ferreira da Silva, Presidente da Associação Na-
cional de Pós-graduação e Pesquisa em Administra-
ção (Anpad). Após a composição da Mesa, o senhor 
Deputado Izalci assumiu a presidência dos trabalhos 
e passou a palavra aos expositores: senhor Geraldo 
Nunes, senhor Márcio Ramos de Oliveira, senhor Igor 
Manhães Nazareth, senhor Edson Kenji Kondo – Di-
retor do Curso de Administração da Universidade Ca-
tólica de Brasília, senhor Eraldo Ricardo dos Santos 
e senhor Adriano de Andrade Marrocos – Presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito 
Federal. Após as exposições, o Presidente facultou a 
palavra aos ouvintes. Os senhores Geraldo Nunes e 
Edson Kenji Kondo responderam aos questionamentos. 
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze 
horas e quatro minutos. E, para constar, eu, Myriam 
Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Eduardo Azeredo, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Segunda Reunião Ordinária, realizada 
em 12 de março de 2013

Às quinze horas do dia doze de março de dois 
mil e treze, reuniu-se a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 01 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Décio Lima – Presidente; Mauro Be-
nevides, Luiz Carlos e Carlos Bezerra – Vice-Presi-
dentes; Alceu Moreira, Alessandro Molon, Antonio 
Bulhões, Arthur Oliveira Maia, Benjamin Maranhão, 
Beto Albuquerque, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Chico Alencar, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo Sciarra, 
Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Fabio Trad, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Heuler Cruvinel, Iriny 
Lopes, João Campos, João Paulo Cunha, João Pau-
lo Lima, Jorginho Mello, José Genoíno, Jutahy Junior, 
Leonardo Gadelha, Leonardo Picciani, Lourival Men-
des, Luiz Couto, Luiz de Deus, Luiz Pitiman, Márcio 
França, Marcos Medrado, Marcos Rogério, Mendon-
ça Prado, Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, Osmar 
Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Renato 
Andrade, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Ronaldo 
Fonseca, Sergio Zveiter, Taumaturgo Lima, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido e Vieira da Cunha – Titula-
res; Alberto Filho, Alexandre Leite, Armando Vergílio, 
Davi Alves Silva Júnior, Dilceu Sperafico, Eli Correa 
Filho, Fátima Bezerra, Francisco Escórcio, Gabriel 
Guimarães, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota, Hugo 
Leal, Jaime Martins, João Dado, Keiko Ota, Laercio 
Oliveira, Lincoln Portela, Luciano Castro, Luiza Erun-
dina, Marçal Filho, Marcelo Almeida, Mendonça Filho, 
Miguel Corrêa, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, 
Nelson Marchezan Junior, Oziel Oliveira, Paulo Tei-
xeira, Reinaldo Azambuja, Sandro Alex e Zezéu Ri-
beiro – Suplentes. Compareceram também os Depu-
tados Andre Moura e Vilson Covatti, como não-mem-
bros. Deixaram de comparecer os Deputados Arnal-
do Faria de Sá, Cesar Colnago, Danilo Forte, Eduar-
do Cunha, Fábio Ramalho, José Mentor, Paes Landim, 
Sandra Rosado e Vicente Arruda. O Presidente de-

clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da primeira reunião ordinária, realizada em seis 
de março. O Deputado Geraldo Simões requereu dis-
pensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada. EXPEDIENTE: 1 – Memorando de Movimenta-
ção Parlamentar da Secretaria-Geral da Mesa infor-
mando que o Deputado EDMAR ARRUDA entrou de 
licença para tratamento de saúde por 2 dias e licença 
para tratar de interesse particular por 120 dias; 2 – 
Ofício 97/2013 da Liderança do PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB indicando o Deputado BENJAMIN 
MARANHÃO (PMDB/PB) para membro da CCJC, na 
vaga do PR; 3 – Federação dos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios do Estado de São Paulo – Enviando pu-
blicação sobre “Impactos do PL 4.924/09”. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Esperidião Amin e Ricardo 
Berzoini levantaram Questão de Ordem sobre os re-
querimentos de inversão de pauta, sugerindo altera-
ção destes. Usaram da palavra os Deputados Lourival 
Mendes, Valtenir Pereira, Onofre Santo Agostini, José 
Genoíno, Marcos Rogério e Luiz Couto. Ficou acor-
dado, por sugestão do Deputado Ricardo Berzoini, 
que os requerimentos de inversão de pauta seriam 
solicitados no momento em que o Deputado assinas-
se o livro de presenças. Além disso, seria necessária 
a presença deste em plenário para a apreciação da 
proposição. O Presidente consultou o plenário sobre 
a convalidação dos procedimentos adotados pela 
Comissão a serem mantidos durante sua gestão: 1 
– As reuniões permaneceriam às terças-feiras, às 
catorze horas e trinta minutos, às quartas-feiras e 
quintas-feiras, às dez horas, sem prejuízo de convo-
cações para outros horários, se realizadas de forma 
regimental; 2 – As reuniões de audiência pública se-
riam realizadas preferencialmente às quintas-feiras; 
3 – Os requerimentos de audiência já apresentados 
ou já aprovados continuariam válidos; 4 – A marcação 
das audiências seria feita pelo Presidente, em acordo 
com o requerente, observada a oportunidade e a dis-
ponibilidade dos convidados; 5 – Os pedidos de re-
latoria ou inclusão em pauta deveriam ser entregues 
na Secretaria; 6 – Os requerimentos para inclusão de 
projetos extra pauta deveriam ser apresentados à 
Mesa nos primeiros quinze minutos da reunião; 7 – A 
votação das redações finais e a discussão e votação 
dos pareceres aos Projetos de Decreto Legislativo 
referentes à concessão de serviços de radiodifusão, 
como os de acordo internacional, seriam feitas em 
bloco, no início da reunião – os membros que discor-
dassem da apreciação em bloco deveriam se mani-
festar para que a Presidência retirasse a proposição 
de pauta, trazendo-a de volta na reunião seguinte; 9 
– As dificuldades na utilização dos aparelhos dispos-
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tos nas bancadas deveriam ser relatadas para serem 
levadas ao setor competente da Casa; 10 – As reda-
ções finais seriam elaboradas pelos funcionários da 
Comissão e a escolha dos relatores seria feita sema-
nalmente para três ou quatro membros, conforme o 
número de redações, entre aqueles que tenham mais 
frequência às reuniões. Mantidos os procedimentos. 
Usaram da palavra os Deputados Marcos Rogério, 
Luiz Couto e Onofre Santo Agostini e Bonifácio de 
Andrada. O Presidente acatou a sugestão do Depu-
tado Marcos Rogério para que as reuniões das quin-
tas-feiras se iniciassem às nove horas. Foi solicitada 
inversão de pauta para apreciação dos itens trinta e 
quatro, dezoito, quarenta e nove, cinquenta e quatro, 
cinquenta, um, trinta e seis, quarenta e cinco, qua-
renta, vinte e um, catorze, treze, trinta e cinco, cin-
quenta e um, vinte e dois, trinta e oito, doze, cinquen-
ta e dois, trinta e dois, quarenta e sete, oito, cinquen-
ta e dois, dezesseis, cinquenta e cinco, trinta e nove 
e vinte e sete. Foram os requerimentos aprovados 
pelo plenário da Comissão. Mantendo o acordo fir-
mado com os membros da Comissão, a apreciação 
dos itens da pauta foi realizada em bloco. Primeiro 
bloco Redações Finais de PDC’s de renovação ou de 
outorga de serviços de radiodifusão, itens dois a sete 
da pauta. Segundo bloco: acordo internacional, item 
oito da pauta e, terceiro bloco: PDC’s de concessão 
ou de renovação de serviços de radiodifusão, itens 
vinte e nove a trinta e dois da pauta. 1 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3.064/10 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 2398/2010) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Radiodifusão e Cultural de Lagoa do Tocantins a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lagoa do Tocantins, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 262/11 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 2822/2011) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
e Rural do Cruzeiro da Queimada a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Ira-
rá, no Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 510/11 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2829/2011) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Moradores Deputado Luís Eduardo 
Maron de Magalhães – ALEM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão comunitária no Município de Salvador, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 613/12 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
26/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Arataquense de Radiodifusão Comunitária a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Arataca, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado LUIZ COUTO. 5 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 633/12 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 82/2012) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Lamarão 
em Ação – FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Lamarão, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 750/12 – Da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 166/2012) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Co-
munitária Unidos por Faxinal a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Faxinal dos 
Guedes, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado LUIZ COUTO. O Presidente anunciou a vota-
ção em bloco das Redações Finais dos Projetos de 
Decreto Legislativo de radiodifusão. Em votação, fo-
ram aprovadas. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 571/12 – Da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional – (MSC 68/2012) – que 
“aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre Cooperação em Matéria 
de Defesa, assinado em Berlim, em 8 de novembro 
de 2010”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Dispensada a leitura do Parecer, o 
Presidente anunciou a discussão e a votação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo de Acordo Internacional. 
Não houve oradores inscritos para a discussão. Em 
votação, foi aprovado o Parecer. 8 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 478/11 – Da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2642/2011) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Anhanguera S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Goiânia, Estado de Goiás”. RE-
LATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. 9 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
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Nº 593/12 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 12/2012) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
do Povoado de Lucaia, a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Planalto, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 10 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 630/12 – Da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
69/2012) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente de Vereda a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Vereda, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado DANIEL AL-
MEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. 11 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 669/12 – Da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 202/2012) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação da Rádio Comunitária Shalon FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Goiânia, Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado ARMANDO VERGÍLIO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
O Presidente anunciou a discussão e a votação em 
bloco dos Projetos de Decreto Legislativo de Radio-
difusão. Não houve oradores inscritos para a discus-
são. Em votação, foram aprovados os Pareceres. O 
Deputado Esperidião Amin absteve-se de votar. 12 
– EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.570/08 – que “acrescenta dois cargos em comissão 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 
Contas da União para provimento em Gabinete de 
Auditor do Tribunal de Contas da União”. RELATOR: 
Deputado LUIZ PITIMAN. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emen-
da do Senado. Lido o parecer pelo Deputado Mauro 
Benevides, não houve oradores inscritos para a dis-
cussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 13 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/11 
– Do Sr. Lourival Mendes – que “dá nova redação ao 
art. 27 do ADCT da Constituição Federal”. RELATOR: 
Deputado RONALDO FONSECA. PARECER: pela 
admissibilidade. Vista ao Deputado João Paulo Lima, 
em 10/04/2012. Aprovado requerimento de adia-
mento da votação por 5 sessões apresentado pe-
los Deputados Luiz Couto e Arnaldo Faria de Sá, 
em 13/06/2012. O Presidente informou que havia 
sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta da 
matéria, de autoria dos Deputados Luiz de Deus e 

José Genoíno. O Deputado Luiz de Deus encaminhou 
favoravelmente. O Deputado Lourival Mendes enca-
minhou contrariamente. Em votação, foi rejeitado o 
requerimento. Encaminharam a votação do Parecer 
os Deputados José Genoíno e Ricardo Berzoini. Após 
orientação das bancadas, foi aprovado o Parecer, 
contra os votos dos Deputados Zezéu Ribeiro, Luiz 
Couto, Taumaturgo Lima, Edson Silva, Alessandro 
Molon, Nelson Marchezan Júnior, Alexandre Leite e 
Luiz de Deus. O Deputado Alceu Moreira solicitou a 
retirada do requerimento de inversão de pauta do item 
vinte e sete. O Presidente deferiu. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.182/11 – Do Sr. Marcelo Matos – que “regu-
lamenta a venda de bilhetes para apresentações ar-
tísticas e jogos de futebol”. RELATOR: Deputado RE-
NAN FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, 
e do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consu-
midor, com subemenda substitutiva. Lido o Parecer 
pelo Deputado Valtenir Pereira, foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Luiz Couto, Sérgio Zveiter e 
Delegado Protógenes. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
2.841/11 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui no 
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o tre-
cho rodoviário que especifica”. RELATOR: Deputado 
VICENTE CANDIDO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido o Pare-
cer, foi concedida vista conjunta aos Deputados De-
legado Protógenes e Marcos Rogério. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.753/11 – Do Sr. Ronaldo Benedet – que 
“dá denominação a viaduto que especifica”. RELA-
TOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Lido o Parecer, não houve oradores ins-
critos para a discussão. Em votação, foi aprovado o 
Parecer. 17 – CONSULTA Nº 20/11 – PRESIDÊNCIA 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – que “consulta so-
bre incompatibilidade entre o exercício do mandato 
parlamentar e a atividade de apresentação de pro-
grama em emissora de TV”. RELATOR: Deputado 
MARCOS ROGÉRIO. PARECER: no sentido de que 
considerando a exceção expressamente prevista na 
parte final da alínea “a” do inciso I do art. 54 da Cons-
tituição Federal e, observados a forma e os limites 
estabelecidos na Lei nº 9.608, de 1998, para o ser-
viço voluntário, votamos no sentido da compatibilida-
de da apresentação do programa de auditório sob 
análise com o mandato parlamentar em questão. Lido 
o Parecer, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Luiz Couto, João Paulo Lima, Mendonça Filho, Sérgio 
Zveiter, Fábio Trad, Félix Mendonça Júnior, Ricardo 
Berzoini e Antônio Bulhões. 18 – PROJETO DE LEI 
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Nº 1.354/11 – Do Sr. Daniel Almeida – que “dispõe 
sobre a criação da Universidade Federal do Extremo 
Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 2207/2011) RELA-
TOR: Deputado GERALDO SIMÕES. PARECER: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade deste e pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do PL 2207/2011, apensado, e da Emenda da Co-
missão de Finanças e Tributação. Lido o Parecer, 
discutiram a matéria os Deputados Leonardo Piccia-
ni e Bonifácio de Andrada. Em votação, foi aprovado 
o Parecer contra os votos dos Deputados Leonardo 
Picciani, Sérgio Zveiter, Luiz Carlos e Bonifácio de 
Andrada. 19 – PROJETO DE LEI Nº 393/11 – Do Sr. 
Newton Lima – que “dispõe sobre a alteração do art. 
20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Có-
digo Civil, para ampliar a liberdade de expressão, 
informação e acesso à cultura”. (Apensados: PL 
395/2011 e PL 1422/2011) RELATOR: Deputado 
ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do 
PL 395/2011 e do PL 1422/2011, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Educação e 
Cultura. Lido o Parecer, foi concedida vista conjunta 
aos Deputados João Campos, Ronaldo Fonseca, 
Marcos Rogério, Sérgio Zveiter, Lourival Mendes e 
Fábio Trad. 20 – PROJETO DE LEI Nº 5.989/09 – Do 
Sr. Nelson Meurer – que “altera e acrescenta dispo-
sitivos à Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, dis-
pondo sobre a aquicultura de espécies autóctones, 
alóctones ou exóticas e sobre a obrigatoriedade de 
os proprietários ou concessionários de represas pro-
cederem à respectiva recomposição ambiental”. RE-
LATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, do Substitutivo da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e das Emen-
das das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural e de Minas e 
Energia, com subemendas. Retirado pelo relator. 21 
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
99/11 – Do Sr. João Campos – que “acrescenta ao 
art. 103, da Constituição Federal, o inciso X, que dis-
põe sobre a capacidade postulatória das Associações 
Religiosas para propor ação de inconstitucionalidade 
e ação declaratória de constitucionalidade de leis ou 
atos normativos, perante a Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela admissibilidade. Foi concedida vista 
ao Deputado João Paulo Lima. 22 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 – Do Sr. San-
dro Mabel e outros – que “acrescenta artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias para 

instituir a Carreira de Administrador Municipal” RE-
LATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. PARECER: 
pela admissibilidade. O Presidente informou que ha-
via sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta 
da matéria, de autoria de Deputado Luiz Couto, que 
encaminhou favoravelmente. Em votação, foi aprova-
do o requerimento contra os votos dos Deputados 
José Genoíno, Marcos Rogério e Leonardo Picciani. 
23 – PROJETO DE LEI Nº 1.978/11 – Do Sr. Félix 
Mendonça Júnior – que “altera a redação do art. 339 
do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. RELATOR: Deputado MENDONÇA 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com substitutivo. Lido o Parecer, foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Ronaldo Fonseca, Marcos 
Rogério, Fábio Trad, Luiz Couto, João Campos e Le-
onardo Picciani. Devido ao início da Ordem do Dia do 
Plenário, o Senhor Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e cinquenta e oito minutos, antes 
convocando reunião ordinária, para a próxima quarta-
-feira, treze de março, às dez horas, para apreciar 
itens remanescentes da pauta. E, para constar, eu, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Décio Lima, , e publicada no Diá-
rio da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CULTURA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 1ª Reunião (Instalação e Eleição do 
Presidente e Vice-Presidentes), realizada em 6 de 
março de 2013

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia 
seis de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comis-
são de Cultura, no plenário nº 10 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, convocada pelo presidente da 
CD, na forma regimental, para a eleição do presiden-
te e dos vice-presidentes deste órgão técnico, criado 
pela Resolução nº 21, de 2013. Assumiu a presidência 
dos trabalhos, na qualidade de membro mais idoso, 
dentre os de maior número de legislaturas, o depu-
tado Arolde de Oliveira. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos deputados: Domingos Sávio, 
Dr. Paulo César, Evandro Milhomen, Gabriel Chalita, 
Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jose Stédile, Nilmário 
Miranda, Onofre Santo Agostini, Paulo Ferreira, Paulo 
Rubem Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Sérgio de 
Oliveira, Raul Henry e Stepan Nercessian – titulares; 
Arolde de Oliveira, Lauriete, Leopoldo Meyer, Luciana 
Santos, Marina Santanna, Penna e Weliton Prado – 
suplentes. Também registraram presença, como não-
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-membros, os deputados Newton Lima e Professora 
Dorinha Seabra. Deixaram de registrar presença os 
deputados: Angelo Vanhoni, George Hilton e Rose de 
Freitas. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
presidente comunicou que, na forma do Ato da Mesa 
nº 87, de 2013, a Comissão seria composta de 20 
membros titulares, com igual número de suplentes. 
ORDEM DO DIA: Instalação e eleição do presidente 
e vice-presidentes. Consoante acordo de lideranças, 
o presidente anunciou o recebimento e registro das 
candidaturas para os cargos de presidenta, deputada 
Jandira Feghali (PCdoB/RJ), 1º, 2º e 3º vice-presiden-
tes, respectivamente deputados Nilmário Miranda (PT/
MG), Evandro Milhomen (PCdoB/AP, em vaga cedida 
pelo DEM), e Jose Stédile (PSB/RS). A seguir designou 
o deputado Onofre Santo Agostini para servir como 
secretário e determinou o início da votação, com a 
chamada nominal dos membros indicados. Finda a 
votação, foi verificada a coincidência entre o número 
de votantes e o de sobrecartas, perfazendo um total 
de quatorze votos. Processada a apuração, o presiden-
te proclamou o resultado: para presidenta: deputada 
Jandira Feghali (PCdoB/RJ), com treze votos válidos 
e um em branco; para 1º vice-presidente: Deputado 
Nilmário Miranda (PT/MG), com treze votos válidos 
e um em branco; para 2º Vice-Presidente: deputado 
Evandro Milhomem (PCdoB/AP, em vaga cedida pelo 
DEM), com treze votos válidos e um em branco; para 
3º vice-presidente: deputado Jose Stédile (PSB/RS), 
com treze votos válidos e um em branco. Diante dos 
resultados apurados, o presidente declarou eleitos e 
empossados os deputados Jandira Feghali, Nilmário 
Miranda, Evandro Milhomen e Jose Stédile respec-
tivamente para os cargos de presidenta, 1º, 2º e 3º 
vice-presidentes. Ato contínuo, convidou a deputada 
Jandira Feghali para assumir a presidência da Co-
missão de Cultura. Em seguida, após os pronuncia-
mentos do presidente em exercício, Deputado Arolde 
de Oliveira, e da presidente eleita, deputada Jandira 
Feghali, manifestaram-se, pela ordem de inscrição, 
os deputados Stepan Nercessian, Evandro Milhomen, 
Domingos Sávio, Dr. Paulo César, Paulo Ferreira, 
Paulo Rubem Santiago, Professora Dorinha Seabra, 
Professor Sérgio de Oliveira, José Stédile e Newton 
Lima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
a presidenta encerrou os trabalhos às quinze horas e 
trinta e seis minutos, antes convocando reunião ordi-
nária para a próxima quarta-feira, dia treze de março, 
às quatorze horas, com pauta a ser oportunamente 
divulgada. E, para constar, eu, Kátia da Consolação 
dos Santos, Secretária em exercício, lavrei a presen-
te Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela 
presidenta, Deputada Jandira Feghali, e publicada 

no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
foi gravado, passando o arquivo de áudio correspon-
dente a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Oitava Reunião (Ordinária), 
realizada em 12 de dezembro de 2012

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e doze, às dez horas e vinte e três minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do 
Deputado José Chaves, Presidente, a Comissão de 
Defesa do Consumidor para apreciação dos itens cons-
tantes da pauta. A Lista de Presença registrou o com-
parecimento dos Deputados José Chaves – Presiden-
te, Wolney Queiroz e Eli Correa Filho, Vice-Presidentes; 
Carlos Sampaio, Chico Lopes, Filipe Pereira, Iracema 
Portella, Isaías Silvestre, José Carlos Araújo, Lauriete, 
Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Severino Ni-
nho, Walter Ihoshi e Weliton Prado – titulares; Augusto 
Coutinho, Aureo, Carlos Eduardo Cadoca, César Ha-
lum, Fátima Pelaes, Felipe Maia, Guilherme Mussi, 
Hugo Napoleão, Ivan Valente, Marcelo Matos, Maurício 
Quintella Lessa, Roberto Santiago, Sílvio Costa e 
Wellington Roberto – suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Almeida Lima, Paulo Pimenta 
e Sérgio Brito. Compareceu, ainda, o Deputado Edu-
ardo da Fonte, não membro da Comissão. Havendo 
quórum, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação da Comissão as Atas da vi-
gésima sexta e vigésima sétima reuniões, cujas leitu-
ras foram dispensadas, por terem sido distribuídas 
cópias. Em votação, foram as Atas aprovadas. Com a 
palavra, o Deputado Ivan Valente, em Questão de Or-
dem, informou que encaminhara à Comissão quatro 
requerimentos para audiência de várias autoridades 
das agências reguladoras, como a Agência Nacional 
das Águas – Ana e a Agência Nacional de Aviação 
Civil – Anac, além de outras envolvidas em atos de 
conduta ilícita no serviço público. Acrescentou que as 
referidas proposições deixaram de ser pautadas pela 
presidência da Comissão, que alegou não serem os 
objetos dos requerimentos pertinentes às atribuições 
regimentais da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Pelo exposto, o Parlamentar solicitou a inclusão na 
pauta dos requerimentos, argumentando que a defini-
ção da afinidade do teor das proposições com as res-
ponsabilidades regimentais da Comissão caberia ao 
plenário, por meio do voto, e não à presidência de for-
ma solitária. A propósito da alocução desse Parlamen-
tar, o Deputado José Carlos Araújo considerou a ma-
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téria prejudicada, esclarecendo que, sem considerar 
o mérito, não se poderia aprovar requerimento, cujos 
efeitos não seriam postos em prática, haja vista a pro-
ximidade do recesso parlamentar. Por fim, acrescentou 
que se deveria votar as proposições da pauta da reu-
nião que correspondessem aos interesses imediatos 
dos consumidores. O Deputado Reguffe ponderou ser 
o requerimento do Deputado Ivan Valente pertinente 
às atribuições da Comissão, e o Deputado Chico Lo-
pes solicitou celeridade na resolução da Questão de 
Ordem apresentada pelo Deputado Ivan Valente, para 
que fossem conhecidos os conteúdos dos requerimen-
tos em comento. Em resposta à Questão de Ordem, o 
Presidente esclareceu que os requerimentos versavam 
sobre temas políticos, uma vez que solicitavam a pre-
sença de um diretor de agência reguladora acusado 
de formação de quadrilha e da Chefe de Gabinete do 
escritório da Presidência da República no Estado de 
São Paulo. Acrescentou que várias autoridades gover-
namentais já prestaram os esclarecimentos necessá-
rios sobre o assunto na semana antecedente, a come-
çar pelo Ministro da Justiça. Sobre a pertinência das 
proposições do Deputado Ivan Valente, julgou tratar-se 
de questões amplas, que davam margem a interpre-
tações diversas, mas que, no caso em discussão, os 
convidados não tratariam questões de interesse dos 
consumidores, senão de assuntos eminentemente po-
líticos. O Deputado Ivan Valente reiterou a pertinência 
dos requerimentos, afirmou que todas as proposições 
e atitudes adotadas na Comissão têm um cunho polí-
tico e que a soberania sobre a decisão de inclusão na 
pauta de requerimentos caberia ao Colegiado e não 
ao Presidente da Comissão solitariamente. Ao término 
de sua alocução, o Deputado obteve a confirmação do 
Presidente da Comissão de que fazia parte do Órgão 
Técnico, tendo em vista manifestação do Deputado 
José Carlos Araújo, que afirmara que o Parlamentar 
não pertencia aos quadros da Comissão. Oportuna-
mente o Deputado José Carlos Araújo apresentou suas 
escusas ao seu par. Encerrando esses debates, o De-
putado Sílvio Costa entendeu que as matérias dos 
requerimentos do Deputado Ivan Valente estariam 
afetas às atribuições da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Casa. Passou-se à ORDEM 
DO DIA. Sobre a Mesa, Requerimento, do Deputado 
Ricardo Izar, solicitando inversão de pauta, para apre-
ciação, inicialmente, do item quinze. Em votação, foi o 
Requerimento aprovado. Em cumprimento ao dispos-
to no art. 43 do Regimento Interno da Casa, às dez 
horas e cinquenta minutos, assumiu a direção dos 
trabalhos o Deputado Ricardo Izar, que submeteu à 
apreciação a proposição: 15) Proposta de Fiscaliza-
ção e Controle nº 95/12 – Do Sr. César Halum – que 

“propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor 
realize Proposta de Fiscalização e Controle – PFC para 
juntamente com o Tribunal de Contas da União – TCU, 
realize auditoria em todas as operadoras de serviços 
telefônicos do Brasil”. Relator: Deputado José Chaves. 
Relatório: pela implementação. O Deputado José Cha-
ves, Relator, procedeu à leitura do Relatório. Discutiram 
a matéria os Deputados César Halum, Chico Lopes e 
Ivan Valente. Em votação, foi o Parecer do Relator 
aprovado. O Deputado José Chaves reassumiu a pre-
sidência e deu continuidade aos trabalhos. Sobre a 
Mesa, Requerimento, do Deputado César Halum, 
solicitando a inversão de pauta, para apreciação do 
item oito. Em votação, foi o Requerimento aprovado. 
Passou-se à apreciação da matéria: 8) Projeto de De-
creto Legislativo nº 10/11 – Dos Srs. Eduardo da 
Fonte e Weliton Prado – “para sustar os efeitos nor-
mativos do ato da Diretoria da ANEEL, que negou o 
direito dos consumidores brasileiros de serem ressar-
cidos do erro da metodologia de cálculo que elevou 
ilegalmente as tarifas de energia elétrica, e obrigar as 
concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica a restituir o que receberam indevida-
mente dos consumidores, no período de 2002 a 2009”. 
Apensado o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/11. 
Relator: Deputado Chico Lopes. Parecer: pela aprova-
ção deste e pela rejeição do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 13/11, apensado. Vista concedida ao Deputa-
do José Carlos Araújo em vinte e três de novembro de 
dois mil e onze. O Deputado Ricardo Izar apresentou 
Voto em Separado em onze de julho de dois mil e doze. 
Com a palavra, o Deputado Eduardo da Fonte regis-
trou a distribuição de panfleto em que a Associação 
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abra-
dee informa que decisão do Tribunal de Contas da 
União foi contrária à devolução dos valores cobrados 
em excesso nas contas de luz. Esclareceu o Parla-
mentar tratar-se de uma inverdade, já que aquela Cor-
te decidira que caberia à Agência Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel informar aos consumidores os seus 
direitos, para que pudessem ingressar na justiça para 
serem ressarcidos. Lido o Parecer pelo Relator em 
reunião anterior, passou-se à discussão da matéria, 
com a participação dos Deputados José Carlos Araú-
jo e Eduardo da Fonte. Encerrada a discussão, usaram 
da palavra para encaminhar a votação da matéria os 
Deputados Sílvio Costa, César Halum, José Carlos 
Araújo. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado. 
Passou-se à Verificação de Votação: votaram favora-
velmente os Deputados Weliton Prado, Wolney Quei-
roz, Carlos Sampaio, Iracema Portella, Lauriete, Se-
verino Ninho, Reguffe, Chico Lopes, Roberto Santiago, 
Hugo Napoleão, Mauricio Quintella Lessa e Silvio 
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Costa; e contrariamente os Deputados José Carlos 
Araújo, Filipe Pereira, Roberto Teixeira, Eli Correa Fi-
lho, Ricardo Izar, Walter Ihoshi e Isaias Silvestre. Foi 
o Parecer do Relator aprovado, contra o Voto em Se-
parado do Deputado Ricardo Izar; 1) Requerimento 
nº 140/12 – Do Sr. Chico Lopes – que “requer audiên-
cia pública na CDC para discutir o aumento das pas-
sagens aéreas no País”. Encaminharam a votação do 
Requerimento os Deputados Chico Lopes e Aureo. 
Subscreveram a Proposição os Deputados Roberto 
Teixeira e Aureo. O Requerimento não foi deliberado, 
em razão do início da Ordem do Dia da Sessão Extra-
ordinária da Casa. E pelo mesmo motivo, não foram 
apreciados os seguintes itens da pauta: 2) Requeri-
mento nº 141/12 – Do Sr. Marcelo Matos – que “requer 
a realização de Audiência Pública para discutir os pro-
blemas relativos às constantes interrupções no forne-
cimento de água em diversos municípios do país”; 3) 
Requerimento nº 142/12 – Do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “requer o convite ao Presidente da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil – ANAC e dos presiden-
tes das empresas TAM S/A, GOL Linhas Aéreas, Avian-
ca Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas Brasileiras, 
para prestar esclarecimento sobre as variações abu-
sivas nas classes tarifárias das passagens aéreas”; 4) 
Requerimento nº 148/12 – Do Sr. Aureo – que “requer 
sejam convidados o Sr. João Batista Rezende (Presi-
dente da ANATEL), o Sr. Elifas Gurgel (Ex-Presidente 
da ANATEL), o Sr. José Roberto Melo da Silva (Presi-
dente da UNICEL), o Sr. José Roberto Carvalho Cam-
pos (Diretor Comercial da UNICEL), o Sr. Sergio Chaia 
(Presidente da NEXTEL), o Procurador Geral Victor 
Epitácio Cravo Teixeira (Procuradoria Federal Espe-
cializada junto à Anatel), para prestarem esclarecimen-
tos acerca da denuncia veiculada pela revista VEJA, 
edição n° 2295, ano 45, n° 46, de 14 de novembro de 
2012, páginas 72 a 74, intitulada: O PREJUÍZO QUE 
VAI DAR LUCRO”; 5) Requerimento nº 149/12 – Do 
Sr. Aureo – que “requer sejam convidados o Sr. Paulo 
Roberto Kakinoff (Presidente da GOL), o Sr. Marco 
Antonio Bologna (Presidente da TAM), o Sr. Marcelo 
Pacheco dos Guaranys (Presidente da ANAC), o re-
presentate do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), o representante do PROCON/SP, o 
representante do Ministério Público Federal, para pres-
tarem esclarecimentos acerca das matérias veiculadas 
pelos meios de comunicação referentes a: compra da 
Webjet pela Gol; venda de “assentos conforto” pela 
TAM; e aumento do preço das passagens aéreas”; 6) 
Requerimento nº 150/12 – Do Sr. Marcelo Matos – 
que “solicita ao Ministro das Minas e Energia os cál-
culos do impacto a maior nos resultados tarifáricos em 
razão da não alteração da metodologia de cálculo da 

Conta de Compensação de Valores de itens da “Par-
cela A” – CVA”; 7) Projeto de Lei Complementar nº 
66/07 – Do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre as 
taxas de juros e demais encargos incidentes nos em-
préstimos consignados em folha de pagamento”. Apen-
sado o Projeto de Lei Complementar nº 67/07. Relator: 
Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei Complementar nº 67/07, 
apensado; 9) Projeto de Lei nº 3.650/12 – Da Sra. 
Manuela D’ávila – que “acresce artigo à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do 
Consumidor, para tipificar a obtenção de vantagem 
pelo encaminhamento de procedimentos, pela comer-
cialização de medicamentos, órteses, próteses ou im-
plantes de qualquer natureza”. Relator: Deputado Chi-
co Lopes. Parecer: pela aprovação; 10) Projeto de Lei 
nº 1.110/03 – Do Senado Federal – que “acrescenta 
parágrafo ao art. 9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras provi-
dências, para vedar a cobrança, por concessionário 
ou permissionário de serviços públicos, de tarifa rela-
tiva a serviço não-prestado efetivamente”. Apensados 
os Projetos de Lei nºs. 2.515/03, 3.807/04, 4.269/04, 
5.521/05, 6.724/06 e 3.366/08. Relator: Deputado José 
Carlos Araújo. Parecer: pela aprovação deste e dos 
Projetos de Lei nºs. 3.366/08, 2.515/03, 3.807/04, 
4.269/04, 5.521/05 e 6.724/06, apensados, com Subs-
titutivo; 11) Projeto de Lei nº 1.566/11 – Do Senado 
Federal – que “altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), para fixar o prazo de 15 (quinze) dias para devo-
lução ao consumidor dos valores pagos indevidamen-
te, e dá outras providências”. Relator: Deputado Au-
gusto Coutinho. Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Vista concedida ao Deputado Walter Ihoshi em nove 
de novembro de dois mil e onze. O Deputado Vilalba 
apresentou voto em separado em seis de dezembro 
de dois mil e onze; 12) Proposta de Fiscalização e 
Controle nº 116/10 – Do Sr. Eduardo da Fonte – que 
“requer que a Comissão de Defesa do Consumidor, 
com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de 
fiscalização e controle com vistas a apurar possível 
apropriação indevida e/ou ganhos abusivos pela Com-
panhia Energética de Pernambuco (CELPE) no repas-
se das perdas comerciais, no período de 2002 a 2009”. 
Relator: Deputado Chico Lopes. Relatório Prévio: pela 
implementação; 13) Proposta de Fiscalização e Con-
trole nº 5/11 – Do Sr. Eduardo da Fonte – que “requer 
que a Comissão de Defesa do Consumidor realize, 
com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de 
fiscalização e controle com vistas a auditar o processo 
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de reajuste tarifário da Companhia Energética de Per-
nambuco (CELPE), no ano de 2011”. Relator: Depu-
tado Chico Lopes. Relatório Prévio: pela implementa-
ção; 14) Proposta de Fiscalização e Controle nº 
45/11 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa – que “propõe 
que a Comissão de Defesa do Consumidor realize, 
com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de 
fiscalização e controle na Eletrobras Distribuição Ala-
goas de Eletricidade de Alagoas”. Relator: Deputado 
Nelson Marchezan Junior. Relatório Prévio: pela im-
plementação. Vista concedida ao Deputado Silvio Cos-
ta em trinta e um de outubro de dois mil e doze; 16) 
Projeto de Lei nº 4.368/08 – Da Sra. Elcione Barbalho 
– que “veda a cobrança na conta telefônica, em acrés-
cimo ao valor da tarifa definida pela Agência Nacional 
de Telecomunicações, de tributos devidos pela con-
cessionária de telefonia”. Apensado o Projeto de Lei 
nº 4.481/08. Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 4.481/08, 
apensado. Vista concedida, em quatro de julho de dois 
mil e doze, à Deputada Iracema Portella, que apresen-
tou voto em separado em vinte e dois de agosto de 
dois mil e doze; 17) Projeto de Lei nº 6.067/09 – Do 
Sr. Paulo Piau – que “estabelece desconto aplicável 
às tarifas de energia elétrica referentes às unidades 
consumidoras classificadas na classe residencial em 
que resida usuário de balão de oxigênio”. Relator: De-
putado Chico Lopes. Parecer: pela aprovação. Vista 
concedida ao Deputado Walter Ihoshi em quatro de 
maio de dois mil e onze; 18) Projeto de Lei nº 190/11 
– Do Sr. Weliton Prado – que “obriga a prestadora do 
serviço de banda larga a justificar por escrito ao soli-
citante o motivo da impossibilidade de instalação do 
serviço no endereço solicitado”. Relator: Deputado 
José Chaves. Parecer: pela aprovação, com Substitu-
tivo; 19) Projeto de Lei nº 417/11 – Do Sr. Eli Correa 
Filho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. Relator: Depu-
tado César Halum. Parecer: pela rejeição. Vista con-
cedida ao Deputado Roberto Teixeira em vinte e um 
de novembro de dois mil e doze; 20) Projeto de Lei 
nº 1.081/11 – Do Sr. Romero Rodrigues – que “altera 
a Lei Geral de Telecomunicações – Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, obrigando as prestadoras do serviço 
de telefonia móvel a identificar a operadora destinatá-
ria da chamada”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 
1.810/11, 2.174/11, 2.209/11, 2.266/11, 2.796/11 e 
3.230/12. Relator: Deputado Paulo Pimenta. Parecer: 
pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs. 
1.810/11, 2.174/11, 2.209/11, 2.266/11, 2.796/11 e 
3.230/12, apensados, com Substitutivo; 21) Projeto 
de Lei nº 1.312/11 – Do Sr. Paulo Magalhães – que 
“altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 

dispondo sobre produtos dietéticos”. Relatora: Depu-
tada Iracema Portela. Parecer: pela aprovação; 22) 
Projeto de Lei nº 1.937/11 – Do Sr. Jefferson Campos 
– que “dispõe sobre campanha permanente de divul-
gação da Tarifa Social de Energia Elétrica e outras 
providências”. Relatora: Deputada Iracema Portella. 
Parecer: pela rejeição deste. Vista concedida ao De-
putado César Halum em quatro de julho de dois mil e 
doze; e 23) Projeto de Lei nº 2.433/11 – Do Sr. Jho-
natan de Jesus – que “acrescenta o § 9º ao art. 33 da 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: 
pela aprovação. Diversas foram as decisões com rela-
ção às seguintes Proposições: 24) Projeto de Lei nº 
2.622/11 – Do Senado Federal– Marcelo Crivella – (PLS 
64/2010) – que “acrescenta art. 2º-A à Lei nº 10.962, 
de 11 de outubro de 2004, que “dispõe sobre a oferta 
e as formas de afixação de preços de produtos e ser-
viços para o consumidor”, para obrigar a informação 
do preço por unidade de medida na comercialização 
de produtos fracionados em pequenas quantidades”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.248/11 e 2.698/11. 
Relatora: Deputada Iracema Portella. Parecer: pela 
aprovação deste e do Projeto de Lei nº 1.248/11, apen-
sado, com Substitutivo; e pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 2.698/11, apensado. Foi concedida vista con-
junta aos Deputados Isaías Silvestre e Aureo; e 25) 
Projeto de Lei nº 3.014/11 – Do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “faculta aos consumidores ou usuários 
de serviços públicos instalarem medidores para aferir 
o quantitativo gasto na utilização dos referidos servi-
ços”. Relator: Deputado Chico Lopes. Parecer: pela 
aprovação. Vista conjunta concedida aos Deputados 
Isaias Silvestre e José Carlos Araújo em vinte e um de 
novembro de dois mil e doze. Foi o Projeto de Lei re-
tirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator. 
Ainda deixaram de ser apreciados os seguintes itens: 
26) Projeto de Lei nº 3.302/12 – Da Sra. Romanna 
Remor – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, estabelecendo critérios de transparência na 
oferta do Serviço Móvel Pessoal”. Relator: Deputado 
Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação. Vista con-
cedida ao Deputado Augusto Coutinho em vinte e dois 
de agosto de dois mil e doze; 27) Projeto de Lei nº 
3.355/12 – Do Sr. Eli Correa Filho – que “dispõe sobre 
a atuação dos órgãos governamentais integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor quanto 
ao registro e encaminhamento de reclamações e co-
brança de emolumento”. Relator: Deputado Chico Lo-
pes. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo; 28) 
Projeto de Lei nº 3.504/12 – Do Sr. Ruy Carneiro – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
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que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências”, para estabelecer a responsabilida-
de dos bancos e instituições financeiras por prejuízos 
causados a correntistas e consumidores em geral em 
caso de greve ou movimento de natureza similar”. Re-
lator: Deputado José Chaves. Parecer: pela rejeição. 
Vista concedida ao Deputado Nelson Marchezan Junior 
em trinta e um de outubro de dois mil e doze; e 29) 
Projeto de Lei nº 3.825/12 – Do Sr. Nilson Leitão – 
que “dispõe sobre a inscrição, por fiador ou avalista, 
de pessoa afiançada ou avalizada em bancos de dados 
e cadastros de proteção ao crédito”. Relator: Deputa-
do José Chaves. Parecer: pela aprovação deste e da 
Emenda nº 1/12 da Comissão de Defesa do Consumi-
dor, com Substitutivo. Por fim, quanto ao item 30) Pro-
jeto de Lei nº 4.108/12 – Do Sr. Jerônimo Goergen 
– que “dispõe sobre as linhas de telefonia móvel pes-
soal”, de relatoria do Deputado Filipe Pereira, com 
Parecer pela aprovação, com substitutivo, foi concedi-
da vista conjunta aos Deputados Silvio Costa e Aureo. 
Em razão do início da Ordem do Dia da Sessão Extra-
ordinária da Câmara dos Deputados, o Presidente, em 
cumprimento do disposto no art. 46, § 1º, do Regimen-
to Interno da Casa, encerrou os trabalhos às onze 
horas e quarenta e cinco minutos, antes convocando 
reunião ordinária deliberativa para o dia dezenove de 
dezembro, às dez horas, no plenário oito do Anexo II. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, 
para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado José Chaves, 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 36ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de dezembro de 2012

Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove 
de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Marcio Rei-
naldo Moreira – Presidente; Renato Molling – Vice-
-Presidente; Antonio Balhmann, João Lyra, João Maia, 
Ronaldo Zulke e Valdivino de Oliveira – Titulares; Afon-
so Florence, Ângelo Agnolin, Edson Ezequiel, Esperi-
dião Amin, Fernando Torres, Guilherme Campos, Man-
detta, Marco Tebaldi e Vilson Covatti – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Jânio Natal, José 

Augusto Maia, Luis Tibé, Miguel Corrêa, Vinicius Gur-
gel e Zeca Dirceu. O Deputado Jânio Natal apresentou 
justificativa de ausência na Reunião de Audiência Pú-
blica realizada no dia seis de novembro de dois mil e 
onze. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. I – 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES 
ANTERIORES: o senhor Presidente colocou em apre-
ciação as Atas da 34ª Reunião Ordinária Deliberativa 
e da 35.ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, re-
alizadas nos dias doze e treze de dezembro de 2012, 
respectivamente. Por solicitação do Deputado João 
Maia, foi dispensada a leitura das Atas. Não havendo 
quem quisesse discuti-las e submetidas à votação, as 
Atas foram aprovadas. II – EXPEDIENTE: O senhor 
Presidente comunicou o recebimento do Aviso nº 
128/2012 do Banco Central do Brasil, que encaminha 
ao Congresso Nacional o demonstrativo das emissões 
do real referentes ao mês de outubro de 2012, as ra-
zões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a ela vinculadas. III – ORDEM DO DIA: 
Matéria sobre a mesa: Requerimento do senhor De-
putado Ronaldo Zulke, nos termos do artigo 50, § 1º 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, so-
licitando inversão da ordem dos trabalhos para a apre-
ciação imediata do Projeto de Lei nº 612/07, item 3 da 
pauta. Submetido à Votação, o Requerimento foi apro-
vado. 3 – PROJETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. Flávio 
Bezerra – que “dispõe sobre o uso de sacolas plásticas 
biodegradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos 
comerciais em todo território nacional”. (Apensados: 
PL 847/2007, PL 1819/2007, PL 1877/2007, PL 
2248/2007, PL 2923/2008, PL 3017/2008, PL 3172/2008, 
PL 3241/2008, PL 4313/2008 (Apensado: PL 
5984/2009), PL 4834/2009, PL 4916/2009, PL 
5633/2009 (Apensados: PL 1705/2011 e PL 1990/2011), 
PL 5698/2009 (Apensado: PL 1388/2011), PL 
6978/2010, PL 927/2011, PL 1103/2011, PL 1724/2011 
e PL 3290/2012) RELATOR: Deputado Ronaldo Zulke. 
PARECER: com Complementação de Voto do Depu-
tado Ronaldo Zulke (PT-RS), pela rejeição deste, do 
PL 847/2007, do PL 1819/2007, do PL 1877/2007, do 
PL 2248/2007, do PL 2923/2008, do PL 3017/2008, 
do PL 3172/2008, do PL 3241/2008, do PL 4313/2008, 
do PL 4834/2009, do PL 4916/2009, do PL 5633/2009, 
do PL 5698/2009, do PL 6978/2010, do PL 1103/2011, 
do PL 1724/2011, do PL 3290/2012, do PL 5984/2009, 
do PL 1990/2011, e do PL 1388/2011, apensados e 
pela aprovação do PL 927/2011, e do PL 1705/2011, 
apensados, com substitutivo. Os Deputados Renato 
Molling e Guilherme Campos apresentaram votos em 
separado. Vista ao Deputado Wellington Fagundes, em 
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5/12/2012. Apresentaram votos em separado os De-
putados Renato Molling e Guilherme Campos. Não 
havendo quem quisesse discutir a matéria e, subme-
tida à votação, o parecer foi aprovado por unanimida-
de. Neste momento o senhor Presidente, Deputado 
Marcio Reinaldo Moreira, passou a condução dos tra-
balhos ao senhor Deputado João Maia, nos termos do 
artigo 43 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados. Matéria sobre a mesa: Requerimento do senhor 
Deputado Marcio Reinaldo Moreira, nos termos do 
artigo 50, § 1º solicitando inversão da ordem dos tra-
balhos para a apreciação imediata do Projeto de Lei 
4.404/08, item 4 da pauta. Submetido à votação, o 
Requerimento foi aprovado. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
4.404/08 – Do Senado Federal – Do Sr. Lobão Filho 
– (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do 
limite de potência que caracteriza as pequenas cen-
trais hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos 
em geração de energia elétrica de outras fontes alter-
nativas”. RELATOR: Deputado Marcio Reinaldo Morei-
ra. PARECER: reformulado pela aprovação deste, com 
emenda. Concedida Vista ao Deputado Ângelo Agno-
lin, em 05/12/2012. Não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria e, submetido à votação, o Parecer foi 
aprovado com complementação de voto. Neste mo-
mento, o senhor Deputado João Maia devolve a con-
dução dos trabalhos ao senhor Presidente, o Deputa-
do Marcio Reinaldo Moreira. Matéria sobre a mesa: 
Requerimento do senhor Deputado Edson Ezequiel, 
nos termos do artigo 50, § 1º solicitando inversão da 
ordem dos trabalhos para a apreciação imediata do 
Projeto de Lei 144/12, item 2 da pauta. Submetido à 
votação, o Requerimento foi aprovado. 2 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 144/12 – Do Sr. Rome-
ro Rodrigues – que “altera a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, para estabelecer o direi-
to de crédito integral do Imposto sobre Operações re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação nas aquisições de mercadorias 
realizadas junto a optantes pelo Regime Especial Uni-
ficado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte – Simples Nacional”. RELATOR: Deputado 
Edson Ezequiel. PARECER: pela rejeição. O Deputado 
Valdivino de Oliveira apresentou voto em separado em 
29/11/2012. Vista ao Deputado Otavio Leite, em 
05/12/2012. DISCUTIRAM A MATÉRIA: os Deputados 
Valdivino de Oliveira (PSDB-GO), Edson Ezequiel 
(PMDB-RJ) e João Maia (PR-RN). Submetido à vota-
ção, o parecer foi rejeitado, passando a constituir voto 
em separado. Foi designado Relator do vencedor o 

Deputado Valdivino de Oliveira (PSDB-GO), que apre-
sentou seu voto pela aprovação. DISCUTIU A MATÉ-
RIA: o Deputado Antonio Balhmann (PSB-CE). Sub-
metido à votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer vencedor. A– Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção do Plenário: PRIORIDADE: 1 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.062/11 – Da Comissão de Seguridade Social e 
Família – que “altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, para atualizar os valores das taxas cobradas 
para avaliação e reavaliação toxicológica para registro 
de produtos”. RELATOR: Deputado Damião Feliciano. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Retirado 
de pauta, de ofício. B – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 5 
– PROJETO DE LEI Nº 4.458/12 – Do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS 16/2012) – que “alte-
ra o § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro 
de 1962, que “disciplina a aplicação do capital estran-
geiro e as remessas de valores para o exterior e dá 
outras providências”, para alterar o valor das operações 
de câmbio que não necessitam de contrato de câmbio 
para até US$ 10.000,00 (dez mil dólares norte-ameri-
canos)”. RELATOR: Deputado Esperidião Amin. PA-
RECER: pela aprovação. DISCUTIU A MATÉRIA: o 
Deputado João Maia (PR-RN). Aprovado por unanimi-
dade o parecer. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 376/11 – Da Sra. Nilda Gondim – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e re-
gulagem de calibrador de pneus”. RELATOR: Deputa-
do Miguel Corrêa. PARECER: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Antonio Balhmann, em 21/11/2012. Retira-
do de pauta, de ofício. 7 – PROJETO DE LEI Nº 656/11 
– Do Sr. Marçal Filho – que “dispõe sobre a gratuidade 
e desconto proporcional para utilização de estaciona-
mentos pelos idosos, e fixa providências”. RELATOR: 
Deputado Ângelo Agnolin. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. Vista ao Deputado Renato Molling, em 
05/12/2012. Retirado de pauta, de ofício. 8 – PROJE-
TO DE LEI Nº 6.962/10 – Do Sr. Cleber Verde – que 
“acrescenta ao art. 136 da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas, o 
inciso XI e o § 5º, para estabelecer a obrigatoriedade 
da participação das Assembléias de Acionistas no co-
nhecimento prévio da chamadas operações com par-
tes relacionadas e nas operações que envolvam con-
flitos de interesses da Companhia”. RELATOR: Depu-
tado Esperidião Amin. PARECER: pela aprovação 
deste, com substitutivo. Os Deputados Andre Vargas 
e Marcio Reinaldo Moreira apresentaram votos em 
separado. Vista ao Deputado Zeca Dirceu, em 
21/11/2012. Retirado de pauta, de ofício. 9 – PROJE-
TO DE LEI Nº 2.236/11 – Do Sr. Audifax – que “altera 
a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que “Cria 
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o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá ou-
tras providências”, para dispor sobre o exame de pa-
tentes”. RELATOR: Deputado João Maia. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Guilher-
me Campos e Renato Molling, em 25/04/2012. Retira-
do de pauta pelo Relator. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
2.976/11 – Do Sr. Felipe Bornier – que “determina a 
realização do teste de impacto (crash test) em mode-
los de veículos automotores fabricados ou montados 
no País, e dá outras providências” RELATOR: Depu-
tado Antonio Balhmann. PARECER: pela rejeição. O 
Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 16/07/2012. Não deliberado, em virtude 
do início da Ordem do Dia no Plenário. 11 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.042/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que “obriga 
as montadoras de veículos a oferecer modelos já adap-
tados à compradores portadores de deficiência com 
isenção de IPI, conforme a Lei nº 8.989, de 24 de fe-
vereiro de 1995”. RELATOR: Deputado Esperidião 
Amin. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Retirado de pauta, de ofício. 12 – 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 Consumidor, dispondo 
sobre as condições para a concessão de garantias de 
bens móveis duráveis”. RELATOR: Deputado Esperi-
dião Amin. PARECER: pela rejeição. Não deliberado, 
em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário. 13 
– PROJETO DE LEI Nº 2.691/11 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa 
do Consumidor, que dispõe sobre a oferta de compo-
nentes e peças de reposição por parte dos fabricantes 
e importadores”. RELATOR: Deputado Esperidião Amin. 
PARECER: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofí-
cio. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.847/11 – Do Sr. Ma-
nato – que “proíbe a efetivação de qualquer pagamen-
to em dinheiro em espécie nas quantidades que espe-
cifica”. RELATOR: Deputado Vinicius Gurgel. PARECER: 
pela rejeição. Retirado de pauta, de ofício. 15 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.875/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera o art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de feverei-
ro de 2005, que Regula a recuperação judicial, a ex-
trajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária”. RELATOR: Deputado Esperidião Amin. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. Retirado de 
pauta, de ofício. 16 – PROJETO DE LEI Nº 2.876/11 
– Do Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, 
e dá outras providências” – Lei das Concessões e Per-
missões Públicas, para prever a submissão das con-

cessionárias e permissionárias de serviço público da 
União ao poder de polícia municipal, estadual e distri-
tal”. RELATOR: Deputado Vilson Covatti. PARECER: 
pela rejeição. Retirado de pauta, de ofício. 17 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.899/11 – Do Sr. Reguffe – que “efe-
tua alterações no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153, 
de 22 de dezembro de 2009, para incluir no rol de 
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pú-
blica as sociedades de economia mista dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado João Maia. PARECER: pela re-
jeição. Retirado de pauta pelo Relator. 18 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.260/12 – Do Sr. Manoel Junior – que 
“isenta os produtos classificados na posição 15.09 r 
22.04 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, ori-
ginários e procedentes de Portugal, do Imposto de 
Importação”. RELATOR: Deputado Guilherme Campos. 
PARECER: Parecer Reformulado pela rejeição. Não 
deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia no 
Plenário. 19 – PROJETO DE LEI Nº 3.299/12 – Do Sr. 
Marcos Montes – que “acrescentam os §§ 5º, 6º e 7º 
ao art. 60 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 
e cria-se a Empresa na Hora”. RELATOR: Deputado 
Zeca Dirceu. PARECER: pela rejeição deste, e da 
Emenda 1/2012 da CDEIC. Não deliberado, em virtude 
do início da Ordem do Dia no Plenário. 20 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.409/12 – Do Sr. Junji Abe – que “torna 
obrigatória a informação, impressa nos rótulos de ar-
tigos de consumo industrializados comercializados no 
Brasil da forma de descarte ou retorno da embalagem 
e do produto após o consumo”. (Apensado: PL 
4409/2012) RELATOR: Deputado Marco Tebaldi. PA-
RECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2012 
da CDEIC, com emenda, e pela rejeição da Emenda 
2/2012 da CDEIC, e do PL 4.409/2012, apensado. Re-
tirado de pauta a requerimento do deputado Ronaldo 
Zulke. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – Do Sr. 
Rogerio Lisboa – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de 
agosto de 1997, que dispõe sobre a política energéti-
ca nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Ener-
gética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 2296/2007) RELATOR: 
Deputado Jânio Natal. PARECER: pela aprovação des-
te, e pela rejeição do PL 2296/2007, apensado. Vista 
ao Deputado Ronaldo Zulke, em 21/11/2012. Não de-
liberado, em virtude do início da Ordem do Dia no Ple-
nário. 22 – 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 Estado de Rondônia, para incluir as matérias primas 
de origem animal e os bens finais de informática entre 
as mercadorias beneficiadas pelo regime especial e 
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institui benefícios fiscais relativos às contribuições para 
o Pis/Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IP)”. RELATOR: 
Deputado Vilson Covatti. PARECER: pela aprovação 
deste, e pela rejeição do Substitutivo 1 da CAINDR. 
Não deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia 
no Plenário. 23 – PROJETO DE LEI Nº 1.493/11 – Do 
Sr. Mauro Mariani – que “altera a redação do art. 338 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar os 
importadores e fabricantes de bicicletas a fornecer, no 
ato da comercialização do veículo, manual contendo 
normas de circulação, penalidades, direção defensiva, 
primeiros socorros e Anexos do Código de Trânsito 
Brasileiro”. RELATOR: Deputado Luis Tibé. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. Não deliberado, em 
virtude do início da Ordem do Dia no Plenário. 24 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.121/11 – Do Sr. Walney Rocha 
– que “dispõe sobre o descarte de medicamentos ven-
cidos ou impróprios para o consumo nas farmácias e 
drogarias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2148/2011 e PL 2494/2011) RELATOR: Deputado Vil-
son Covatti. PARECER: pela aprovação deste e dos 
PL 2148/201, 2494/2011, apensados, com substitutivo. 
Não deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia 
no Plenário. 25 – PROJETO DE LEI Nº 2.136/11 – Do 
Sr. João Arruda – que “concede benefícios fiscais às 
empresas que possuam estrutura para a prática es-
portiva e mantiverem em seus quadros profissional da 
educação física ou nutrição para atuação junto aos 
funcionários”. RELATOR: Deputado Jânio Natal. PA-
RECER: pela aprovação. Não deliberado, em virtude 
do início da Ordem do Dia no Plenário. 26 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.461/11 – Do Sr. Ronaldo Nogueira – que 
“institui o Fundo Garantidor das Operações de Repre-
sentação Comercial e Empresas Representadas – 
FUNREP”. RELATOR: Deputado Antonio Balhmann. 
PARECER: pela aprovação. Não deliberado, em virtu-
de do início da Ordem do Dia no Plenário. 27 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.775/11 – Do Sr. Penna – que “dis-
põe que as empresas potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos ambientais possuam respon-
sável técnico em meio ambiente em seu quadro de 
funcionários ou consultoria técnica equivalente”. RE-
LATOR: Deputado Zeca Dirceu. PARECER: pela rejei-
ção. Não deliberado, em virtude do início da Ordem do 
Dia no Plenário. 28 – PROJETO DE LEI Nº 2.908/11 
– Do Sr. Luciano Castro – que “torna o aparelho de ar 
alveolar (etilômetro) equipamento obrigatório de todos 
os estabelecimentos comerciais que sirvam bebidas 
alcoólicas no País, e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado Renato Molling. PARECER: pela rejei-
ção. Não deliberado, em virtude do início da Ordem do 

Dia no Plenário. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.182/12 
– Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o § 1º do art. 
254-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
introduzido pela Lei nº 10.303, 31 de outubro de 2001, 
que “Dispõe sobre as Sociedades por Ações””. RELA-
TOR: Deputado Cláudio Puty. PARECER: pela aprova-
ção. Não deliberado, em virtude do início da Ordem do 
Dia no Plenário. 30 – PROJETO DE LEI Nº 3.185/12 
– Do Sr. Salvador Zimbaldi – que “proibição em todo 
Território Nacional de caixas de papelão, para embalar 
compras de supermercados, mercearias, açougues, 
bares, restaurantes, padarias ou qualquer estabeleci-
mento comercial”. RELATOR: Deputado Wellington 
Fagundes. PARECER: pela aprovação, com substitu-
tivo. Vista ao Deputado Ronaldo Zulke, em 05/12/2012. 
Retirado de pauta a requerimento do Deputado Ronal-
do Zulke. 31 – PROJETO DE LEI Nº 3.259/12 – Do Sr. 
Carlos Sampaio – que “dispõe sobre o descarte dos 
filtros de cigarro e demais componentes de qualquer 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado Damião 
Feliciano. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Wellington Fagundes, em 05/12/2012. 
Não deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia 
no Plenário. 32 – PROJETO DE LEI Nº 3.517/12 – Do 
Sr. Júlio Campos – que “altera a legislação da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade Social – 
Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep referente à 
tributação de bebidas alcoólicas e cigarros”. RELATOR: 
Deputado Vinicius Gurgel. PARECER: pela aprovação. 
Não deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia 
no Plenário. 33 – PROJETO DE LEI Nº 3.833/12 – Do 
Sr. Geraldo Resende – que “acrescenta artigo à Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-
to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a remuneração do empregado readmitido, ou 
contratado por empresa integrante do mesmo grupo 
econômico”. RELATOR: Deputado Guilherme Campos. 
Parecer: pela rejeição deste e da Emenda 1/2012 da 
CDEIC. Retirado de pauta a requerimento do Deputa-
do Antonio Balhmann. 34 – PROJETO DE LEI Nº 
3.969/12 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 
31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o art. 52 
da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, para per-
mitir a participação, em licitações, de empresas em 
processo de recuperação judicial”. RELATOR: Depu-
tado Esperidião Amin. PARECER: pela rejeição. Não 
deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia no 
Plenário. 35 – PROJETO DE LEI Nº 4.400/12 – Do Sr. 
Mandetta – que “institui o Auxílio Transporte e revoga 
a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que dis-
põe sobre o Vale Transporte, e o parágrafo único do 
art. 10 da Medida Provisória 2.189-49, de 23 de agos-
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to de 2001, que declara dedutíveis como despesa 
operacional os gastos decorrentes da Lei nº 7.418, de 
16 de dezembro de 1985”. RELATOR: Deputado Es-
peridião Amin. PARECER: pela aprovação deste e das 
Emendas 2/2012 e 3/2012 da CDEIC, e pela rejeição 
da Emenda 1/2012 da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico Indústria e Comércio. Retirado de pauta a 
requerimento do Deputado Ronaldo Zulke. 36 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.911/09 – Do Sr. Nelson Bornier – 
que “torna obrigatória a postagem com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data do vencimento, dos 
boletos bancários, documentos de cobrança ou simi-
lares por parte das empresas dos setores públicos e 
privados para clientes e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 7140/2010, PL 7281/2010, PL 110/2011 
(Apensado: PL 713/2011 (Apensado: PL 1283/2011)), 
PL 1586/2011, PL 2445/2011 (Apensados: PL 
2778/2011, PL 3776/2012, PL 4344/2012 e PL 
4696/2012) e PL 4486/2012) RELATOR: Deputado 
Zeca Dirceu. PARECER: pela rejeição deste, da Emen-
da 1/2009 da CDEIC, da Emenda 1/2012 ao PL 
1586/2011 da CDEIC, do PL 7140/2010, do PL 
7281/2010, do PL 110/2011, do PL 1586/2011, do PL 
2445/2011, do PL 4486/2012, do PL 713/2011, do PL 
1283/2011, do PL 2778/2011, do PL 3776/2012, e do 
PL 4344/2012, apensados. O Deputado Guilherme 
Campos apresentou voto em separado em 25/11/2009. 
Não deliberado, em virtude do início da Ordem do Dia 
no Plenário. 37 – PROJETO DE LEI Nº 1.046/11 – Do 
Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre o prazo de validade 
em pilhas e baterias e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado Ângelo Agnolin. PARECER: Parecer : 
reformulado, pela aprovação deste e da Emenda de 
Relator 1 da CDC, com emenda. Não deliberado, em 
virtude do início da Ordem do Dia no Plenário. IV– EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente, Deputado Marcio Reinaldo Moreira, encer-
rou os trabalhos às onze horas e treze minutos. E, para 
constar, eu, Anamélia Lima Rocha Fernandes, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será as-
sinada pelo Presidente, Deputado Marcio Reinaldo Mo-
reira, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 1ª Reunião Ordinária de Instalação e 
Eleição do Presidente, do 1º e da 2º Vice-Presidente, 
realizada em 6 de março de 2013

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do 
dia seis de março de dois mil e treze, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 

e Comércio, no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos 
Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados, na forma regimental, para a eleição 
do Presidente e dos Vice-Presidentes deste órgão 
técnico, em sucessão aos mandatários com períodos 
imediatamente cumpridos. Assumiu a presidência dos 
trabalhos, na qualidade de Presidente da Comissão, o 
Deputado Renato Molling. Compareceram à reunião 
os Deputados Titulares – Renato Molling, Ângelo Ag-
nolin, Carlos Roberto, João Maia, José Augusto Maia, 
Marcelo Matos, Renzo Braz, Ronaldo Zulke, Rosinha 
da Adefal, Sueli Vidigal, Valdivino de Oliveira, Walter 
Ihoshi e Walter Tosta; os Deputados Suplentes – Afon-
so Florence, Dr. Ubiali, Guilherme Campos, Júlio Del-
gado, Mandetta, Marco Tebaldi, Mário Feitoza, Osmar 
Terra, Perpétua Almeida, Roberto Teixeira e Sebastião 
Bala Rocha. Compareceram também os Deputados 
André Figueiredo, Damião Feliciano, João Leão, Jú-
nior Coimbra, Marcos Rogério, Salvador Zimbaldi e 
Weverton Rocha, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Fabio Reis, Luis Tibé, Mi-
guel Corrêa e Vinicius Gurgel. Justificou a ausência 
o Deputado Antônio Balhmann. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e anunciou, conforme acordo de 
Lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de 
Presidente, Deputado Ângelo Agnolin PDT/TO, de 1º 
Vice-Presidente, Deputado Marcelo Matos PDT/RJ e 
de 2ª Vice-Presidente, Deputada Sueli Vidigal PDT/ES. 
A seguir, o Presidente designou o Deputado Valdivino 
de Oliveira para auxiliar os trabalhos como Secretário 
e determinou o início da votação, com a chamada no-
minal dos Deputados membros da Comissão. Finda a 
votação e procedida à conferência das sobrecartas, 
foi constada a coincidência entre o número de cédulas 
e o de votantes. Processada a apuração, o Presiden-
te declarou como eleitos: para Presidente, Deputado 
Ângelo Agnolin, para 1º Vice-Presidente, o Deputado 
Marcelo Matos, e para 2ª Vice-Presidente, a Deputada 
Sueli Vidigal. Os candidatos foram eleitos com o total 
de treze votos válidos, não havendo votos brancos ou 
nulos. A seguir, o Deputado Renato Molling convidou 
os Deputados Ângelo Agnolin, Marcelo Matos e Sueli 
Vidigal para assumirem os trabalhos da mesa, decla-
rando-os empossados. Empossado, o Presidente, De-
putado Ângelo Agnolin, saudou a todos os presentes, 
proferiu seu discurso de posse e passou, em seguida, 
a palavra para o 1º e para a 2ª Vice-Presidente. Após 
os discursos de posse, o Deputado Ângelo Agnolin 
concedeu a palavra aos Deputados presentes. Fize-
ram uso da palavra os Deputados André Figueiredo, 
Damião Feliciano, Afonso Florence, Salvador Zimbal-
di, Sebastião Bala Rocha, Marcos Rogério, Renato 
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Molling, Weverton Rocha e Dr. Jorge Silva, nessa or-
dem. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente convocou a próxima reunião para o dia 
treze corrente, às 9 horas e 30 minutos e encerrou os 
trabalhos às 12 horas e 10 minutos. E para constar, 
eu, Anamélia Lima Rocha Fernandes lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Ângelo Agnolin, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar seu arquivo documental. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Ata da Primeira Reunião Ordinária de Insta-
lação e Eleição da Mesa Diretora da Comissão de 
Educação, realizada em 6 de março de 2013

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
seis de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comis-
são de Educação, no Anexo II, Plenário 10 desta Casa 
Legislativa, convocada pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, 
nos termos do § 2º do artigo 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, conforme Ato Convoca-
tório de 28 de fevereiro de 2013, para a instalação e 
eleição da Mesa Diretora deste Órgão Técnico para 
o ano de 2013, 3ª Sessão Legislativa, da 54ª Legis-
latura, em sucessão aos mandatários com períodos 
imediatamente cumpridos. Estabelece, ainda, o mes-
mo diploma legal, que a Comissão compor-se-á de 32 
deputados titulares, com igual número de suplentes. 
Assumiu a presidência dos trabalhos, na qualidade de 
Presidente, o Deputado Newton Lima (PT/SP). A lista 
de presença registrou o comparecimento dos mem-
bros: Deputados titulares: Newton Lima – Presidente; 
Raul Henry, Pedro Uczai e Paulo Rubem Santiago – 
Vice-Presidentes; Alice Portugal, Aline Corrêa, Angelo 
Vanhoni, Artur Bruno, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, 
Gabriel Chalita, Glauber Braga, Izalci, Jorge Boeira, 
Lelo Coimbra, Leopoldo Meyer, Manoel Salviano, Már-
cio Marinho, Nilson Pinto, Pinto Itamaraty, Professor 
Sérgio de Oliveira, Professor Setimo, Professora Dori-
nha Seabra Rezende, Reginaldo Lopes e Waldenor Pe-
reira. Deputados suplentes: Aracely de Paula, Ariosto 
Holanda, Eduardo Barbosa, Esperidião Amin, Eurico 
Júnior, Iara Bernardi, Jean Wyllys, Jorginho Mello, 
Jose Stédile, Mara Gabrilli, Margarida Salomão, Osmar 
Serraglio e Saraiva Felipe. Compareceram também os 
Deputados Eduardo Cunha e José Guimarães, como 
não membros. Deixaram de comparecer os Deputa-
dos Alex Canziani, Francisco Praciano, João Bittar, 
Ronaldo Caiado, Stepan Nercessian e Waldir Mara-
nhão. Justificou a ausência o Deputado Alex Canziani. 
ABERTURA: Havendo número regimental conforme 

dispõe o § 2º do art. 50 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o Presidente declarou iniciados 
os trabalhos e instalada a Comissão para o ano de 
2013. Esclareceu, ainda, que o Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, em 27/02/2013, o Projeto de 
Resolução 166/13, que autorizou o desmembramento 
da Comissão de Educação e Cultura para criar dois 
novos colegiados distintos – um para a Educação e 
outro para a Cultura. Em seguida anunciou, conforme 
acordo de Lideranças, o nome do candidato ao cargo 
de Presidente, Deputado Gabriel Chalita (PMDB/SP); 
para os cargos de 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes os De-
putados Artur Bruno (PT/CE), Lelo Coimbra (PMDB/
ES) e Alex Canziani (PTB/PR), respectivamente. An-
tes de dar início à ordem do dia, o Presidente pediu 
ao Plenário que se procedesse a um minuto de silên-
cio em homenagem póstuma ao Presidente da Vene-
zuela, Hugo Chaves, em virtude de seu falecimento 
ocorrido em 05/03/2013. Ato contínuo, o Presidente 
procedeu à prestação de contas de sua gestão junto a 
esta Comissão, considerando-a muito profícua, apesar 
de tratar-se de um ano eleitoral. Assinalou como de 
grande relevância, entre outras iniciativas, a emissão 
de seis atos normativos, para os quais contribuíram 
os demais parlamentares membros titulares e su-
plentes. Dispositivos estes, que permitiram dar maior 
racionalidade, celeridade, organização e, sobretudo, 
segurança jurídica às decisões do Colegiado. Tendo 
sido, inclusive, objeto de estudo de pesquisadora do 
CEFOR, que considerou esta Comissão a mais orga-
nizada da Casa. O Presidente agradeceu, ainda, aos 
parlamentares integrantes deste Órgão Técnico, aos 
servidores efetivos e comissionados, nas pessoas do 
Senhor Secretário, Jairo Luis Brod e do Senhor Laurez 
Cerqueira, respectivamente. Concluiu, agradecendo 
também aos assessores parlamentares dos Minis-
térios da Educação e da Cultura, enaltecendo suas 
contribuições, inclusive na formatação das emendas 
apresentadas ao PLDO e PLOA/2013. ORDEM DO 
DIA: Eleição da Mesa Diretora da Comissão para 2013. 
O Presidente fez a leitura da Decisão da Questão de 
Ordem 545/2005. A seguir o Presidente designou a 
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/
TO) para servir como Secretária e determinou o iní-
cio da votação, com chamada nominal dos senhores 
membros indicados. O Presidente convidou o Deputado 
Raul Henry para sucedê-lo na Presidência dos Traba-
lhos. Fizeram uso da palavra para breves comunica-
ções, os Deputados Lelo Coimbra e Fátima Bezerra. 
Finda a votação, o Presidente reassumiu a condução 
da reunião e convidou o Deputado Raul Henry para 
a contagem dos votos. Procedida à conferência das 
sobrecartas, foi constatada a coincidência do número 
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de cédulas e o de votantes. Processada a apuração, 
o Presidente declarou eleitos os Deputados Gabriel 
Chalita, Presidente; Artur Bruno, 1º Vice-Presidente; 
Lelo Coimbra, 2º Vice-Presidente; e Alex Canziani, 3º 
Vice-Presidente, com 24 (vinte e quatro) votos válidos 
cada um. O Deputado Newton Lima convidou o Presi-
dente eleito para tomar assento à Mesa e o declarou 
empossado. Em seguida, dirigiu-lhe palavras enalte-
cedoras e manifestou a sua confiança no parlamentar 
recém-escolhido pelo sufrágio do voto, na condução 
dos trabalhos da Comissão. Julgou ter sido positiva a 
sua contribuição no fortalecimento da Educação e da 
Cultura, com a aprovação de alguns projetos relevantes 
nas áreas, tanto da Educação quanto da Cultura que, 
no entendimento de Sua Excelência, de fundamental 
importância na valorização do profissional de educa-
ção, e das manifestações culturais como instrumento 
de inclusão social. Ressaltou o papel relevante dos 
integrantes da Comissão, das entidades de classe da 
sociedade civil, na discussão do Plano Nacional de 
Educação e de outros projetos de igual proeminência. 
Logo depois, transferiu a palavra ao Deputado Gabriel 
Chalita, eleito Presidente da Comissão para o exercí-
cio de 2013, para assumir a presidência da reunião. O 
Presidente eleito agradeceu a indicação de seu partido 
e ao Plenário por sua eleição, e manifestou ser motivo 
de honra presidir este Colegiado, que segundo avalia-
ção de Sua Excelência, o mais importante da Casa. 
Enalteceu o trabalho do Deputado Newton Lima no 
comando da Comissão e concluiu o seu pronuncia-
mento, consignando que teria a oferecer “a sua paixão 
e entusiasmo para trabalhar pela educação brasileira”. 
O Presidente eleito convidou os Deputados Artur Bru-
no e Lelo Coimbra para tomarem assento à Mesa e 
os declarou empossados. O Deputado Alex Canziani, 
eleito para ocupar a 3ª Vice-Presidência, em virtude 
de viagem de caráter oficial, não pôde ser empossa-
do nesta oportunidade. Os parlamentares eleitos 1º 
e 2º Vice-Presidentes fizeram uso da palavra para os 
devidos agradecimentos. Fizeram uso da palavra para 
parabenizar os eleitos, os Deputados Angelo Vanhoni, 
Fátima Bezerra, Professora Dorinha Seabra Rezende, 
Paulo Rubem Santiago, José Guimarães, Mara Gabrilli, 
Izalci, Jean Wyllys, Professor Setimo, e Pinto Itama-
raty. Antes do encerramento da reunião o Presidente 
eleito agradeceu a presença dos senhores membros 
e demais parlamentares, servidores da Comissão e 
da Câmara dos Deputados. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente eleito encerrou 
os trabalhos às doze horas e vinte e sete minutos. 

Antes, porém, convidou os senhores membros para 
a reunião ordinária deliberativa, dia 13/03/2013, às 
10 horas, no plenário 10, Anexo II, para apreciação 
das proposições constantes da Pauta. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar o acervo documental desta reunião, para 
posterior degravação mediante solicitação escrita 
devidamente justificada. E, para constar, eu Marival-
do Ferreira da Silva lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Secretário 
desta Comissão de Educação, Jairo Luís Brod e pelo 
Presidente Deputado Gabriel Chalita, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima-Quarta Reunião, Ordinaria 
Deliberativa, realizada em 12 de dezembro de 2012

Às dez horas e onze minutos do dia doze de de-
zembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle no Plenário 9 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia do deputado Edmar Arruda. Compareceram os 
deputados Edmar Arruda (presidente), Edson Santos 
e Wellington Roberto (vice-presidentes), Aníbal Go-
mes, Carlos Brandão, Daniel Almeida, Devanir Ribei-
ro, Fernando Francischini, Giroto, Glauber Braga, 
Marcelo Matos, Nelson Bornier, Nilton Capixaba, Pau-
lo Feijó, Ronaldo Caiado, Vanderlei Siraque – titulares; 
Carlos Magno, Eduardo Cunha, Filipe Pereira, João 
Magalhães, Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Rodri-
go Maia, Sibá Machado, Vanderlei Macris, Vaz de Lima 
– suplentes; Antônia Lúcia – não-membro. Deixaram 
de comparecer os titulares Aline Corrêa, Edio Lopes 
e Hugo Motta. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a ata da trigésima-terceira 
reunião da Comissão, cuja leitura foi dispensada a 
pedido do deputado Glauber Braga. Não houve dis-
cussão. Em votação, a ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
Nos termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, 
o presidente informou que foram distribuídas cópias 
da lista dos expedientes recebidos pela Comissão no 
período de cinco a onze de dezembro, que passa a 
integrar esta ata, dispensando a leitura dos citados 
expedientes. Antes de passar à Ordem do Dia, o pre-
sidente fez o lançamento oficial da 3º edição da Car-
tilha de Fiscalização e Controle, com distribuição de 
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exemplares aos deputados e a um representante da 
plateia, simbolizando o cidadão brasileiro. O presiden-
te também informou que a versão eletrônica da Car-
tilha está disponível na página da Comissão, pediu 
que os deputados também promovessem a sua divul-
gação, ressaltando que “é um direito do cidadão saber 
para onde está indo o dinheiro dos seus impostos e 
o que fazer quando há mau uso desses recursos”. Por 
fim, agradeceu ao consultor de orçamento da Câma-
ra dos Deputados Romiro Ribeiro, responsável pela 
elaboração do texto da terceira edição da cartilha, 
bem como à equipe da Secretaria da Comissão pelo 
empenho para que sua publicação fosse efetivada 
ainda este ano. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMEN-
TO Nº 380/12, do Sr. Carlos Brandão, que “requer a 
realização de audiência pública, com a finalidade de 
obter esclarecimentos acerca da fixação de preços no 
transporte aéreo de passageiros”. Não houve discus-
são. Em votação, o requerimento foi aprovado. O de-
putado Sibá Machado solicitou a verificação nominal 
da votação. Em votação nominal, o requerimento foi 
aprovado com sete votos favoráveis e cinco contrários. 
Votaram pela aprovação os deputados Ronaldo Caia-
do, Wellington Roberto, Edmar Arruda, João Maga-
lhães, Vanderlei Macris, Vaz de Lima e Mendonça 
Filho. Pela rejeição, votaram os deputados Devanir 
Ribeiro, Edson Santos, Glauber Braga, Sibá Machado 
e Eduardo Cunha. 2 – REQUERIMENTO Nº 381/12, 
do Sr. Onyx Lorenzoni, que “solicita a convocação do 
ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República – SAC/PR, Wagner Bittencourt de Oli-
veira, para prestar esclarecimentos sobre os fatos 
relacionados à fusão entre a Gol Linhas Aéreas e 
Webjet, Linhas Aéreas Brasileiras e seus reflexos no 
setor aeronáutico”. Em discussão, manifestou-se fa-
voravelmente ao requerimento o deputado Ronaldo 
Caiado. Contrariamente, manifestaram-se os deputa-
dos Eduardo Cunha e Sibá Machado. Em votação, o 
requerimento foi rejeitado. 3 – REQUERIMENTO Nº 
382/12, do Sr. Onyx Lorenzoni, que “requer o convite 
do Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), Marcelo Guaranys, para prestar esclare-
cimentos sobre os fatos relacionados à fusão entre a 
empresa Gol Linhas Aéreas e Webjet, Linhas Aéreas 
Brasileiras e seus reflexos no setor aeronáutico”. Em 
discussão, manifestou-se favoravelmente ao requeri-
mento os deputados Mendonça Filho, Ronaldo Caia-
do, Carlos Brandão e Onyx Lorenzoni. Contrariamen-
te, manifestaram-se os deputados Devanir Ribeiro, 
Eduardo Cunha, Sibá Machado e Carlos Magno. Em 

votação, o requerimento foi rejeitado. 4 – REQUERI-
MENTO Nº 383/12, do Sr. Onyx Lorenzoni, que “requer 
seja convidado o presidente do Cade (Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica), Vinícius Marques 
de Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre os 
fatos relacionados à fusão entre a Gol Linhas Aéreas 
e Webjet, Linhas Aéreas Brasileiras, seus reflexos no 
mercado de transporte aeroviário e atuação no caso 
do órgão que preside”. O autor defendeu a aprovação 
do requerimento. Em discussão, manifestaram-se fa-
voravelmente ao requerimento os deputados Eduardo 
Cunha, Sibá Machado e Edmar Arruda. O deputado 
Eduardo Cunha sugeriu, porém, que o debate fosse 
mais amplo, sobre fusões de modo geral, inclusive a 
da Gol e Webjet. O autor aceitou que o debate fosse 
ampliado, com alteração do requerimento para “es-
clarecimentos sobre a fusão entre as empresas Gol 
e Webjet e demais fusões”. Em votação o requerimen-
to foi aprovado com a alteração acordada, contra o 
voto do deputado Carlos Magno. 5 – REQUERIMEN-
TO Nº 385/12, do Sr. João Magalhães, que “requer 
que o ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Edi-
son Lobão, solicite informações à presidenta da Pe-
trobras, Sra. Maria das Graças Foster, pertinentes à 
assinatura pelo Consórcio TUPI-BV, formado pela 
Petrobras, BG Group e Petrogal de carta de intenção 
com a Schahin Petróleo e a Modec, para construção 
de FPSO”. O autor defendeu a aprovação. Em discus-
são o deputado Carlos Magno apoiou a aprovação. 
Em votação o requerimento foi aprovado. 6 – REQUE-
RIMENTO Nº 386/12, dos Srs. Nelson Bornier e João 
Magalhães, que “requer que se determine a realização 
de auditoria pelo Tribunal de Contas da União, com 
vistas a apurar possíveis irregularidades constantes 
de Convênios firmados entre a União e o município 
de Vargem Grande do Sul-SP”. O deputado João Ma-
galhães defendeu a aprovação do requerimento. Não 
houve discussão. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. 7 – REQUERIMENTO Nº 391/12, do Sr. Rodrigo 
Maia, que “solicita sejam convidados o Sr. Jorge He-
reda, presidente da Caixa Econômica Federal, o Sr. 
Quênio Cerqueira de França, secretário executivo do 
Conselho Curador do FGTS e a Sra. Carmem Campos 
Pereira, diretora-presidente do grupo Rede Energia, 
para prestarem esclarecimentos sobre as relações 
financeiras entre a Caixa Econômica Federal e o gru-
po Rede Energia, incluindo suas subsidiárias”. O au-
tor defendeu a aprovação do requerimento. Em dis-
cussão, o deputado Eduardo Cunha apoiou a aprova-
ção do requerimento, mas sugeriu que no lugar do 
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presidente da Caixa fosse convidado o vice-presiden-
te de Ativos de Terceiros, Sr. Marcos Vasconcelos. Os 
deputados Edson Santos, Sibá Machado e Glauber 
Braga sugeriram a retirada do requerimento, visto que 
o presidente da Caixa já viria à Comissão no próximo 
dia dezenove de dezembro, ocasião em que se pode-
ria abordar também este tema. O autor rejeitou as 
propostas de retirada do requerimento e de tratar do 
tema na audiência já prevista, mas concordou com a 
proposta do deputado Eduardo Cunha para substituir 
o convite ao presidente da Caixa pelo convite ao vice-
-presidente de Ativos de Terceiros. Em votação, o re-
querimento foi aprovado, com a alteração acordada. 
8 – REQUERIMENTO Nº 392/12, do Sr. Ronaldo Caia-
do, que “convida o ministro de Estado da Educação, 
Sr. Aloizio Mercadante, para prestar esclarecimentos 
sobre o resultado do Exame obrigatório do Cremesp 
para os formandos de Medicina”. O autor sugeriu – 
obtendo a concordância do plenário – que a discussão 
fosse feita conjuntamente com o Requerimento 393/12, 
por tratar-se do mesmo tema, e defendeu a aprovação 
dos dois requerimentos, informando que, para facilitar 
um acordo, no lugar do ministro da Educação poderia 
ser convidado o responsável pela área de regulação 
do ensino superior no MEC. Em discussão, os depu-
tados Eduardo Cunha, Sibá Machado, Carlos Brandão 
e Edmar Arruda manifestaram-se favoravelmente aos 
dois requerimentos, com a alteração no Requerimen-
to 392/12 para substituir o convite ao ministro da Edu-
cação por convite ao Sr. Jorge Messias, secretário de 
Regulação e Supervisão de Educação Superior do 
MEC. Em votação, o requerimento 392/12 foi aprova-
do, com a alteração acordada. 9 – REQUERIMENTO 
Nº 393/12, do Sr. Ronaldo Caiado, que “convida o 
presidente do Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo, Sr. Renato Azevedo Júnior, para 
prestar esclarecimentos e informações sobre o exame 
obrigatório do Cremesp para os formandos de Medi-
cina”. Discussão conjunta com o Requerimento 392/12. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 10 – PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 112/05, 
do Sr. Luiz Carlos Hauly, que “propõe que a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle solicite audito-
ria especial à Controladoria-Geral da União – CGU e 
ao Tribunal de Contas da União – TCU para a apura-
ção de denúncias de prejuízos, gestão temerária dos 
recursos alocados ao Banco Popular do Brasil e os 
critérios de fiscalização adotados pelo Banco Central 
do Brasil com referência a créditos considerados irre-
cuperáveis”. Relator: deputado Carlos Magno. Rela-

tório final: pelo encerramento e arquivamento por ter 
alcançado seus objetivos. O relator leu e fez a defesa 
do seu voto. O presidente concedeu vista ao deputa-
do Carlos Brandão. 11 – PROPOSTA DE FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE Nº 52/1, do Sr. Vanderlei Macris 
que “propõe que a Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle realize ato de fiscalização e controle 
no Instituto Nacional de Reforma Agrária – Incra inte-
grante da estrutura administrativa do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, com vistas a verificar irre-
gularidades em assentamentos de reforma agrária 
criados pelo órgão no Estado do Pará, no período de 
2005 a 2011 Relator: deputado Edson Santos. Rela-
tório prévio: pela não-implementação. Retirado de 
pauta a pedido do autor. 12 – PROPOSTA DE FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE Nº 63/12, do Sr. Nilson Lei-
tão, que “propõe que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União – fiscalize e controle os atos do pro-
cesso de compra do Banco Panamericano pela Caixa 
Econômica Federal”. Relator: deputado Edson Santos. 
Relatório prévio: pela não-implementação. Retirado 
de pauta a pedido do relator.13 – PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 91/12, do Sr. Ro-
berto Freire, que “propõe que a Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle efetue ato de fiscalização 
e controle, com auxílio do Tribunal de Contas da União 
– TCU, para investigar denúncia de irregularidades na 
compra e na gestão do Banco Votorantim realizada 
pelo Banco do Brasil”. Relator: deputado Edson San-
tos. Relatório prévio: pela não-implementação e arqui-
vamento. Não houve discussão. Em votação, o relató-
rio foi aprovado. 14 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE Nº 94/12, do Sr. Rubens Bueno, que 
“propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, com auxílio do Tribunal de Contas da União, 
realize a fiscalização e controle sobre os atos de ges-
tão praticados pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petro-
bras”. Relator: deputado Sibá Machado. Relatório 
prévio: pela não-implementação. Não houve discussão. 
Em votação, o relatório foi aprovado. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o presidente encer-
rou os trabalhos às onze horas e quarenta e sete mi-
nutos, convocando reunião ordinária para o próximo 
dia dezenove de dezembro, no Plenário 9, às dez 
horas. E, para constar, eu, Regina Pereira Games, 
secretária, lavrei a presente ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo presidente, deputado 
Edmar Arruda, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS NA CFFC

NO PERÍODO DE 05/12/2012 a 11/12/2012

Lista a ser distribuída na reunião de 12/12 /2012

RECEBIDO COMISSÃO AUTOR DO DOCUMENTO ASSUNTO

05/12/2012 Tribunal de Contas da União
Benjamin Zymler
Presidente

Aviso nº 1563-Seses-TCU-Plenário, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 
3249/2012-Plenário, proferido nos 
autos do processo TC 034.303/2011-
1, referente levantamento com o ob-
jetivo de conhecer o rol de renúncias 
de receitas tributárias e creditícias 
concedidas pelo Governo Federal 
para viabilizar o evento Copa do Mun-
do de 2014. 

05/12/2012 Alcineia Ramos de Freitas
Cidadã

Mensagem 176460, recebida pelo 
site da CFFC, em “Fale com a Comis-
são” – a cidadã expõe sua indignação 
acerca da rejeição dos requerimentos 
que solicitavam audiências públicas 
para tratar da operação Porto Seguro.

05/12/2012 Tribunal de Contas da União
Benjamin Zymler
Presidente

Aviso nº 1593-Seses-TCU-Plenário, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 
3267/2012-Plenário, proferido nos 
autos do processo TC 018.814/2011-
5, acerca de representação formula-
da pela empresa Itaí Estudos, Proje-
tos e perfurações Ltda. sobre supos-
tas irregularidades no contrato firma-
do entre a Petrobras e o consórcio 
Brasfond/Schahin e seus aditivos, em 
relação ao gasoduto de Caraguata-
tuba, bem como sobre as providên-
cias tomadas no âmbito do processo 
TC 019.436/2009-3. Vínculo com os 
REQs nº 288/2012 e 344/2012 e co-
nexão com a PFC 101/2009. 

05/12/2012 Tribunal de Contas da União
Benjamin Zymler
Presidente

Aviso nº 1594-Seses-TCU-Plenário, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 
3268/2012-Plenário, proferido nos 
autos do processo TC 028.016/2012-
2, acerca de inspeção junto à Petro-
bras, nos contratos aditivos assina-
dos com o grupo Schahin, no âmbito 
da obra do gasoduto de Caraguata-
tuba, assunto já tratado no processo 
TC 018.814/2011-5. Vínculo com os 
REQs nº 288/2012 e 344/2012 e co-
nexão com a PFC 101/2009. 
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07/12/2012 Tribunal de Contas da União
Benjamin Zymler
Presidente

Aviso nº 1349-GP-TCU, do Tribunal 
de Contas da União, que registra o 
recebimento do ofício nº 511/2012/
CFFC-P e informa que a auditoria 
para apurar irregularidades constan-
tes do Relatório de Fiscalização/CGU 
nº 01238 foi autuado como processo 
nº TC-045.674/2012-4 e remetido a 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
para adoção de providências. Vínculo 
com o REQ 361/2012.

10/12/2012 Tribunal de Contas da União
Benjamin Zymler
Presidente

Aviso nº 1356-GP/TCU, do Tribunal 
de Contas da União, que encami-
nha cópia do Acórdão nº 7599/2012, 
proferido pela 2ª Câmara nos autos 
do Processo nº TC 021.116/2007-5. 
Vínculo com o Planfor/FAT.

10/12/2012 Liderança do PPS
Dep. Rubens Bueno
Líder

Indica o Dep. Roberto Freire – PPS/
SP em substituição ao Dep. Arnaldo 
Jordy – PPS/PA para ocupar vaga de 
suplente na CFFC

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Primeira Reunião, de Instalação e Elei-
ção de Presidente e Vice-Presidentes, realizada em 
6 de março de 2013

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia seis 
de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle no Plenário 9 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo 
presidente da Câmara dos Deputados, na forma regi-
mental, para instalação e eleição do presidente e dos 
vice-presidentes da Comissão. Registraram presença 
os deputados Ademir Camilo, Alexandre Santos, Car-
los Brandão, Edinho Bez, Edio Lopes, Edson Santos, 
Fernando Francischini, Hugo Motta, João Pizzolatti, 
Luiz Sérgio, Manuel Rosa Neca, Paulo Feijó, Vanderlei 
Siraque, Wellington Roberto, Wladimir Costa – titulares; 
Carlos Magno, Eduardo Cunha, Giroto, Marçal Filho, 
Marcelo Matos, Sibá Machado, Valtenir Pereira, Vander-
lei Macris, Vaz de Lima, Waldenor Pereira – suplentes; 
e Edmar Arruda, na qualidade de presidente da CFFC 
na sessão legislativa de 2012 – não-membro. Deixaram 
de comparecer os deputados titulares Manuela D’ávila, 
Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni e Wolney Queiroz. 
Assumiu a presidência dos trabalhos, nos termos do 

art. 39, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, o deputado Edmar Arruda. Havendo número 
regimental, o presidente declarou aberta a reunião, 
informou as regras para eleição dos cargos da Mesa 
da Comissão e anunciou os nomes dos candidatos in-
dicados, para votação em chapa única, conforme acor-
do de lideranças, aos cargos de presidente, deputado 
Edinho Bez (PMDB/SC); de primeiro-vice-presidente, 
deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ); de segundo-
-vice-presidente, deputado João Pizzolati (PP/SC); e 
de terceiro-vice-presidente, deputado Luiz Sérgio (PT/
RJ). Em seguida, o presidente designou o deputado 
Edson Santos para atuar como secretário na eleição 
e determinou o início da votação, com a chamada no-
minal dos membros do colegiado. Finda a votação, foi 
conferida e constatada a coincidência entre o número 
de sobrecartas e o de votantes, totalizando catorze 
votos. Processada a apuração, o presidente anunciou 
o resultado, declarando eleitos, todos com catorze vo-
tos válidos, para presidente da Comissão, o deputado 
Edinho Bez; para primeiro-vice-presidente, o deputa-
do Alexandre Santos; para segundo-vice-presidente, 
o deputado João Pizzolati; e para terceiro-vice-presi-
dente, o deputado Luiz Sérgio (PT). Não houve votos 
em branco. Votaram os deputados Edson Santos, Luiz 
Sérgio, Vanderlei Siraque, Alexandre Santos, Edinho 
Bez, Carlos Brandão, Ademir Camilo, Manuel Rosa 
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Neca, Paulo Feijó, Wladimir Costa, Eduardo Cunha, 
Vanderlei Macris, Carlos Magno e Valternir Pereira. 
Antes da posse dos eleitos, o deputado Edmar Arru-
da fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão e agradeceu o apoio recebido durante sua 
gestão na presidência do colegiado, na sessão legis-
lativa anterior. Com a palavra os deputados Alexandre 
Santos e Wladimir Costa reconheceram e agradeceram 
o trabalho desenvolvido pelo deputado Edmar Arruda 
na presidência da Comissão. Em seguida o presidente 
deu posse ao presidente eleito e o convidou a assumir 
a presidência da reunião. Com a palavra, o presidente 
eleito, deputado Edinho Bez, deu posse aos demais 
eleitos, convidou-os a compor a Mesa, parabenizou o 
seu antecessor pelo trabalho desenvolvido, agrade-
ceu aos atuais membros por conduzi-lo à presidência 
e enfatizou a importância da Comissão que passara a 
presidir. Com a palavra, manifestou-se o primeiro-vice-
-presidente eleito, deputado Alexandre Santos, agra-
decendo a confiança de seus pares. Também usaram 
a palavra os deputados Hugo Motta e Wladimir Cos-
ta, para saudar os membros da nova presidência da 
Comissão. Em seguida o presidente convidou todos 
os membros para a cerimônia de descerramento da 
foto do deputado Edmar Arruda, que passa a compor 
a galeria de ex-presidentes da Comissão. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente convocou reunião or-
dinária deliberativa da Comissão para o próximo dia 
treze de março, quarta-feira, às dez horas, e encerrou 
os trabalhos às onze horas e catorze minutos. E, para 
constar, eu, Regina Pereira Games, secretária, lavrei 
a presente ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo presidente, deputado Edinho Bez, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

Ata da Reunião de Instalação e Eleição do 
Presidente e Vice-Presidentes, realizada em 6 de 
março de 2013

Às quinze horas e três minutos do dia seis de 
março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Legislação Participativa, no Anexo II, Plenário 03 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Anthony Garotinho, Arnaldo Jordy, Car-
los Sampaio, Dr. Grilo, Glauber Braga, Iara Bernardi, 
Lincoln Portela, Luiza Erundina, Marcelo Guimarães 
Filho, Nilson Leitão, Paulo Pimenta e Roberto Britto 
– titulares; e Fernando Ferro, Isaias Silvestre e Mar-
cos Rogério – suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Leomar Quintanilha, Paulão, Pedro Paulo 
e Waldir Maranhão. ABERTURA: Havendo número re-

gimental, assumiu a direção dos trabalhos, nos termos 
do artigo 39, §4º, do Regimento Interno, o Deputado 
Anthony Garotinho, o qual declarou abertos os traba-
lhos. Na sequência, o Sr. Presidente informou que a 
presente reunião havia sido convocada, nos termos 
regimentais, pelo Presidente da Casa para a instalação 
dos trabalhos da Comissão de Legislação Participativa 
bem como a realização de eleição do Presidente e dos 
Vice-Presidentes para a 3ª Sessão Legislativa da 54ª 
Legislatura. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. 
Presidente, após registrar a composição da Comissão, 
esclareceu as normas para a realização da eleição e 
anunciou como candidato à presidência o Deputado 
Lincoln Portela – PR/MG, conforme acordo de Lide-
ranças. Para os demais cargos, não houve indicação. 
Concluída as explicações necessárias ao processo de 
eleição, o Sr. Presidente, para ser auxiliado nos traba-
lhos, designou, como Secretário o Deputado Glauber 
Braga, que, de imediato, iniciou o processo de votação 
com a chamada nominal dos membros da Comissão. 
Durante o processo de votação, o Sr. Presidente fez 
breves agradecimentos aos servidores e assessores 
da Comissão e registrou a aprovação, no Plenário da 
Casa, de duas sugestões que foram transformadas em 
Lei. Na sequência, o Sr. Presidente deu boas vindas 
ao Deputado Lincoln Portela e enfatizou a opção feita 
pelo Deputado no momento de escolha da Comissão 
de Legislação Participativa para exercer o mandato 
de Presidente. Em continuidade a sua fala, o Sr. Pre-
sidente anunciou a presença de sua filha Clarissa no 
plenário e deu boas vindas ao servidor Cláudio, que, 
nesta Sessão Legislativa, assumiu a Secretaria da Co-
missão. Após isso, o Deputado Lincoln Portela, no uso 
da palavra, parabenizou o Sr. Presidente pelo trabalho 
realizado frente à Liderança do Partido da República, 
registrou a qualidade do ambiente de trabalho encon-
trado na Comissão e fez breve relato de matérias que 
foram temas de debates na Sessão Legislativa de 2012. 
O Sr. Presidente, após agradecer as palavras do De-
putado e registrar a rápida passagem pelo plenário da 
Senadora Lídece da Mata, enfatizou que assinaria o 
Requerimento que trata da carga horária dos profissio-
nais da área de enfermagem, pois a referida matéria é 
importante para o Brasil. Concluída sua fala, o Sr. Pre-
sidente passou a direção dos trabalhos ao Deputado 
Glauber Braga, que, no uso da palavra, parabenizou 
o Deputado Anthony Garotinho, pelo período que es-
teve à frente da Comissão. Ainda, durante a sua fala, 
o Deputado Glauber Braga parabenizou o Deputado 
Lincoln Portela, registrando que o nobre par teria a 
oportunidade de deixar a própria marca na Comissão. 
Feito isso, registrou que, durante a reunião de escolha 
das comissões, ficou surpreso, positivamente, ao sa-
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ber que o Deputado Anthony Garotinho, como Líder do 
Partido da República, havia, na primeira oportunidade, 
optado pela Comissão de Legislação Participativa, o 
que demonstrava o reconhecimento do potencial que 
existe na Comissão e que poderia vir a ser explorado. 
Na sequência, o Deputado Glauber Braga fez breve 
fala a respeito do funcionamento e do histórico da 
Comissão e, por fim, agradeceu ao Deputado Lincoln 
Portela a atitude do Deputado Anthony Garotinho, Lí-
der do Partido da República, de ter demonstrado que 
a Comissão de Legislação Participativa deve estar 
entre as primeiras a serem escolhidas, tendo em vista 
a importância que ela tem para a Câmara dos Depu-
tados e para o Brasil. O Deputado Lincoln Portela, no 
uso da palavra, registrou os motivos que o levaram a 
escolher a Presidência da Comissão, mesmo tendo 
outra opção, e comunicou aos nobres pares os diver-
sos trabalhos que já estavam sendo realizados frente 
à Comissão, dando ênfase à proposta de Comissão 
Geral para tratar de Segurança Pública. Concluída a 
fala do Deputado Lincoln Portela, o Deputado Glauber 
Braga, na qualidade de Presidente, convidou o Depu-
tado Marcelo Guimarães Filho para assumir a direção 
dos trabalhos da Comissão. Assumindo a Presidência, 
o Deputado Marcelo Guimarães Filho deu continuida-
de ao processo de votação convidando, o Deputado 
Isaías Silvestre para exercer o direito de voto e comu-
nicou, aos presentes em plenário, que a votação seria 
concluída logo que os demais membros, que partici-
pavam de processo de votação em outras Comissões, 
comparecessem. Decorrido o tempo necessário para a 
espera dos nobres pares, o Sr. Presidente declarou en-
cerrado o processo de votação e deu início à apuração 
da votação, informando, de imediato, que o número de 
sobrecartas, que foram doze, coincidia com o número 
de parlamentares votantes, que foram os seguintes: 
Carlos Sampaio, Dr. Grilo, Fernando Ferro, Glauber 
Braga, Iara Bernardi, Isaías Silvestre, Lincoln Portela, 
Luiza Erundina, Marcelo Guimarães Filho, Marcos Ro-
gério, Paulo Pimenta e Roberto Britto. Na sequência, 
o Sr. Presidente procedeu à contagem dos votos para 
o cargo de presidente e, afinal, declarou eleito e em-
possado, com doze votos, o Deputado Lincoln Portela, 
o qual foi convidado a assumir a direção dos trabalhos. 
Assumindo os trabalhos, o Sr Presidente agradeceu 
e parabenizou o Deputado Marcelo Guimarães Filho 
pela condução dos trabalhos e, após pronunciar (citar) 
o nome de cada servidor da Comissão, agradeceu e 
parabenizou o grupo pela forma parceira de trabalhar. 
Na sequência, o Sr. Presidente parabenizou cada um 
dos membros, entre titulares e suplentes, por terem 
escolhido a Comissão de Legislação Participativa para 
trabalhar e ressaltou que juntos realizariam um exce-

lente trabalho. Feito isso, o Sr. Presidente convocou os 
Srs. Deputados para reunião, a realizar-se quarta-feira, 
dia 13 de março, às 14 horas, para eleição dos Vice-
-Presidentes, e, nada mais havendo a tratar, às quinze 
horas e quarenta e oito minutos declarou encerrados 
os trabalhos. Para constar, eu, Aldo Matos Moreno, se-
cretário em exercício, lavrei a presente Ata, que após 
ser lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Lincoln Portela, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1ª Reunião Ordinária (Instalação e Elei-
ção do Presidente e dos Vice-Presidentes), relizada 
em 6 de março de 2013

Às dez horas e dezenove minutos do dia seis de 
março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
Anexo II, Plenário nº 2, da Câmara dos Deputados, 
convocada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
na forma regimental, para eleição do Presidente e dos 
Vice-Presidentes deste Órgão Técnico, em sucessão 
aos mandatários com períodos imediatamente cum-
pridos. Assumiu a presidência dos trabalhos, na qua-
lidade de Presidente, o Deputado Sarney Filho (PV/
MA). A lista de presença registrou o comparecimento 
dos Deputados Sarney Filho (PV/MA) – Presidente; 
Arnaldo Jordy (PPS/PA) e Penna (PV/SP) – Vice-Pre-
sidentes; Giovani Cherini (PDT/RS), Irajá Abreu (PSD/
TO), Márcio Macêdo (PT/SE), Marco Tebaldi (PSDB/
SC), Marina Santanna (PT/GO), Paulo César Quartie-
ro (DEM/RR), Ricardo Tripoli (PSDB/SP), Stefano Aguiar 
(PSC/MG) e Valdir Colatto (PMDB/SC) – Titulares; 
Alexandre Toledo (PSDB/AL), Alfredo Sirkis (PV/RJ), 
Anselmo de Jesus (PT/RO), Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PR/MG), Dr. Paulo César (PSD/RJ), 
Fernando Ferro (PT/SE), Fernando Jordão (PMDB/
RJ) e Givaldo Carimbão (PSB/AL) – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Antônio Roberto 
(PV/MG), Augusto Carvalho (PPS/DF), Leonardo Mon-
teiro (PT/MG) e Vilson Covatti (PP/RS). ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme 
acordo de Lideranças, os nomes dos candidatos aos 
cargos de Presidente e Vice-Presidentes: Presidente, 
Deputado Penna (PV/SP); Primeiro-Vice-Presidente, 
Deputado Sarney Filho (PV/MA); Segundo-Vice-Pre-
sidente, Deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA); e Terceiro-
-Vice-Presidente, Deputado Antônio Roberto (PV/
MG). A seguir, o Presidente designou o Deputado Ri-
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cardo Tripoli para auxiliar os trabalhos na qualidade de 
Secretário e Escrutinador. O Presidente iniciou a cha-
mada nominal dos senhores membros. Finda a votação 
e procedida a conferência das cártulas, foi constada a 
coincidência entre a quantidade de cédulas e de vo-
tantes, em número de quinze. Processada a apuração, 
o Presidente anunciou o seguinte resultado: para Pre-
sidente, Deputado Penna (PV/SP), com quinze votos 
válidos; para Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Sar-
ney Filho (PV/MA), com quinze votos válidos; para 
Segundo-Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Jordy 
(PPS/PA), com quinze votos válidos; e para Terceiro-
-Vice-Presidente, Deputado Antônio Roberto (PV/
MG), com quinze votos válidos. Diante dos resultados 
apurados, o Presidente declarou eleitos os Deputados: 
Penna (PV/SP), Presidente; Sarney Filho (PV/MA), 
Primeiro-Vice-Presidente; Arnaldo Jordy (PPS/PA), 
Segundo-Vice-Presidente; e Antônio Roberto (PV/MG), 
Terceiro-Vice-Presidente. A seguir, o Deputado Sarney 
Filho convidou o Deputado Penna a assumir a Presi-
dência, declarando-o empossado. O Presidente eleito, 
Deputado Penna, declarou empossados os Deputados 
Sarney Filho, Primeiro-Vice-Presidente, Arnaldo Jordy, 
Segundo-Vice-Presidente, e Antônio Roberto, Terceiro-
-Vice-Presidente, e convidou-os a tomarem assento à 
mesa. O Presidente agradeceu aos seus pares por sua 
eleição à Presidência da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. Ressaltou que – como 
membro desta Comissão pelo terceiro ano consecuti-
vo, inclusive exercendo nos dois primeiros anos, a vice-
-presidência, tanto na gestão do Deputado Giovani 
Cherini, quanto na gestão do Deputado Sarney Filho 
-, apesar das discussões às vezes calorosas, foram 
anos produtivos e esperava corresponder à confiança 
que lhe fora atribuída. Em seguida, concedeu a palavra 
ao Deputado Valdir Colatto, que, em nome do PMDB, 
desejou ao novo Presidente sucesso em sua ges-
tão. Destacou que o tema ambiental é responsabilida-
de de todos e que nos nossos embates seja vitoriosa 
a sociedade brasileira e que ea vitória abranja as áre-
as ambiental, produtiva, urbana e rural. O Deputado 
Valdir Colatto aproveitou a oportunidade e convidou 
esta Comissão, juntamente com a Comissão Especial, 
a discutirem a implantação do Código Florestal. Frizou, 
ainda, que a Comissão terá grandes desafios a enfren-
tar, como, por exemplo, os vetos da Presidente da Re-
pública, Dilma Rousseff. O Givaldo Carimbão parabe-
nizou o Deputado Sarney Filho por ter conduzido com 
maestria e competência esta Comissão na gestão 
anterior. Destacou que o Deputado Sarney Filho tem 
uma história relevante na questão ambiental do País, 
bem como assinalou sua defesa intransigente do meio 
ambiente nas discussões sobre o Código Florestal. O 

Deputado Givaldo Carimbão ressaltou que há dez 
anos apoiou a desvinculação das temáticas “meio am-
biente” e “defesa do consumidor” e que há três anos 
integra esta Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, como suplente ou titular. Por fim, 
reiterou o compromisso, o caráter e a história do novo 
Presidente da Comissão, Deputado Penna, na questão 
ambiental do País. O Deputado Dr. Paulo César cum-
primentou e desejou sucesso ao Deputado Penna na 
sua gestão de Presidente desta Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Afirmou que, 
como muita gente neste País, não concorda com o 
rumo que tomou a política ambiental brasileira, visto 
que a política fundamentalista está comprometendo o 
desenvolvimento nacional e a qualidade de vida do 
povo brasileiro. Por fim, o Deputado Dr. Paulo César 
assinalou que falta racionalidade para entender que a 
questão ambiental não pode estar acima do interesse 
do povo, do interesse do desenvolvimento nacional e 
da soberania brasileira. Desta forma, colocou-se à dis-
posição para colaborar no sentido de tornar os debates 
mais racionais, com vistas a resolver nossos proble-
mas, inclusive os ambientais, o desenvolvimento social, 
econômico e cultural. Em seguida, o Deputado Giova-
ni Cherini solidarizou-se com a indicação do Deputado 
Penna para Presidente da Comissão, destacando sua 
atuação coerente e sua capacidade positiva de nego-
ciação. Aproveitou a oportunidade e sugeriu que esta 
Comissão realizasse seminários e debates nos Esta-
dos, porque grandes temas também precisam ser dis-
cutidos no âmbito estaduais. Ressaltou que é neces-
sário pensar na interação entre a preservação ambien-
tal e o desenvolvimento, visto que a Comissão é um 
órgão de ponta e uma das mais importantes desta 
Casa, até porque todos os assuntos estão relaciona-
dos com a questão ambiental. O de Deputado Irajá 
Abreu registrou, na condição de membro titular desta 
Comissão e de Vice-Líder do PSD, a vontade e o sin-
cero desejo de que o Deputado Penna realize um belo 
trabalho à frente desta Comissão, sobretudo pela sua 
história nesta Casa e no País. Enalteceu o perfil con-
ciliador e equilibrado do novo Presidente, qualidades 
que o habilitam a propiciar debates de alto nível para 
conciliar os interesses ambientais e os desenvolvimen-
tistas. O Deputado Ricardo Tripoli cumprimentou o De-
putado Penna pela assunção ao cargo de Presidente 
desta Comissão. Assinalou que o Deputado Penna fez 
carreira dentro do segmento ambiental, desde o início 
do processo de discussão ambiental no Brasil, e foi 
um dos parlamentares que introduziu essa temática 
quando ela era ainda desacreditada. Frisou que comu-
mente a questão ambiental é mal entendida e ressal-
tou que os ambientalistas têm parceiros e amigos na 
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agricultura. Comentou que algumas críticas feitas ao 
Governo Federal são obviamente incorporadas ao se-
tor do agronegócio, pois não se pode concordar que 
o Brasil não tenha valor agregado aos seus produ-
tos. Ele desejou ao Presidente Penna um brilhante 
trabalho em 2013 e ressaltou que o meio ambiente é 
a causa do desenvolvimento acoplado à sustentabili-
dade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente con-
vocou reunião deliberativa ordinária para o dia treze 
de março, quarta-feira, às dez horas, no Plenário dois, 
do Anexo II, da Câmara dos Deputados, e encerrou os 
trabalhos às onze horas e quarenta e nove minutos. E, 
para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Se-
cretário, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Penna, e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
dos.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 37ª Reunião, realizada em 5 de dezem-
bro de 2012

Às quinze horas e trinta e dois minutos do dia 
cinco de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se or-
dinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência alter-
nada dos Deputados Efraim Filho e Mendonça Prado. 
A lista de presença registrou o comparecimento dos 
Deputados Efraim Filho – Presidente; Mendonça Pra-
do e Alexandre Leite – Vice-Presidentes; Enio Bacci, 
Fernando Francischini, Francisco Araújo, Iriny Lopes, 
João Campos, José Guimarães, Junji Abe, Keiko Ota, 
Lourival Mendes, Pinto Itamaraty e Rodrigo Bethlem 
– Titulares; Erika Kokay, Hugo Leal, José Mentor, Pas-
tor Eurico e William Dib – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Paulo Teixeira e Ronaldo Be-
nedet, como não-membros. Deixaram de registrar 
presença os Deputados Alessandro Molon, Dalva Fi-
gueiredo, Givaldo Carimbão, José Augusto Maia e 
Marllos Sampaio. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação as Atas da 36ª Reunião e 
da audiência pública conjunta com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, realizada no dia 
4 de dezembro, cujas leituras foram dispensadas por 
solicitação do Deputado João Campos. Em votação, 
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou que a Comissão recebera correspondência 
do Deputado Francisco Araújo, justificando ausência 
na reunião do dia 13 de novembro. ORDEM DO DIA: 

O Presidente comunicou ao Plenário a apresentação 
de requerimentos de preferência para os itens nos 33, 
PL 997/11; 25, PL 4.366/12; 37, PL 2.282/11; 38, PL 
2.648/11; 17, PL 2.791/11; 24, PL 2.902/11; e 23, PL 
4.471/12. Submetidos a votação em globo, os reque-
rimentos de preferência foram aprovados. Ato contí-
nuo, anunciou o PROJETO DE LEI Nº 997/11 – Do 
Sr. Duarte Nogueira – que “altera a Lei nº 10.826 de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm, para obrigar, na marca-
ção de fábrica, o uso de “Chip” contendo os dados de 
identificação e segurança das armas de fogo”. (Apen-
sados: PLs 1.697/2011 e 2.516/2011). RELATOR: De-
putado FERNANDO FRANCISCHINI. PARECER: pela 
aprovação deste e dos PLs 1.697/2011 e 2.516/2011, 
apensados, com substitutivo. Vista ao Deputado Hugo 
Leal, em 7/11/2012. Antes do pronunciamento do re-
lator, o Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Hugo Leal, que apontou as modificações sugeridas por 
ele ao relator e que foram acatadas. Logo após, tendo 
sido feita a leitura do parecer em reunião anterior, o 
relator leu apenas o substitutivo com as alterações por 
ele aceitas. Ademais, acrescentou a expressão: “ou no 
SIGMA” ao artigo 23-A do substitutivo. Após as consi-
derações do relator, assumiu a presidência o Deputado 
Mendonça Prado, que concedeu a palavra ao Deputado 
João Campos. Este realçou caminhar o texto no sentido 
do fortalecimento do controle de armas. O Deputado 
Pastor Eurico lembrou exigir o novo texto a instalação 
de “chips” apenas nas armas novas. Não havendo mais 
quem quisesse discutir o parecer, este foi posto em 
votação e aprovado, com a complementação apresen-
tada pelo Relator. Em seguida, reassumiu a condução 
dos trabalhos o Deputado Efraim Filho. PROJETO DE 
LEI Nº 4.366/12 – Do Poder Executivo – que “cria car-
gos nas Carreiras de Delegado de Polícia e de Polícia 
Civil do Distrito Federal”. RELATOR: Deputado JOÃO 
CAMPOS. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Após a leitura do parecer pelo relator, a Deputada Erika 
Kokay congratulou a todos pela aprovação da reestrutu-
ração da Polícia Civil de Brasília, fato esse necessário 
para atender às novas demandas da polícia judiciária. 
Não havendo mais quem quisesse discutir o parecer, 
este foi posto em votação e aprovado. PROJETO DE 
LEI Nº 2.282/11 – Do Sr. Nelson Bornier – que “torna 
obrigatório a utilização de detectores de metal nos 
estádios de futebol que especifica e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado João Campos, em 5/9/2012. Como o relator 
já havia lido o parecer em reunião passada, o Presi-
dente solicitou a ele que fizesse somente um resumo 
do texto. Assim, após a leitura do substitutivo com as 



04756 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

devidas explicações, o parecer foi posto em votação e 
aprovado. PROJETO DE LEI Nº 2.648/11 – Do Sr. Jor-
ginho Mello – que “dispõe sobre a instalação de equi-
pamentos de vigilância nas arenas multiuso, ginásios 
e estádios de futebol, credenciados para a realização 
de jogos oficiais”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE 
LEITE. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado 
Nazareno Fonteles, em 5/9/2012. O relator procedeu à 
leitura do parecer, que, submetido à discussão e vota-
ção, foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 2.791/11 – Do 
Sr. Weverton Rocha e outros – que “concede anistia aos 
policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, 
da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso, de 
Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio 
Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa 
Catarina, de Sergipe, do Tocantins e do Distrito Federal 
punidos por participar de movimentos reivindicatórios”. 
(Apensados: PLs 3.103/2012, 3.424/2012, 3.579/2012, 
3.635/2012, 3.666/2012 e 4.147/2012). RELATOR: De-
putado FRANCISCO ARAÚJO. PARECER: pela apro-
vação deste e dos PLs 3.103/12, 3.424/12, 3.579/12, 
3.635/12, 3.666/12 e 4.147/12, apensados, com subs-
titutivo. Após a leitura do voto pelo relator, o Deputado 
João Campos solicitou fosse incluído no artigo 1º do 
substitutivo e na ementa o Estado de Goiás, sugestão 
acatada pelo relator. Também fizeram uso da palavra os 
deputados José Guimarães, Lourival Mendes e Pastor 
Eurico. O Presidente lembrou a atuação destacada do 
ex-presidente da Comissão, Deputado Mendonça Pra-
do, em relação à matéria objeto do projeto de lei. Em 
seguida, não havendo mais quem quisesse discutir, o 
parecer foi posto em votação e aprovado. Logo após, 
tendo em vista o início da Ordem do Dia no Plenário da 
Câmara dos Deputados, deixaram de ser deliberados os 
REQUERIMENTOS Nos 183/12, 184/12, 185/12, 187/12, 
188/12, 190/12, 191/12 e 192/12; os PROJETOS DE 
LEI Nos 7.251/06, 1.341/07, 2.929/11, 4.445/98, 604/11, 
1.903/11, 2.053/11, 2.297/11, 2.801/11, 3.243/12, 
3.468/12, 3.481/12, 3.801/12, 4.471/12, 2.902/11, 
5.618/05, 6.131/02, 1.046/07, 6.726/10, 6.971/10, 
669/11, 1.360/11, 1.754/11, 1.889/11, 2.753/11, 
2.834/11, 3.372/12, 3.408/12 e 3.667/12 e a INDICA-
ÇÃO Nº 912/11. ENCERRAMENTO: O Presidente 
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quinze 
minutos. Antes, porém, convocou reunião ordinária 
para o dia 12 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, 
no plenário 6 do Anexo II, para deliberação de propo-
sições constantes em pauta a ser divulgada. E, para 
constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente, Deputado Efraim Filho e pelo 
1º Vice-Presidente, Deputado Mendonça Prado, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1ª Reunião, realizada em 6 de março 
de 2013

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia seis de março de dois mil e treze, reuniu-se ordi-
nariamente a Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da 
Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente 
da Câmara dos Deputados, na forma regimental, para 
a eleição de seu Presidente, do Primeiro-Vice-Presi-
dente e do Segundo-Vice-Presidente para essa ses-
são legislativa. Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Deputado Efraim Filho, nos termos do artigo 39, § 4º, 
do Regimento Interno. A lista de presença registrou o 
comparecimento dos Deputados Alessandro Molon, 
Assis do Couto, Delegado Protógenes, Efraim Filho, 
Fernando Francischini, Guilherme Campos, João Cam-
pos, José Augusto Maia, Keiko Ota, Lourival Mendes, 
Major Fábio, Moreira Mendes, Otavio Leite, Otoniel 
Lima e Pinto Itamaraty – titulares; Arnaldo Faria de Sá, 
Domingos Sávio, Edson Santos, Fabio Trad, Givaldo 
Carimbão e Pastor Eurico – suplentes. Compareceram 
também os Deputados Júnior Coimbra, Osmar Terra, 
Laercio Oliveira e Alexandre Leite, como não membros. 
Deixaram de registrar presença os Deputados Cândi-
do Vaccarezza, Enio Bacci e Zeca Dirceu. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Deputado Efraim 
Filho declarou abertos os trabalhos e anunciou, con-
forme acordo de Lideranças, o nome dos candidatos 
aos cargos de Presidente, Deputado Otavio Leite, de 
Primeiro-Vice-Presidente, Deputado João Campos, e 
de Segundo-Vice-Presidente, Deputado Alessandro 
Molon, todos indicados pelo PSDB. Informou, ainda, 
que a eleição para Terceiro-Vice-Presidente seria re-
alizada em data posterior. A seguir, designou o Depu-
tado Major Fábio para atuar como Secretário. Após a 
chamada nominal, o Deputado Efraim Filho declarou 
o encerramento da votação, solicitando ao secretário 
que processe à escrutinação. Ato contínuo, constata-
da a coincidência entre o número de sobrecartas e o 
de votantes, e processada a apuração, o Deputado 
Efraim Filho anunciou o resultado, proclamando elei-
tos e declarando empossados os candidatos supraci-
tados, com quatorze votos válidos cada um deles. Os 
Deputados Moreira Mendes e Guilherme Campos, 
que não estavam presentes no momento da votação, 
declararam verbalmente seus votos nos candidatos já 
empossados. Ato contínuo, o Deputado Efraim Filho 
convidou o Presidente eleito, Deputado Otavio Leite, 
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a assumir a presidência da Comissão. O Presidente 
empossado convidou o Deputado Alessandro Molon a 
também assumir sua função à Mesa. Naquele momento 
o Deputado João Campos havia se ausentado. Em seu 
pronunciamento, o Deputado Otavio Leite agradeceu a 
seus pares e informou que pretende fazer da Comissão 
a protagonista nos debates dos temas relacionados à 
segurança pública, respondendo assim aos anseios 
da sociedade. Nesse processo, continuou, pautaria os 
trabalhos do Colegiado na parceria e diálogo. Disse 
ainda que, como homem público com alguma experi-
ência, tinha plena consciência da responsabilidade do 
cargo que acabava de assumir, pois a segurança pú-
blica era um tema presente na vida cotidiana de todos 
os brasileiros. Não por acaso, lembrou ele, a própria 
Constituição Federal determinava que a segurança 
pública era dever do Estado e responsabilidade de 
todos. Em seguida, concedeu a palavra ao Segundo-
-Vice-Presidente, Deputado Alessandro Molon, que 
agradeceu a confiança de todos pelos votos recebidos, 
mesmo sendo de natureza pública a variedade de di-
vergências ideológicas havidas dentro da Comissão. 
Em seguida o Deputado Efraim Filho cumprimentou 
os eleitos e agradeceu a todos os membros pelo bom 
trabalho realizado no ano anterior, em que fora Presi-
dente da Comissão. Na sequência, seguindo a ordem 
de inscrição, manifestaram-se os Deputados Lourival 
Mendes, Fernando Francischini, Otoniel Lima, Morei-
ra Mendes, Domingos Sávio e Alexandre Leite, todos 
unânimes em cumprimentar e desejar boa sorte aos 
eleitos para a Mesa. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às quinze horas e trinta e nove minutos. Antes, porém, 
convocou reunião ordinária para o dia treze de março, 
quarta-feira, às quatorze horas, no Plenário 6, para 
deliberação de proposições constantes em pauta a 
ser divulgada. E, para constar, eu, Ricardo Menezes 
Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Otavio Leite, e pelo Deputado Efraim Filho e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 5ª Reunião (Audiência Pública), reali-
zada em 27 de março de 2012

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete 
de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, sob a presidência do Deputado Sebastião Bala 

Rocha – Presidente. Compareceram os Deputados 
Assis Melo, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fátima 
Pelaes e Policarpo – titulares; e Alex Canziani, Amauri 
Teixeira, André Figueiredo e Henrique Oliveira – su-
plentes. Os Deputados Flávia Morais e Ademir Camilo 
justificaram suas ausências. O Sr. Presidente declarou 
aberta a reunião, convocada para debater o tema “O 
Trabalho Doméstico no Brasil e a Convenção 189 da 
OIT”. Após menção aos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão referentes ao tema em questão e registrar 
a presença em plenário do Deputado Assis Melo, o 
Sr. Presidente convidou para tomar assento à mesa 
a Sra. Tânia Mara – Representante do Ministério do 
Trabalho e Emprego; o Sr. Rogério Nagamine Cos-
tanzi – Representante do Ministério da Previdência 
Social; a Sra. Lidiane Duarte Nogueira – Representan-
te da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo – CNC; o Sr. Maurício Correia de 
Mello – Representante da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho – ANPT; a Sra. Maria Júlia 
Reis Nogueira – Secretária Nacional de Combate ao 
Racismo e representante da Central Única dos Traba-
lhadores; e o Sr. Mario Avelino – Presidente do Por-
tal Doméstica Legal. Na sequência, o Sr. Presidente 
informou que as convidadas Rosangela Silva Rassy 
– Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (SINAIT); Luciana Paula Conforti 
– Diretora da Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (ANAMATRA); e Laís Wendel Abramo 
– Diretora do Escritório da OIT no Brasil, estavam 
atrasadas e chegariam no decorrer da reunião. Feito 
isso, o Sr. Presidente mencionou a importância de 
Projeto de Lei recém chegado à Casa, que trata do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e 
fez menção também à proposta do Instituto Domés-
tica Legal para melhoria e aumento da formalidade 
do emprego no Brasil. Antes de iniciar as apresenta-
ções, o Sr. Presidente esclareceu as normas para os 
debates, agradeceu aos presentes e aos colabora-
dores e, tendo registrado dados técnicos referentes 
à gravação de reunião, deu início às apresentações, 
passando a palavra à Sra. Tânia Mara. Terminada a 
explanação da representante do Ministério do Trabalho 
e Emprego, o Sr. Presidente fez citações pertinentes 
à apresentação e registrou a chegada em plenário da 
Sra. Luciana Paula Conforti – Diretora da Associação 
Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA. 
Antes de passar a palavra ao próximo palestrante, o 
Sr. Presidente registrou a presença na audiência dos 
Deputados Policarpo e Fátima Pelas e, após anunciar 
a pauta da reunião da Comissão para o período da 
tarde, concedeu a palavra ao Sr. Rogério Nagamine 
Costanzi. Concluída a fala do representante do Minis-
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tério da Previdência Social, o Sr. Presidente comentou 
alguns pontos salientados na apresentação, registrou 
a presença em plenário da Sra. Sônia Maria Zerino 
da Silva – Representante da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores – NCST, e, após fazer leitura do Projeto 
de Lei de autoria da Deputada Erica Kokai, passou a 
palavra à Sra. Lidiane Duarte Nogueira. Ao fim da ex-
planação da Representante da CNC, o Sr. Presidente 
fez breve explicação relativa à apresentação e, em 
prosseguimento aos trabalhos, concedeu a palavra 
ao Sr. Maurício Correia de Melo. Concluída a fala do 
representante da ANPT, o Sr. Presidente fez o registro 
dos pontos levantados na apresentação e deu segui-
mento aos trabalhos, franqueando a palavra à Sra. 
Maria Júlia Reis Nogueira. Terminada a explanação 
da representante da CUT, o Sr. Presidente ressaltou 
pontos relativos à apresentação e passou a palavra 
ao Sr. Mário Avelino. Após a fala do representante do 
Portal Doméstica Legal, o Sr. Presidente comentou 
dados relevantes da apresentação e, tendo registra-
do a presença em plenário dos Deputados Laércio 
Oliveira e Amauri Teixeira, deu seguimento aos traba-
lhos, passando a palavra à Sra. Luciana Paula Con-
forti. Concluída a apresentação da representante da 
ANAMATRA, o Sr. Presidente fez algumas referências 
à apresentação e registrou as presenças em plenário 
do Deputado Alex Canziani e da Sra. Rosangela Silva 
Rassy – Presidente do Sindicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais do Trabalho – SINAIT. O Sr. Presidente, 
após registrar o nome dos parlamentares que com-
pareceram à reunião e anunciar a pauta da próxima 
audiência a ser realizada pela Comissão, concedeu 
a palavra à Sra. Rosângela Silva Rassy. Terminada 
a fala da Presidente do Sinait, o Sr. Presidente evi-
denciou pontos relevantes da apresentação e, depois 
fez questionamento ao representante do Ministério da 
Previdência Social e depois deu início aos debates. 
Usaram da palavra a Deputada Fátima Pelaes, os De-
putados Assis Melo e Amauri Teixeira e a Sra. Sônia 
Maria Zerino da Silva. Não havendo mais parlamen-
tares inscritos, o Sr. Presidente passou a palavra aos 
expositores para que fizessem as considerações finais. 
Concluídas as falas dos expositores, o Sr. Presiden-
te fez breves avisos e, nada mais havendo a tratar, 
às treze horas e vinte minutos, declarou encerrada 
a reunião e, para constar, eu, José Mauro Meira Ma-
galhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 6ª Reunião Extraodinária (Audiência 
Pública), com a Participação do Grupo de Trabalho 
que Promove a Câmara de Negociação de Desen-
volvimento Econômico e Social destinada a discutir 
propostas que interessam à Classe Trabalhadora e 
aos Empresários, realizada em 27 de março de 2012

Às quatorze horas e cinquenta e um minutos do 
dia vinte e sete de março de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Roberto 
Santiago (art. 40, caput, in fine, do Regimento Interno). 
Compareceram os Deputados Flávia Morais – Vice-
-Presidente, Assis Melo, Augusto Coutinho, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Jorge Corte Real, Paulo Pereira 
da Silva, Policarpo, Roberto Santiago e Silvio Costa 
– titulares; e Chico Lopes, Daniel Almeida e Dr. Grilo 
– suplentes. Compareceram os Deputados Arolde de 
Oliveira, Assis Melo, Eduardo Sciarra, Paulo Maga-
lhães, Paulo Pereira da Silva, Roberto Santiago, como 
membros do Grupo de Trabalho que promove a Câma-
ra de Negociação de Desenvolvimento Econômico e 
Social destinada a discutir propostas que interessam 
à classe Trabalhadora e aos Empresários. O Sr. Presi-
dente declarou aberta a reunião, convocada para de-
bater o tema “O Fator Previdenciário”. Após registrar 
a presença em plenário do Deputado Assis Melo, o Sr. 
Presidente convidou para tomar assento à mesa o Sr. 
Rogério Nagamine Costanzi – Representante do Mi-
nistério da Previdência Social; a Sra. Dayana Pâmela 
Martins – Representante da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil – CNA; o Sr. Flávio Castelo 
Branco – Representante da Confederação Nacional 
da Indústria – CNI; o Sr. Paulo José Zanetti – Repre-
sentante da Nacional da Força Sindical; o Sr. Roberto 
Nogueira Ferreira – Representante da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
– CNC; o Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente 
da Confederação Nacional das Instituições Financei-
ras – CNF; o Sr. Alexandre Ferraz – Representante 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos – DIEESE; o Sr. Álvaro Sólon 
de França – Presidente da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – AN-
FIP; o Sr. Joilson Cardoso – Representante da Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB; e 
o Sr. Levi Fernandes Pinto – Presidente da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC. 
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Feito isso, o Sr. Presidente esclareceu as normas para 
os debates e, na sequência, concedeu a palavra aos 
expositores na seguinte ordem: Sr. Rogério Nagamine 
Costanzi, Sr. Joilson Cardoso; Sr. Flávio Castelo Bran-
co, Sr. Álvaro Sólon de França, Sra. Dayana Pâmela 
Martins, Sr. Paulo José Zanetti, Sr. Roberto Nogueira 
Ferreira e Sr. Alexandre Ferraz. Terminada a fala dos 
convidados, o Sr. Presidente registrou a presença em 
plenário dos Srs. Wallace Secretário-Geral da Fitmetal, 
Marcelino da Rocha – Presidente da Fitmetal Maurino 
Pedreira – Metalúrgico do Estado da Bahia, e conce-
deu a palavra aos Srs. Celso Amaral – Representante 
da Nova Central; e Sérgio Aurélio Veloso – Vice-Pre-
sidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil – Sindifisco Nacional. 
Finalizada as apresentações, o Sr. Presidente teceu 
comentários relativos ao tema e, feito isso, deu início 
à fase dos debates. Usaram da palavra os Deputados 
Silvio Costa, Assis Melo, Chico Lopes e Paulo Pereira 
da Silva. Não havendo mais parlamentares inscritos, 
o Sr. Presidente concedeu a palavra, para as conside-
rações finais, aos Srs. Joilson Cardoso, Álvaro Sólon 
de França, Flávio Castelo Branco, Roberto Nogueira 
Ferreira e Rogério Nagamine Costanzi. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. Presidente, às dezessete horas 
e doze minutos, declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente, desta Comissão e tam-
bém na qualidade de Coordenador em exercício do GT/
Câmara de Negociação Desenvolvimento Econômico 
e Social, Deputado Roberto Santiago, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 7ª Reunião Extraodinária (Audiência 
Pública), realizada em 28 de março de 2012

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito 
de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
auditório do anexo IV da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Vicentinho (art. 40, caput, 
in fine, do Regimento Interno). Compareceram a De-
putada Flávia Morais – Vice-Presidente, e o Deputado 
Policarpo – titular. Compareceu também o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. O Sr. Presidente declarou aberta 
a reunião, convocada em consequência da aprovação 
do requerimento nº 98/12, de sua autoria, para debater 

a “Regulamentação da Guarda Civil Municipal”. Após 
fazer alguns registros iniciais, o Sr. Presidente convidou 
para tomar assento à mesa o Sr. Guilherme Zambarda 
Leonardi – Representante da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública – Senasp; a Sra. Celi Regina da 
Cruz – Presidente do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto 
e Região; o Sr. Carlos Augusto Souza Silva – Presi-
dente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos 
da Cidade de São Paulo; o Sr. Luiz Carlos Barreto de 
Oliveira – Comandante da Guarda Civil Municipal de 
Guarulhos/SP; e o Sr. Gilson Menezes – Comandante 
da Guarda Civil Municipal de Osasco/SP. Feito isso, o 
Sr. Presidente proferiu palavras referentes ao tema e, 
após esclarecer as normas para os debates, conce-
deu a palavra aos expositores na seguinte ordem: Sr. 
Guilherme Zambarda Leonardi, Sr. Luiz Carlos Barreto 
de Oliveira; Sr. Gilson Menezes, Sra. Celi Regina da 
Cruz; e Sr. Carlos Augusto Souza Silva. Terminada a 
fala dos convidados, o Sr. Presidente teceu comentá-
rios referentes ao tema em questão e, dando início à 
fase de debates, passou a palavra ao Deputado Ar-
naldo Faria de Sá. Terminada a fala do Deputado, o Sr. 
Presidente franqueou o uso da palavra aos presentes 
em plenário. Usaram da palavra as Sras. Lurdes e Be-
renice e os Srs. Glicério, Cabral, Arlindo, Reginaldo e 
Wesley. O Sr. Presidente concedeu a palavra aos ex-
positores para as considerações finais. Concluídas as 
falas, o Sr. Presidente fez os avisos finais e, nada mais 
havendo a tratar, às doze horas, declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, Depu-
tado Vicentinho, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 8ª Reunião (Ordinária), realizada em 28 
de março de 2012

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte e 
oito de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados Flávia Mo-
rais, Laércio Oliveira e Sabino Castelo Branco – Vice-
-Presidentes, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, 
Eudes Xavier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, João Bit-
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tar, Jorge Corte Real, Luciano Castro, Márcio Marinho, 
Policarpo, Roberto Santiago, Sandro Mabel, Silvio Cos-
ta e Walney Rocha – titulares; e Alex Canziani, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Chico Lopes, Daniel Al-
meida, Dr. Grilo, Efraim Filho, Henrique Oliveira, Leo-
nardo Quintão, Nelson Pellegrino e Vilalba – suplentes. 
Compareceram também os Deputados Fernando Fran-
cischini e João Campos. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em votação as Atas da 4ª, 5ª e 6ª 
reuniões que, tendo suas leituras dispensadas, foram 
aprovadas sem observações. Feito isso, o Sr. Presiden-
te anunciou o prazo de quinze minutos para apresenta-
ção de requerimentos de procedimento e comunicou 
ter procedido designação de relatoria no dia 26 do cor-
rente mês. Na sequência, o Sr. Presidente solicitou aos 
nobres pares, interessados em compor alguma das 
subcomissões recentemente criadas, que fizessem a 
solicitação por e-mail à Secretaria da Comissão. Avisou 
também que foram encaminhados ofícios aos líderes 
de partidos solicitando a indicação de um representan-
te perante a Comissão. Feito isso, o Sr. Presidente anun-
ciou que estavam sobre as bancadas cópias da Ques-
tão de Ordem nº 79, levantada pelo Deputado Daniel 
Almeida, em 2011, e respondida pelo Presidente da 
Casa, na qual determinava a utilização dos artigos 177 
e 193, do Regimento Interno, quando da apreciação de 
requerimentos de adiamento de discussão ou de adia-
mento de votação de matérias sujeitas à apreciação 
conclusiva das Comissões. Em consequência disto, o 
Sr. Presidente anunciou a retificação do item 3 das Re-
gras Internas de Procedimentos da Comissão para que 
o referido item ficasse em consonância com o Regimen-
to Interno da Casa. O Deputado Silvio Costa, em ante-
cipação aos trabalhos, solicitou à Presidência a retirada 
de pauta dos itens nºs. 10, 11 e 31. Em resposta, o Sr. 
Presidente informou que a retirada aconteceria no mo-
mento oportuno. A Deputada Gorete Pereira e o Depu-
tado Sandro Mabel, no uso da palavra, solicitaram es-
clarecimentos à Presidência sobre o item 3 das Regras 
Internas, que fora retificado. O Sr. Presidente, após fazer 
os esclarecimentos necessários, solicitou mais uma vez 
aos nobres pares que se manifestassem, até o dia 11 
de março, sobre a representação partidária, a partici-
pação nas subcomissões e manifestações de interesse 
quanto à realização de audiências públicas aprovadas 
na Sessão Legislativa anterior. Não havendo mais co-
municados a fazer, o Sr. Presidente passou à apreciação 
das matérias constantes da pauta. ORDEM DO DIA: 1) 
– REQUERIMENTO Nº 110/12 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “requer audiência pública para debater a unifica-
ção das polícias civil e militar”. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado. O Sr. Presidente, com referência ao 

incidente ocorrido na reunião ordinária anterior e para 
que não houvesse dúvida quanto ao encerramento da 
discussão de requerimentos, informou que após a fase 
de discussão, seria anunciado também o seu encerra-
mento. 2) – REQUERIMENTO Nº 111/12 – Da Sra. Flá-
via Morais – que “requer a realização de audiência pú-
blica, com a presença de entidades de classe, para 
discutir a regulamentação do exercício da profissão de 
paisagista”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
3) – REQUERIMENTO Nº 112/12 – Da Sra. Fátima Pe-
laes – que “requer a realização de audiência pública 
com o objetivo de debater o Projeto de Lei nº 318/11, 
de autoria do Deputado Bernardo Santana de Vascon-
celos, que trata da regulamentação do exercício das 
atividades das cooperativas de Saúde”. Usou da palavra 
a autora da matéria para solicitar a retirada de pauta do 
item. Retirado ex officio. O Sr. Presidente anunciou o fim 
do prazo para apresentação de requerimentos de pro-
cedimento. 4) – REQUERIMENTO Nº 113/12 – Da Sra. 
Gorete Pereira – que “solicita realização de Audiência 
Pública desta Comissão a fim de discutir o Projeto de 
Lei nº 1.549, de 2003, que “disciplina o exercício profis-
sional de Acupuntura e determina outras providências”. 
Usou da palavra a autora da matéria. Em votação, o 
requerimento foi aprovado. O Deputado Roberto San-
tiago, em antecipação aos trabalhos, solicitou a retirada 
de pauta dos itens nºs. 12, 14 e 22. O Sr. Presidente, 
em resposta, informou que as matérias seriam retiradas 
no momento oportuno. 5) – REQUERIMENTO Nº 114/12 
– Do Sr. Sandro Mabel – que “requer a realização de 
audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 
2.214/11, que “dispõe sobre o processamento de recur-
sos no âmbito da Justiça do Trabalho, e dá outras pro-
vidências”. O Deputado Roberto Santiago apresentou 
requerimento de retirada de pauta deste item. Encami-
nharam a votação da matéria os Deputados Sandro 
Mabel, Roberto Santiago e Gorete Pereira. Havendo 
consenso entre os nobres pares, foi acordado o adia-
mento da discussão de todas as matérias, constantes 
da pauta, que tratavam do assunto. O Requerimento de 
retirada, do Deputado Roberto Santiago, foi declarado 
prejudicado pela Presidência. O requerimento de auto-
ria do Deputado Sandro Mabel foi retirado de pauta ex 
officio. O item nº 48 da pauta, Projeto de Lei nº 2.214/11, 
objeto do requerimento nº 114/12, foi, antecipadamen-
te, retirado de pauta ex officio. O Deputado Mauro Nazif, 
apresentou requerimentos de inversão de pauta para 
os itens 42, 43, 44 e 47 e o Deputado Efraim Filho para 
o item 45. Usaram da palavra os Deputados Policapo e 
Mauro Nazif. O Sr. Presidente consultou os nobres pa-
res sobre a votação em bloco dos referidos requerimen-
tos e, não havendo manifestação contrária, foi procedi-
da a votação. Em votação, os requerimentos foram 
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aprovados. 6) – PROJETO DE LEI Nº 1.304/11 – Do Sr. 
Dr. Ubiali – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Franca, no Estado de São 
Paulo”. Relatora: Deputada Andreia Zito. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o parecer da relatora foi apro-
vado unanimemente. 7) – PROJETO DE LEI Nº 1.305/11 
– Do Sr. Dr. Ubiali – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Igarapava, no Estado 
de São Paulo”. Relatora: Deputada Andreia Zito. Pare-
cer: pela aprovação. Em votação, o parecer da relatora 
foi aprovado unanimemente. 8) – PROJETO DE LEI Nº 
1.307/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Escola Técnica Federal de Ituverava, no 
Estado de São Paulo”. Relatora: Deputada Andreia Zito. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer da re-
latora foi aprovado unanimemente. 9) – PROJETO DE 
LEI Nº 1.391/11 – Do Sr. Penna – que “dispõe sobre a 
regulamentação do exercício profissional de Designer, 
e dá providências”. Relator: Deputado Efraim Filho. Pa-
recer: pela aprovação. Os Deputados Assis Melo e Ro-
berto Santiago, que pediram vista, devolveram o proje-
to sem manifestação escrita. Discutiram a matéria os 
Deputados Sandro Mabel, Chico Lopes, Roberto San-
tiago, Armando Vergílio, Silvio Costa, Flávia Morais, 
Gorete Pereira e Jorge Corte Real. O Deputado Efraim 
Filho acolheu em seu voto sugestão do Deputado San-
dro Mabel. Em votação, o parecer do relator, com com-
plementação de voto, foi aprovado unanimemente. O 
Sr. Presidente fez cumprimentos especiais aos profis-
sionais de Designer presentes em plenário, ao relator 
da matéria e aos demais pares. 10) – PROJETO DE 
LEI Nº 2.079/11 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa – que 
“regulamenta o exercício da atividade de gastrólogo e 
autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conse-
lhos Regionais de Gastronomia”. Relator: Deputado 
Mauro Nazif. Parecer: pela aprovação. Para esclareci-
mentos a respeito do tema, usou da palavra o Deputa-
do Armando Vergílio. Concedida vista ao Deputado 
Augusto Coutinho. 11) – PROJETO DE LEI Nº 1.631/11 
– Do Senado Federal – que “institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista”. (Apensado: Projeto de Lei nº 1.813/11). 
Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.813/11, 
apensado. Momentaneamente, a Deputada Flávia Mo-
rais assumiu a direção dos trabalhos. Discutiram a ma-
téria os Deputados Silvio Costa e Sandro Mabel. Em 
votação, o parecer do relator foi aprovado unanimemen-
te. O Sr. Presidente ressaltou a importância da aprova-
ção do projeto em questão. 12) – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 330/06 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “dispõe sobre a aposentadoria do servidor 
público policial, nos termos do artigo 40, §4º, inciso III, 

da Constituição Federal, conforme redação da Emenda 
Constitucional, nº 47, de 05 de julho de 2005”. (Apen-
sados os Projetos de Lei Complementar nºs. 554/10 e 
80/11). Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela apro-
vação do Projeto de Lei Complementar nº 554/10, apen-
sado, com substitutivo, e pela rejeição deste e do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 80/11, apensado. O De-
putado Alex Canziani, no uso da palavra, informou que 
solicitaria vista do projeto. O Deputado Policarpo, antes 
de proceder a leitura do parecer, justificou os motivos 
pelos quais o pedido de vista não seria necessário. Fei-
ta a leitura do parecer, discutiram a matéria os Deputa-
dos Chico Lopes, Silvio Costa, Fátima Pelaes, Mauro 
Nazif, Sandro Mabel, Gorete Pereira, João Campos, 
Leonardo Quintão, Fernando Francischini. Concedida 
vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, Fátima 
Pelaes, Leonardo Quintão e Mauro Nazif. Assumiu a 
direção dos trabalhos o Deputado Laércio Oliveira. 13) 
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/11 – Do 
Sr. Felipe Bornier – que “estabelece normas para coo-
peração entre a União e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, com relação à responsabilidade na 
gestão pública da educação escolar brasileira”. Relator: 
Deputado Sebastião Bala Rocha. Parecer: pela aprova-
ção. Discutiram a matéria os Deputados Augusto Cou-
tinho e Mauro Nazif. Em votação, o parecer do relator 
foi aprovado unanimemente. Ao reassumir a direção 
dos trabalhos, o Sr. Presidente, em consequência da 
falta de quórum, encerrou a apreciação das matérias 
constantes da pauta. Feito isso, fez os avisos necessá-
rios aos nobres pares. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente, às doze horas e trinta minutos declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, 
Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião (Audiência Pública), reali-
zada em 10 de abril de 2012

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
dez de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceu a Deputada Flávia Morais 
– Vice-Presidente; o Deputado Policarpo – titular; e o 
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Deputado Paulo Rubem Santiago – suplente. Com-
pareceram também os Deputados Artur Bruno, Fáti-
ma Bezerra, Miriquinho Batista e Professora Dorinha 
Seabra Rezende. Os Deputados Erivelton Santana e 
Pedro Henry justificaram as suas ausências. O Sr. Pre-
sidente, em breves palavras, ressaltou a importância 
da realização da reunião e comunicou que os trabalhos 
seriam conduzidos pela Deputada Flávia Morais. Feito 
isso, agradeceu a presença de todos e declarou aberta 
a reunião, convocada em consequência de aprovação 
do Requerimento nº 109/12, de autoria da Deputada 
Flávia Morais, para debater o “Piso Salarial Profissio-
nal Nacional para os Professores do Magistério Pú-
blico da Educação Básica” e, dando prosseguimento 
aos trabalhos, convidou para tomar assento à mesa a 
Deputada Flávia Morais, os Srs. Eduardo Deschamps – 
Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina 
– Representante do Conselho Nacional de Secretários 
de Educação – CONSED; Roberto Franklin de Leão 
– Presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação – CNTE; e Paulo Ziulkoski – Pre-
sidente da Confederação Nacional dos Municípios. Na 
sequência, o Sr. Presidente registrou a presença em 
plenário dos Deputados Policarpo e Artur Bruno, justi-
ficou a ausência do Sr. José Vanderlei Dias de Freitas 
– Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, e registrou, também, a presença 
da Sra. Márcia Viana de Carvalho, representante da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
– UNDIME, a qual foi convidada para tomar assento à 
mesa. Antes de passar a direção dos trabalhos à De-
putada Flávia Morais, o Sr. Presidente proferiu palavras 
relativas ao tema e registrou a presença da Deputada 
Fátima Bezerra, Coordenadora da Frente Parlamentar 
em defesa do Piso Salarial. Assumindo a direção dos 
trabalhos, a Deputada Flávia Morais cumprimentou a 
todos, agradeceu ao Presidente a celeridade que foi 
dada para realização da audiência pública e registrou 
a presença dos Deputados Artur Bruno e Fátima Be-
zerra. Feito isso, a Sra. Presidente fez breve comen-
tário relativo ao tema e, após cumprimentar os convi-
dados, esclareceu as normas para os debates. A Sra. 
Presidente, após registrar a presença em plenário do 
Sr. Wildes – representante do Sindicato do Município 
de Trindade-GO, de imediato, deu início às apresen-
tações, passando a palavra, primeiramente, aos Srs. 
Eduardo Deschamps e Paulo Ziulkoski. Concluídas 
as apresentações iniciais, a Sra. Presidente registrou 
a presença em plenário dos Deputados Paulo Rubem 
Santiago, Miriquinho Batista e da Professora Dorinha 
Seabra Rezende e, dando continuidade aos trabalhos, 
passou a palavra, na sequência, à Sra. Márcia Viana de 
Carvalho e ao Sr. Roberto Franklin de Leão. Terminada 

a fase de apresentações, a Sra. Presidente, após tecer 
comentários relativos ao tema, deu início à fase de de-
bates. Usaram da palavra a Deputada Fátima Bezerra 
que, durante a sua fala, foi aparteada pelos Srs. Paulo 
Ziulkoski e Roberto Franklin de Leão, o Deputado Ar-
tur Bruno, o Deputado Miriquinho Batista, o Deputado 
Paulo Rubem Santiago e a Deputada Professora Dori-
nha Seabra Rezende. Concluída a fase de debates, a 
Sra. Presidente concedeu a palavra à Deputada Fáti-
ma Bezerra, que solicitou à Presidência celeridade na 
apreciação das proposições que tratam das Diretrizes 
Gerais da Carreira dos profissionais de Educação. Não 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a 
Sra. Presidente fez os comentários finais relativos ao 
tema, agradeceu a presença dos convidados e demais 
presentes e, nada mais havendo a tratar, às treze ho-
ras e um minuto, declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente, Deputada Flávia Morais, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 
da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 10ª Reunião (Ordinária), realizada em 
11 de abril de 2012

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia onze 
de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha – 
Presidente. Compareceram os Deputados Sabino Cas-
telo Branco, Flávia Morais e Laércio Oliveira – Vice-
-Presidentes, Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Cou-
tinho, Erivelton Santana, João Bittar, Luciano Castro, 
Márcio Marinho, Mauro Nazif, Policarpo, Roberto San-
tiago, Sandro Mabel, Silvio Costa, Vicentinho e Walney 
Rocha – titulares; e Alex Canziani, Amauri Teixeira, 
André Figueiredo, Armando Vergílio, Chico Lopes, Da-
niel Almeida, Dr. Grilo, Efraim Filho, Henrique Oliveira, 
Nelson Pellegrino, Roberto Balestra e Vilalba – suplen-
tes. Compareceram também os Deputados Nelson 
Marquezelli, Luciana Santos e Weliton Prado. O De-
putado Ademir Camilo apresentou justificativa de falta 
às reuniões ocorridas nos dias 20, 21, 27 e 28 de mar-
ço. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em votação as Atas da 7ª, 8ª e 9ª reuniões que, tendo 
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suas leituras dispensadas, foram aprovadas sem ob-
servações. Feito isso, o Sr. Presidente anunciou o pra-
zo de quinze minutos para apresentação de requeri-
mentos de procedimento e passou à fase de comuni-
cados. Concluídos todos os avisos, o Sr. Presidente 
passou à apreciação das matérias constantes da pau-
ta. ORDEM DO DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 112/12 
– Da Sra. Fátima Pelaes – que “requer a realização de 
audiência pública com o objetivo de debater o Projeto 
de Lei nº 318/2011, de autoria do Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcelos, que trata da regulamentação 
do exercício das atividades das cooperativas de Saú-
de”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 2) – RE-
QUERIMENTO Nº 115/12 – Do Sr. Leonardo Quintão 
– que “requer a realização de audiência pública con-
junta para discutir e propor solução emergencial a 
premente escassez de marítimos e fluviários para tri-
pular embarcações de bandeira brasileira”. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. 3) – REQUERIMENTO 
Nº 116/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “solicita a 
designação de Comissão de Parlamentares para acom-
panhar a situação das greves nas obras da usina hi-
drelétrica de Belo Monte”. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado. O Sr. Presidente designou o Deputado 
Laércio Oliveira coordenador da referida Comissão 
composta, incialmente, pelos Deputados Roberto San-
tiago, Assis Melo e Sebastião Bala Rocha. 4) – RE-
QUERIMENTO Nº 117/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – 
que “solicita a constituição e instalação de Subcomis-
são Especial destinada a discutir o mercado de traba-
lho no Pré-Sal”. O Sr. Presidente sugeriu que a Sub-
comissão fosse constituída em caráter permanente. 
Em votação, o requerimento foi aprovado com a refe-
rida alteração. 5) – REQUERIMENTO Nº 118/12 – Do 
Sr. André Figueiredo – que “solicita a realização de 
Audiência Pública para debater acerca da regulamen-
tação da profissão de diarista, à luz do Projeto de Lei 
nº 7.279, de 2010”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 6) – REQUERIMENTO Nº 120/12 – Do Sr. 
Alex Canziani – que “requer a realização de Audiência 
Pública da Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público para debater os procedimentos e pra-
zo para avaliação de produtos, na ANVISA”. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. Assumiu a direção 
dos trabalhos a Deputada Flávia Morais. 7) – REQUE-
RIMENTO Nº 119/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha 
– que “requer a realização de Audiência Publica, com 
a finalidade de debater o Programa do Governo Fede-
ral Ciências sem Fronteiras”. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado. 8) – REQUERIMENTO Nº 121/12 
– Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer a reali-
zação de um Encontro Nacional dos Secretários Es-
taduais de Administração e de Gestão Pública, com a 

participação do Conselho Federal de Administração”. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 9) – REQUE-
RIMENTO Nº 122/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha 
– que “requer a realização de Encontro Nacional dos 
Secretários Estaduais de Trabalho, com a participação 
do Ministério do Trabalho e Emprego, sob a coordena-
ção da CTASP”. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. Reassumindo a direção dos trabalhos, o Sr. Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Sandro Ma-
bel, que fez questionamento quanto aos requerimentos 
que tratavam de inversão de pauta. O Sr. Presidente, 
em resposta, esclareceu que os requerimentos seriam, 
com a anuência do plenário, votados em bloco. O De-
putado Laércio Oliveira apresentou requerimento de 
inversão de pauta do item 47, o Deputado Mauro Na-
zif, dos os itens 22, 24, e 46, o Deputado Sandro Ma-
bel, do item 41 e o Deputado Roberto Santiago, do 
item 46. Colocados em votação, os requerimentos fo-
ram aprovados. 10) – PROJETO DE LEI Nº 2.618/11 
– Do Sr. Nelson Marquezelli – que “altera os limites do 
Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, nos 
Estados do Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins criado 
pelo decreto de 16 de julho de 2002”. Relator: Depu-
tado Laércio Oliveira. Parecer: pela aprovação. Discu-
tiu a matéria o Deputado Nelson Marquezelli. Em vo-
tação, o parecer do relator foi aprovado unanimemen-
te. O Sr. Presidente cumprimentou o autor e o relator 
da matéria e também a população que seria atendida 
com a aprovação do referido projeto. 11) – PROJETO 
DE LEI Nº 4.924/09 – Do Sr. Mauro Nazif – que “dispõe 
sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Partei-
ra”. Relator: Deputado Assis Melo. Parecer: pela apro-
vação deste e da emenda adotada pela Comissão de 
Seguridade Social e Família. O Deputado Sandro Ma-
bel apresentou requerimento de retirada de pauta para 
este item. Após breve fala da Presidência, o Deputado 
Sandro Mabel solicitou a retirada do requerimento que 
anteriormente fora apresentado. Passando à discussão 
da matéria, usaram da palavra os Deputados Vicenti-
nho, Silvio Costa, Luciano Castro, Sandro Mabel, Po-
licarpo, André Figueiredo, Flávia Morais, Márcio Mari-
nho, Dr. Grilo, Mauro Nazif e Luciana Santos. Em vo-
tação, o parecer do relator foi aprovado unanimemen-
te. O Sr. Presidente solicitou à Deputada Flávia Morais 
que assumisse a direção dos trabalhos, em consequ-
ência da apresentação do requerimento de sua auto-
ria. O Deputado Mauro Nazif, no uso da palavra, soli-
citou ao Sr. Presidente a continuidade na apreciação 
das matérias constantes da pauta. O Sr. Presidente 
acatou a solicitação do nobre parlamentar. 12) – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.979/09 – Do Sr. Mauro Nazif – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de março 
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de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial dos pro-
fissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais”. 
Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela apro-
vação, com emenda (lido pelo Deputado Policarpo). 
Discutiram a matéria os Deputados Luciano Castro, 
Mauro Nazif e Dr. Grilo. Em votação, o parecer da re-
latora foi aprovado unanimemente. O Sr. Presidente 
apresentou requerimento para inclusão e apreciação 
imediata dos requerimentos números 123/12, 124/12, 
125/12, 126/12 e 127/12, de sua autoria. Assumindo 
a direção dos trabalhos, a Deputada Flávia Morais 
procedeu à votação nominal do requerimento. Votaram 
sim os Deputados Policarpo, Vicentinho, Sandro Ma-
bel, Sebastião Bala Rocha, Andreia Zito, Walney Ro-
cha, Flávia Morais, Augusto Coutinho, Laércio Oliveira, 
Luciano Castro, Mauro Nazif, Roberto Santiago, Assis 
Melo e Márcio Marinho. O requerimento foi aprovado 
com 14 (quatorze) votos favoráveis. 13) – REQUERI-
MENTO Nº 123/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – 
que “requer a realização de um Encontro de Trabalho 
com as Entidades Patronais”. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado. 14) – REQUERIMENTO Nº 124/12 
– Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer a reali-
zação de um Encontro de Trabalho com as Centrais 
Sindicais”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
15) – REQUERIMENTO Nº 125/12 – Do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “requer a realização de Seminário 
conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, com a finalidade de de-
bater a atual desindustrialização e desaceleração da 
economia brasileira”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 16) – REQUERIMENTO Nº 126/12 – Do Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “requer a realização do 
Seminário sobre Trabalho decente no Brasil”. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado. 17) – REQUERI-
MENTO Nº 127/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – 
que “requer a realização do Seminário sobre Seguran-
ça no Trabalho”. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. O Sr. Presidente reassumiu a direção dos traba-
lhos. 13) – PROJETO DE LEI Nº 948/11 – Do Sr. La-
ercio Oliveira – que “altera a Consolidação da Leis do 
Trabalho, a fim de alterar a redação do § 2º do art. 477 
da CLT, que trata dos efeitos da quitação das verbas 
rescisórias”. Relator: Deputado Sandro Mabel. Parecer: 
pela aprovação. O Sr. Presidente em consequência da 
complexidade do Projeto, propôs aos nobres a retirada 
de pauta deste item. Usaram da palavra, visando una-
nimidade na retirada de pauta, os Deputados Laércio 
Oliveira, Assis Melo, Dr. Grilo e Sandro Mabel. Retira-
do de pauta ex officio. 14) – PROJETO DE LEI Nº 
2.214/11 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “dispõe sobre 
o processamento de recursos no âmbito da Justiça do 
Trabalho e dá outras providências”. Relator: Deputado 

Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação deste, com 
emendas, e pela rejeição das emendas nºs. 1/11 e 2/11 
apresentadas na Comissão. Concedida vista ao De-
putado Laércio Oliveira. 15) – PROJETO DE LEI Nº 
5.746/05 – Do Senado Federal – que “altera o art. 198 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que dis-
põe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 
remover individualmente”. (Apensados: Projetos de Lei 
nºs. 6.130/05 e PL 296/07). Relatora: Deputada Flávia 
Morais. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição 
dos Projetos de Lei nºs 6.130/05 e 296/07, apensados. 
O Deputado Laércio Oliveira apresentou requerimen-
to de retirada de pauta deste item. A Deputada Flávia 
Morais, no uso da palavra, manifestou-se contrária a 
retirada de pauta do projeto. Em votação, o requeri-
mento foi rejeitado. O Deputado Laércio Oliveira, nos 
termos regimentais, requereu verificação de votação. 
Procedida a votação nominal, votaram não os Depu-
tados Policarpo, Vicentinho, Augusto Coutinho, Rober-
to Santiago, Assis Melo e Márcio Marinho. Votou sim 
o Deputado Laércio Oliveira. O Sr. Presidente absteve-
-se de votar. Ficando evidente a falta de quórum, o Sr. 
Presidente encerrou a apreciação das matérias cons-
tantes da pauta e, após proceder os avisos finais, às 
doze horas e quinze minutos declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, Marcelo Augusto Coelho 
da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, que após 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 11ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 12 de abril de 2012

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia doze 
de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha – 
Presidente. Compareceram os Deputados Policarpo 
e Vicentinho – titulares; e Amauri Teixeira e Dr. Grilo 
– suplentes. Os Deputados Flávia Morais, Erivelton 
Santana e Pedro Henry justificaram suas ausências. 
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, convocada 
em consequência de aprovação do Requerimento nº 
100/12, de sua autoria, para debater o tema “Traba-
lho Decente e a Questão Racial” e, após agradecer a 
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presença de todos e registrar a presença em plenário 
dos Deputados Vicentinho e Dr. Grilo, convidou para 
tomar assento à mesa o Sr. Anderson Brito e André Luís 
Grandizoli – Representantes do Ministério do Trabalho 
e Emprego; a Sra. Mônica Alves de Oliveira Gomes –
Representante da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da República; a 
Sra. Andrea Nice Silveira Lino Lopes – Representante 
da Procuradoria-Geral do Trabalho – MPT; o Sr. Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima – Representante da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT; 
o Sr. Valdiney Antônio de Arruda – Representante do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Traba-
lho; a Sra. Noemia Aparecida Porto – Representante 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho – ANAMATRA; e o Sr. Maurício Ferreira 
Silva – Representante da Coordenação Nacional do 
Fórum Sindical dos Trabalhadores. Na sequência, o 
Sr. Presidente proferiu palavras a respeito do tema 
em questão e sobre as próximas audiências a serem 
realizadas pela Comissão. Dando continuidade aos 
trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu as normas para 
os debates e, de imediato, passou a palavra ao Sr. An-
derson Brito. Concluída a fala do representante do Mi-
nistério do Trabalho, o Sr. Presidente ressaltou pontos 
da apresentação e, depois de registrar a presença em 
plenário do Deputado Amauri Teixeira, passou a pa-
lavra ao Sr. André Luís Grandizoli. Ao término da fala 
do segundo representante do Ministério do Trabalho, o 
Sr. Presidente fez referência ao trabalho desenvolvido 
por aquela pasta e, em andamento às apresentações, 
concedeu a palavra à Sra. Mônica Alves de Oliveira 
Gomes. Ao término da apresentação da Representante 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República, o Sr. Presidente, 
após destacar trechos da apresentação, agradeceu a 
presença em plenário do Deputado Policarpo e pas-
sou a palavra à Sra. Andrea Nice Silveira Lino Lopes. 
Concluída a fala da representante da Procuradoria-
-Geral do Trabalho – MPT, o Sr. Presidente evidenciou 
algumas partes da apresentação e deu sequência aos 
trabalhos passando a palavra ao Sr. Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima. Ao término da fala do representante da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, 
o Sr. Presidente registrou pontos relevantes da apre-
sentação e fez questionamento ao palestrante. Após 
ter sua dúvidas dirimidas, o Sr. Presidente passou a 
palavra ao Sr. Valdiney Antônio de Arruda. Ao final 
da fala do representante do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho, o Sr. Presidente res-
saltou tópicos da explanação e, após isso, concedeu 
a palavra à Sra. Noemia Aparecida Porto. Terminada 
a apresentação da representante da ANAMATRA, o 

Sr. Presidente destacou trechos da fala e concedeu a 
palavra ao Sr. Maurício Ferreira Silva. Concluída a fala 
do representante da Coordenação Nacional do Fórum 
Sindical dos Trabalhadores, o Sr. Presidente fez refe-
rência a pontos da apresentação e, após conceder a 
palavra ao Sr. Maurício Ferreira Silva, que justificou os 
motivos pelos quais teria que se ausentar, deu início 
à fase de debates. Usaram da palavra os Deputados 
Amauri Teixeira e Vicentinho. Não havendo mais parla-
mentares inscritos, o Sr. Presidente passou a palavra 
à Sra. Mônica Alves de Oliveira Gomes, que respon-
deu aos questionamentos levantados pelo Deputado 
Amauri Teixeira. Feito isso, o Sr. Presidente concedeu 
a palavra aos demais palestrantes, que fizeram suas 
considerações finais. Concluídas as falas, o Sr. Pre-
sidente agradeceu aos convidados e demais partici-
pantes da audiência e, nada mais havendo a tratar, 
às doze horas e cinquenta e quatro minutos, declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Pre-
sidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 12ª Reunião (Ordinária), realizada em 
18 de abril de 2012

Às dez horas e quatorze minutos do dia dezoito 
de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência da Deputada Flávia Morais (art. 40, ca-
put, in fine, do Regimento Interno) – Vice-Presidente. 
Compareceram os Deputados Sabino Castelo Branco 
e Laércio Oliveira – Vice-Presidentes, Assis Melo, Au-
gusto Coutinho, Erivelton Santana, Fátima Pelaes, 
Gorete Pereira, João Bittar, Luciano Castro, Márcio 
Marinho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro 
Henry, Policarpo, Roberto Santiago, Sandro Mabel, 
Silvio Costa, Vicentinho e Walney Rocha – titulares; e 
Alex Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Carlos Souza, Chico 
Lopes, Daniel Almeida, Darcísio Perondi, Dr. Grilo, 
Henrique Oliveira, Leonardo Quintão, Nelson Pellegri-
no, Roberto Balestra, Vilalba e Wladimir Costa – su-
plentes. Compareceu também o Deputado Vitor Paulo. 
O Deputado Sebastião Bala Rocha justificou sua au-
sência. ABERTURA: Havendo número regimental, a 
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Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos e colo-
cou em votação as Atas da 10ª e 11ª reuniões que, 
tendo suas leituras dispensadas, foram aprovadas sem 
observações. Feito isso, anunciou o prazo de quinze 
minutos para apresentação de requerimentos de pro-
cedimento e passou à apreciação das matérias cons-
tantes da pauta. ORDEM DO DIA: 1) – REQUERIMEN-
TO Nº 128/12 – Da Sra. Fátima Pelaes – que “requer 
a criação de Subcomissão Especial do Trabalho De-
cente, destinada a debater e propor soluções para a 
grave situação dos trabalhadores domésticos brasilei-
ros, objeto da Convenção nº 198, da OIT – Organiza-
ção Internacional do Trabalho”. A Deputada Fátima 
Pelaes, no uso da palavra, justificou os motivos pelos 
quais apresentou o requerimento. Em votação o re-
querimento foi aprovado. A Sra. Presidente anunciou 
sobre a mesa requerimento de autoria do Deputado 
Erivelton Santana solicitando a inversão de pauta para 
o item 34. O Deputado Erivelton Santana, no uso da 
palavra, justificou o motivo para apresentação do re-
ferido requerimento. Colocado em votação, o requeri-
mento foi aprovado. A Sra. Presidente anunciou sobre 
a mesa requerimento de autoria do Deputado Rober-
to Santiago solicitando a inversão de pauta para o item 
18. Discutiram a matéria os Deputados Roberto San-
tiago, Armando Vergílio e Sandro Mabel. A Sra. Presi-
dente, após ser informada, pela assessoria da Comis-
são, que o Projeto de Lei nº 6.314/09, relativo ao item 
18, havia recebido novo despacho, comunicou que a 
matéria seria retirada de pauta ex officio. Dando con-
tinuidade aos trabalhos, a Sra. Presidente anunciou 
sobre a mesa requerimento de autoria do Deputado 
Roberto Santiago solicitando a inversão de pauta para 
o item 24. Usou da palavra o autor do requerimento. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. A Sra. Pre-
sidente anunciou sobre a mesa requerimentos de au-
toria dos Deputados Mauro Nazif e Roberto Santiago 
solicitando a inversão de pauta para o item 39. Usaram 
da palavra os autores do requerimento e o Deputado 
Sandro Mabel. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. A Sra. Presidente anunciou sobre a mesa reque-
rimento de autoria do Deputado Paulo Pereira da Silva 
solicitando a inversão de pauta para o item 2. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado. O Deputado Laér-
cio Oliveira, nos termos regimentais apresentou reque-
rimento para inclusão e apreciação imediata do Re-
querimento número 129/11, de sua autoria. Usaram 
da palavra para encaminhamento da matéria os De-
putados Rorberto Santiago e Sandro Mabel. Procedi-
da a votação nominal, votaram sim os Deputados 
Sandro Mabel, Augusto Coutinho, Laércio Oliveira e 
Henrique Oliveira; votaram não os Deputados Vicen-
tinho, Fátima Pelaes, Walney Rocha, Mauro Nazif, Ro-

berto Santiago, Amauri Teixeira, Chico Lopes, Paulo 
Pereira da Silva, Sabino Castelo Branco, Erivelton 
Santana, Assis Melo e Márcio Marinho. O Requerimen-
to foi rejeitado com 4 votos favoráveis e 12 votos con-
trários. 2) – PROJETO DE LEI Nº 5.746/05 – Do Se-
nado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 19/03) – que 
“altera o art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, que dispõe sobre o peso máximo que um traba-
lhador pode remover individualmente”. (Apensados: 
Projetos de Lei nºs 6.130/05 e 296/07). Relatora: De-
putada Flávia Morais. Parecer: pela aprovação deste 
e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 6.130/05 e 
296/07, apensados. Dos Deputados que pediram vis-
ta, Laércio Oliveira apresentou voto em separado e os 
Deputados André Figueiredo e Augusto Coutinho de-
volveram o projeto sem manifestação escrita. A Sra. 
Presidente anunciou sobre a mesa requerimento de 
autoria do Deputado Laércio Oliveira para a retirada 
de pauta para este item. Usaram da palavra para en-
caminhamento da matéria os Deputados André Figuei-
redo, Sandro Mabel e Silvio Costa. Em votação, o re-
querimento foi rejeitado. O Deputado Laércio Oliveira, 
no uso da palavra, contestou o resultado da votação. 
A Sra. Presidente, após fazer esclarecimentos ao De-
putado Silvio Costa a respeito das votações realizadas, 
convidou o Deputado Sabino Castelo Branco para di-
rigir os trabalhos. Os Deputados Laércio Oliveira e 
Sandro Mabel solicitaram à Presidência a leitura inte-
gral do parecer oferecido pela relatora. Concluída a 
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Depu-
tado Chico Lopes. Terminada a fala do nobre Deputa-
do, o Sr. Presidente anunciou sobre a mesa requeri-
mento de autoria do Deputado Sandro Mabel solici-
tando o adiamento de discussão da matéria. Usou da 
palavra para encaminhamento da matéria o Deputado 
Sandro Mabel. Em votação, o requerimento de adia-
mento de discussão da matéria foi rejeitado. O Depu-
tado Laércio Oliveira, nos termos regimentais requereu 
verificação de votação. Procedida a votação nominal, 
votaram sim os Deputados Sandro Mabel, Augusto 
Coutinho, Laércio Oliveira, Sabino Castelo Branco e 
Alex Canziani; votaram não os Deputados Policarpo, 
Vicentinho, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Silvio Cos-
ta, Walney Rocha, Flávia Morais, Luciano Castro, Mau-
ro Nazif, Roberto Santiago, Paulo Pereira da Silva, 
Erivelton Santana, Assis Melo, Márcio Marinho, Daniel 
Almeida e Chico Lopes. O requerimento foi rejeitado 
com 5 votos favoráveis e 16 votos contrários. Iniciada 
a discussão do projeto, usaram da palavra os Deputa-
dos Assis Melo, André Figueiredo e Laércio Oliveira. 
O Deputado Sandro Mabel, citado na fala do Deputa-
do Assis Melo, usou da palavra para fazer os esclare-
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cimentos necessários. O Deputado Roberto Santiago, 
nos termos regimentais, apresentou requerimento de 
encerramento da discussão da matéria. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. O Sr. Presidente anunciou 
sobre a mesa requerimento de autoria do Deputado 
Laércio Oliveira solicitando o adiamento de votação 
do projeto por 7 sessões. Em votação, o requerimento 
foi rejeitado. O Sr. Presidente anunciou sobre a mesa 
requerimento de autoria do Deputado Sandro Mabel 
de adiamento de votação do projeto por 10 sessões. 
Em votação, o requerimento foi rejeitado. O Deputado 
Sandro Mabel, nos termos regimentais, requereu ve-
rificação de votação. O Sr. Presidente, em resposta, 
informou que o pedido de verificação fora feito intem-
pestivamente. O Deputado Sandro Mabel, nos termos 
regimentais, apresentou requerimento solicitando que-
bra de interstício relativa ao tempo para nova solicita-
ção de verificação. Em votação, o requerimento foi 
rejeitado. O Sr. Presidente anunciou a votação da ma-
téria. O Deputado Sandro Mabel solicitou a palavra 
para fazer o encaminhamento da votação. Concluída 
a fala do Deputado Sandro Mabel, o Sr. Presidente 
colocou em votação o parecer da relatora, que foi apro-
vado contra os votos dos Deputados Laércio Oliveira, 
Augusto Coutinho, Sandro Mabel, Alex Canziani, Ro-
berto Balestra e Silvio Costa. Reassumindo a direção 
dos trabalhos, a Deputada Flávia Morais anunciou so-
bre a mesa requerimento de inversão de pauta de au-
toria do Deputado Mauro Nazif para o item 30. Colo-
cado em votação, o requerimento foi aprovado. A Sra. 
Presidente, em consequência da inversão de pauta do 
item 30, informou que havia sobre a mesa requerimen-
to, de autoria do Deputado Laércio Oliveira, solicitando 
a retirada de pauta do referido item. O Deputado Mau-
ro Nazif, no uso da palavra, informou que havia feito 
acordo com o autor do requerimento para a retirada 
do projeto da pauta por uma sessão. A Sra. Presiden-
te, em consequência do acordo entre os nobres pares, 
declarou o item 30, Projeto de Lei nº 668/11, retirado 
de pauta ex officio. O Deputado Augusto Coutinho, no 
uso da palavra, solicitou à Presidência que a pauta da 
Comissão fosse disponibilizada no plenário por meio 
eletrônico. A Sra. Presidente, em resposta, informou 
que seriam tomadas as providências necessárias para 
o atendimento da solicitação. 3) – PROJETO DE LEI 
Nº 7.339/10 – Do Sr. Fábio Faria – que “altera a Lei nº 
11.771, de 17 de setembro de 2008, “que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo”, para incluir a formação 
e a capacitação de profissionais do turismo como uma 
das atividades passíveis de financiamento e apoio com 
recursos do Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR”. 
Relatora: Deputada Sandra Rosado. Parecer: pela 
aprovação. O Deputado Alex Canziani, no uso da pa-

lavra, solicitou a retirada de pauta do projeto por uma 
sessão. O Deputado Roberto Santiago posicionou-se 
contrário à retirada. Concedida vista ao Deputado Alex 
Canziani. 4) – PROJETO DE LEI Nº 898/11 – Do Sr. 
Filipe Pereira – que “dispõe sobre a reintegração no 
emprego dos funcionários do DATAPREV, Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social, em 
exercício nos postos do INSS (Instituto Nacional de 
Seguro Social)”. Relator: Deputado Erivelton Santana. 
Parecer: pela aprovação. O Deputado Alex Canziani, 
no decorrer da leitura do parecer, alertou a Presidên-
cia sobre a existência de requerimento de retirada de 
pauta para o item em questão. Concluída a leitura do 
parecer, a Sra. Presidente informou que encontrava-se 
sobre a mesa requerimento, de autoria do Deputado 
Alex Canziani, solicitando a retirada de pauta deste 
item. Colocado em votação, o requerimento foi rejeita-
do. O Deputado Alex Canziani solicitou vista do proje-
to, que, de imediato, foi concedida pela Sra. Presiden-
te. 5) – PROJETO DE LEI Nº 2.214/11 – Do Sr. Valte-
nir Pereira – que “dispõe sobre o processamento de 
recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Roberto Santiago. 
Parecer reformulado: pela aprovação deste, com emen-
das, e pela rejeição das emendas apresentadas na 
Comissão. O Deputado Laércio Oliveira, que pedira 
vista, devolveu o projeto sem manifestação escrita. 
Discutiram a matéria os Deputados Sandro Mabel e 
Laércio Oliveira. Em votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente. 6) – PROJETO DE LEI Nº 
876/07 – Do Senado Federal – que “altera a Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre 
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos 
programas de qualificação profissional financiados com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”. 
Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Retirado de pauta ex officio. 
12) – PROJETO DE LEI Nº 6.685/09 – Do Senado 
Federal – que “altera a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), para dispor sobre a proteção do trabalho 
do idoso”. Relator: Deputado Leonardo Quintão. Pare-
cer: pela aprovação deste, nos termos do parecer ado-
tado pela Comissão de Seguridade Social e Família, 
com emenda. Retirado de pauta ex officio. 13) – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.811/10 – Do Senado Federal – que 
“acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, para permitir a movimentação da conta 
vinculada do FGTS para aquisição de imóvel rural, nas 
condições que especifica”. Relator: Deputado Roberto 
Santiago. Parecer: pela aprovação. O Deputado André 
Figueiredo apresentou requerimento de retirada de 
pauta deste item. Colocado em votação, o requerimen-
to foi aprovado. 14) – PROJETO DE LEI Nº 1/11 – Dos 
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Srs. Maurício Rands e Weliton Prado – que “modifica 
os arts. 41, 43 e 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que trata das licitações e contratos da Adminis-
tração Pública, para o fim de estabelecer que a fase 
de habilitação nas licitações ocorrerá depois da fase 
de apreciação das propostas apresentadas, bem como 
para prever punição administrativa ao licitante de má-
-fé na hipótese que especifica, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Laércio Oliveira. Parecer: pela 
rejeição. O Deputado Assis Melo apresentou requeri-
mento de retirada de pauta deste item. O Deputado 
Sandro Mabel, no uso da palavra, solicitou à Presidên-
cia o encerramento dos trabalhos em consequência 
do baixo quórum. A Sra. Presidente, acatando a su-
gestão do nobre Deputado, encerrou a apreciação das 
matérias constantes da pauta e, nada mais havendo 
a tratar, às doze horas e quinze minutos declarou en-
cerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pela Sra. Pre-
sidente, Deputada Flávia Morais, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 13ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 19 de abril de 2012

Às dez horas e vinte minutos do dia dezenove 
de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência da Deputada Flávia Morais (art. 40, ca-
put, in fine, do Regimento Interno) – Vice-Presidente. 
Compareceram os Deputados Augusto Coutinho e 
Policarpo – titulares. Compareceram também os Depu-
tados Júnior Coimbra, Ricardo Izar e Zezéu Ribeiro. A 
Sra. Presidente declarou aberta a reunião, convocada 
em consequência da aprovação do Requerimento nº 
111/12, de sua autoria, para debater o tema “A Regu-
lamentação do exercício da profissão de paisagista” 
e, de imediato, convidou para tomar assento à mesa 
a Sra. Eliana Azevedo – Presidente da Comissão de 
Regulamentação da Profissão de Paisagista da As-
sociação Nacional de Paisagismo – ANP; a Sra. Sai-
de Kathouni – Arquiteta Urbanista; a Sra. Isis Borges 
Gurken – Graduada em Composição Paisagística pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – EBA; o Sr. 
Júlio Raul Canovas – Paisagista; o Sr. Jonathas Maga-
lhães – Presidente da Associação Brasileira de Arqui-

tetos Paisagistas – Abap; e o Sr. Haroldo Pinheiro Villar 
de Queiroz – Presidente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU/BR. Dando continuidade 
aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu as normas 
para os debates e registrou a presença em plenário dos 
Deputados Ricardo Izar e Júnior Coimbra. Feito isso, a 
Sra. Presidente teceu comentários relativos ao tema e 
deu início às apresentações, concedendo a palavra aos 
palestrantes na seguinte ordem: Sra. Eliana Azevedo, 
Sra. Saide Kathouni, que foi aparteada pelo Deputa-
do Ricardo Izar, Sra. Isis Borges Gurken, Sr. Jonathas 
Magalhães, Sr. Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz e Sr. 
Júlio Raul Canovas. Terminadas as apresentações, a 
Sra. Presidente deu início à fase de debates, fazendo 
questionamentos relativos à formação acadêmica dos 
paisagistas. Usaram da palavra os Deputados Ricardo 
Izar e Zezéu Ribeiro. Não havendo mais parlamentares 
inscritos, a Sra. Presidente passou a palavra a cada 
palestrante para que fizesse as considerações finais. 
Concluídas as falas dos expositores, a Sra. Presidente 
teceu os comentários finais relativos ao tema, agrade-
ceu aos convidados e demais participantes da audi-
ência e, nada mais havendo a tratar, às doze horas e 
vinte e seis minutos, declarou encerrada a reunião e, 
para constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, secre-
tário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada 
será assinada pela Sra. Presidente, Deputada Flávia 
Morais, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 14ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 24 de abril de 2012

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
vinte e quatro de abril de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceu a Deputada 
Flávia Morais – Vice-Presidente; e os Deputados Poli-
carpo – titular; e Chico Leite – suplente. Os Deputados 
Pedro Henry e Roberto Santiago justificaram as suas 
ausências. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada em consequência de aprovação do Reque-
rimento nº 100/12, de sua autoria, para debater o tema 
“A Juventude e o Trabalho Decente”. Na sequência, o 
Sr. Presidente convidou para tomar assento à mesa a 
Sra. Cláudia Veloso Torres Guimarães – Responsável 
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pela Coordenação Geral de Políticas para a Juventu-
de (Dpejuv/Secadi/Mec); a Sra. Marli Costa Pereira – 
Representante do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho – SINAIT; a Sra. Eunice Léa de 
Moraes – Representante da Secretaria de Política de 
Ações Afirmativas; o Sr. André Vitral – Representante 
da União Nacional dos Estudantes – UNE; o Sr. João 
Luiz Cesarino da Rosa – Representante da Confe-
deração Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
– CONFENEN; a Sra. Danielle Kineipp – Assessora 
da Secretaria de Políticas de Emprego do Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE; e a Sra. Manuela Bra-
ga – Presidente da União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas – UBES. Feito isso o Sr. Presidente 
esclareceu as normas para os debates e, após pro-
ferir comentários relativos ao tema e à programação 
da Comissão, com referência às audiências públicas, 
iniciou a fase de apresentações passando a palavra à 
Sra. Danille Kineipp. Terminada a fala da representante 
do Ministério do Trabalho e Emprego, o Sr. Presidente 
fez considerações referentes à fala e concedeu a pa-
lavra ao Sr. André Vitral. Concluída a apresentação do 
representante da UNE, o Sr. Presidente, após breve 
fala, concedeu a palavra Sra. Cláudia Veloso Torres 
Guimarães. Ao final da explanação da representante 
do MEC, o Sr. Presidente teceu comentários pertinen-
tes à apresentação e passou a palavra à Sra. Ângela 
Guimarães – Secretária Adjunta da Secretaria Nacio-
nal da Juventude, que compôs a mesa no decorrer da 
reunião em substituição à convidada Helena Abramo. 
Concluída a fala da representante da Secretaria Na-
cional da Juventude, o Sr. Presidente fez registros de 
pontos mencionados na apresentação e franqueou a 
palavra à Sra. Marli Costa Pereira. Finalizada a apre-
sentação da representante do SINAIT, o Sr. Presidente 
fez considerações relativas à fala e, dando seguimento 
aos trabalhos, passou a palavra à Sra. Eunice Léa de 
Moraes. Concluída a fala da representante da Secre-
taria de Política de Ações Afirmativas, o Sr. Presidente, 
após citar pontos relevantes da apresentação, comuni-
cou que teria que se ausentar por alguns instantes e, 
após registrar que a Deputada Flávia Morais estivera 
presente em plenário, convidou o Deputado Chico Lo-
pes para dirigir os trabalhos. Assumindo a direção, o 
Deputado Chico Lopes deu continuidade aos trabalhos 
passando a palavra à Sra. Manuela Braga. Finalizada 
a explanação da representante da UBES, o Sr. Presi-
dente concedeu a palavra ao Sr. João Luiz Cesarino 
da Rosa. Concluída a apresentação do representante 
da CONFENEN e, tendo reassumido a direção dos tra-
balhos, o Deputado Sebastião Bala Rocha deu início à 
fase dos debates. Usou da palavra o Deputado Chico 
Lopes. Não havendo mais Deputados inscritos, o Sr. 

Presidente franqueou o uso da palavra à Sra. Rosân-
gela Rasyl e ao Sr. Marcos Botelho, ambos ouvintes. 
Concluídas as falas, o Sr. Presidente agradeceu aos 
palestrantes e demais presentes na reunião e, nada 
mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta e 
quatro minutos, declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião Extraordinária (Audiência 
Pública), realizada em 24 de abril de 2012

Às quinze horas e dois minutos do dia vinte e 
quatro de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, sob a presidência do Deputado Sebastião Bala 
Rocha – Presidente. Compareceram os Deputados La-
ércio Oliveira e Flávia Morais – Vice-Presidentes; Assis 
Melo, Fátima Pelaes, Jorge Corte Real, Paulo Pereira 
da Silva, Policarpo e Roberto Santiago – titulares; e 
Chico Lopes, Roberto Balestra e Vilalba – suplentes. 
Compareceram também os Deputados Alfredo Kaefer 
e Giovani Cherini. Os Deputados Erivelton Santana e 
Pedro Henry justificaram suas ausências. O Sr. Presi-
dente declarou aberta a reunião, convocada em con-
sequência de aprovação do Requerimento nº 44/11, 
de autoria do Deputado Paulo Pereira da Silva, para 
debater o tema “Questões sobre a desindustrialização”. 
Na sequência, o Sr. Presidente convidou para tomar 
assento à mesa os Srs. Carlos Eduardo Fernandez 
da Silveira – Representante do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA; Flávio Castelo Branco – 
Representante da Confederação Nacional da Indústria 
– CNI; e Tadeu Morais – Representante da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Feito 
isso, o Sr. Presidente destacou a presença em plenário 
dos Deputados Policarpo e Flávia Morais e informou 
que o Deputado Paulo Pereira da Silva havia se au-
sentado do recinto em função de outros compromis-
sos assumidos. O Sr. Presidente registrou, ainda, que 
o Ministério da Fazenda não pode atender ao convite 
para participação na audiência e, antes de iniciar as 
apresentações, proferiu palavras a respeito do tema. 
Para iniciar as apresentações, o Sr. Presidente con-
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cedeu a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Fernandez da 
Silveira. Terminada a fala do representante do IPEA, 
o Sr. Presidente fez registro dos pontos relevantes da 
apresentação e após registrar o comparecimento do 
Deputado Jorge Corte Real à reunião, passou a pa-
lavra ao Sr. Flávio Castelo Branco. Finalizada a apre-
sentação do representante da CNI, o Sr. Presidente 
teceu comentários relativos à explanação e, dando 
continuidade aos trabalhos, concedeu a palavra ao Sr. 
Tadeu Morais. Concluída a fala do representante da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores, o Sr. Pre-
sidente ressaltou pontos relevantes da apresentação 
e, tendo registrado a presença em plenário do Deputa-
do Alfredo Kaefer, deu início à fase dos debates. Após 
o uso da palavra pelo Deputado Alfredo Kaefer, o Sr. 
Presidente franqueou o uso da palavra aos expositores 
para as considerações finais. Finalizadas as falas, o 
Sr. Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, 
Deputados e demais ouvintes e, nada mais havendo a 
tratar, às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, 
declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 16ª Reunião (Ordinária), realizada em 
25 de abril de 2012

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e 
cinco de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados Sabino 
Castelo Branco, Flávia Morais e Laércio Oliveira – Vi-
ce-Presidentes, Andreia Zito, Assis Melo, Augusto 
Coutinho, Eudes Xavier, Fátima Pelaes, Gorete Perei-
ra, João Bittar, Jorge Corte Real, Luciano Castro, Már-
cio Marinho, Mauro Nazif, Pedro Henry, Policarpo, Ro-
berto Santiago, Sandro Mabel, Silvio Costa, Vicentinho 
e Walney Rocha – titulares; e Alex Canziani, André 
Figueiredo, Armando Vergílio, Daniel Almeida, Dr. Gri-
lo, Henrique Oliveira, Leonardo Quintão, Vilalba e Wla-
dimir Costa – suplentes. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em votação as Atas das 12ª, 13ª, 
14ª e 15ª reuniões que, tendo suas leituras dispensa-

das, foram aprovadas sem observações. Feito isso, 
anunciou o prazo de quinze minutos para apresentação 
de requerimentos de procedimento e, tendo agradeci-
do à Deputada Flávia Morais por tê-lo substituído na 
realização dos trabalhos na semana anterior, passou 
à fase das comunicações. No decorrer das comunica-
ções, usaram da palavra os Deputados Vicentinho, 
André Figueiredo e Laércio Oliveira. Concluídos os 
avisos necessários, o Sr. Presidente deu início à apre-
ciação das matérias constantes da pauta. ORDEM DO 
DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 129/12 – Do Sr. Laér-
cio Oliveira – que “solicita a realização de audiência 
pública para discutir o Projeto de Lei nº 5.746, de 2005”. 
O Deputado Márcio Marinho apresentou requerimen-
to de retirada de pauta deste item. Usaram da palavra 
para encaminhamento da votação os Deputados Már-
cio Marinho, Laércio Oliveira, Vicentinho, André Figuei-
redo e Roberto Santiago. Em votação, o requerimento 
de autoria do Deputado Márcio Marinho foi rejeitado. 
O Sr. Presidente anunciou a discussão da matéria e, 
não havendo quem quisesse discuti-la, procedeu a 
votação. O requerimento foi aprovado. 2) – REQUERI-
MENTO Nº 130/12 – Da Sra. Fátima Pelaes e do Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “requerem a realização 
de audiência pública na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público – CTASP para discutir a 
situação dos trabalhadores catraieiros no Município de 
Oiapoque, Amapá”. A Deputada Fátima Pelaes, no uso 
da palavra, justificou os motivos pelos quais apresen-
tou o requerimento. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. Assumiu a direção dos trabalhos o Deputa-
do Sabino Castelo Branco. 3) – REQUERIMENTO Nº 
131/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “solicita 
a realização de reunião de Audiência Pública para tra-
tar das atividades realizadas pela ANVISA com o ob-
jetivo de prestar contas ao Congresso Nacional das 
atividades realizadas pela ANVISA e debater sobre as 
propostas Institucionais do aprimoramento do papel 
daquela Agência para atender as necessidades do 
novo cenário nacional e mundial”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. Reassumiu a direção dos 
trabalhos o Deputado Sebastião Bala Rocha e, de 
imediato, anunciou o término do prazo para apresen-
tação de requerimentos de procedimento. 4) – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 475/11 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 155/11) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Cameroun sobre o Exer-
cício de Atividade Remunerada por Parte de Depen-
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 4 de 
agosto de 2010”. Relator: Deputado Laércio Oliveira. 
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Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer do 
relator foi aprovado unanimemente. 5) – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 525/11 – Da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
336/11) – que “aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Guiné Equatorial sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico 
das Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e 
Perante Organizações Internacionais, assinado em 
Malabo, em 5 de julho de 2010”. Relator: Deputado 
Laércio Oliveira. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
o parecer do relator foi aprovado unanimemente. O Sr. 
Presidente comunicou que havia sobre a mesa reque-
rimentos solicitando a inversão de pauta para os itens 
6, 7, 24, 25, 27, 30, 31 e 38, de sua autoria e de auto-
ria dos Deputados Assis Melo, Vicentinho, Luciano 
Castro, Roberto Santiago e Pedro Henry. Colocados 
em votação, os requerimentos foram aprovados. 6) – 
PROJETO DE LEI Nº 1.681/99 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “regula o exercício da Profissão de Téc-
nico em Imobilização Ortopédica e dá outras Providên-
cias”. Relator: Deputado Assis Melo. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o parecer do relator foi apro-
vado unanimemente. O Sr. Presidente anunciou que, 
por equívoco, não foram colocados em votação os 
requerimentos solicitando inversão de pauta dos itens 
13 e 34. Colocados em votação, os requerimentos fo-
ram aprovados. A Deputada Andreia Zito, com apoio 
do Deputado Laércio Oliveira, solicitou à Presidência 
que a pauta da reunião fosse definida com no mínimo 
24 horas antes da reunião. Em resposta, o Sr. Presi-
dente informou aos nobres pares que tomaria as pro-
vidências para que a solicitação fosse atendida. O 
Deputado Augusto Coutinho, no uso da palavra, soli-
citou à Presidência a utilização dos meios eletrônicos 
para divulgação da pauta dos trabalhos da Comissão. 
O Sr. Presidente, informou aos nobres pares que, pos-
sivelmente, a utilização da pauta eletrônica ocorreria 
na próxima reunião. 7) – PROJETO DE LEI Nº 7.156/10 
– Do Senado Federal – (PLS 159/09) – que “altera a 
Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor 
sobre multa por infração à legislação do trabalho do-
méstico, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Vicentinho. Parecer: pela aprovação. O Deputado Vi-
centinho, na leitura do relatório, comunicou ao Sr. Pre-
sidente que parte do seu voto seria mudada. Discutiu 
a matéria a Deputada Fátima Pelaes. Em votação, o 
parecer do relator foi aprovado unanimemente, com a 
alteração proposta. 8) – PROJETO DE LEI Nº 3.150/08 
– Da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre as con-
dições de trabalho dos assistentes sociais”. Relator: 

Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela rejeição 
deste e das emendas apresentadas na Comissão. O 
Deputado Sabino Castelo Branco, no uso da palavra, 
solicitou a dispensa da leitura do relatório, solicitação 
que não foi acatada pela Presidência. Concluída a lei-
tura do parecer, discutiram a matéria os Deputados 
Roberto Santiago e Mauro Nazif. Concedida vista con-
junta aos Deputados Silvio Costa, Fátima Pelaes, An-
dreia Zito e Márcio Marinho. 9) – PROJETO DE LEI 
Nº 7.139/10 – Do Sr. José Airton Cirilo – que “dispõe 
sobre a concessão de benefício do seguro-desempre-
go a todo pescador profissional que exerça pesca co-
mercial artesanal, ao trabalhador que exerça atividade 
pesqueira artesanal, ao que a estes se assemelham, 
entre eles os que capturam ou coletam caranguejos e 
mariscos e os que os processam, incluindo estes tra-
balhadores como segurados especiais do regime geral 
de previdência social”. Relator: Deputado Laércio Oli-
veira. Parecer: pela aprovação deste, nos termos do 
substitutivo adotado pela Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
Em votação, o parecer do relator foi aprovado unani-
memente. 10) – PROJETO DE LEI Nº 7.318/10 – Do 
Sr. Ratinho Junior – que “acrescenta a alínea “d” ao 
inciso I do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providên-
cias”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela 
rejeição. Concedida vista ao Deputado Assis Melo. 11) 
– PROJETO DE LEI Nº 120/11 – Do Sr. Assis Melo – 
que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, para dispor sobre a garantia no emprego 
durante e após as férias”. Relator: Deputado Daniel 
Almeida. Parecer: pela aprovação. O Deputado Silvio 
Costa, no uso da palavra, solicitou ao Sr. Presidente 
a retirada de pauta deste item, com intenção de apri-
morar o projeto. O relator da matéria manifestou-se 
favorável ao pedido do nobre Deputado. Retirado de 
pauta ex officio. 12) – PROJETO DE LEI Nº 712/11 – 
Do Sr. Jorge Corte Real – que “dispõe sobre o prazo 
de validade das certidões que menciona, emitidas pela 
Caixa Econômica Federal, pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social – INSS, pela Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal”. 
(Apensado: Projeto de Lei nº 1239/11). Relator: Depu-
tado Jutahy Júnior. Parecer: pela aprovação deste e 
do Projeto de Lei nº 1.239/11, apensado, com substi-
tutivo. O Deputado Laércio Oliveira foi designado rela-
tor substituto. Em votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente. 13) – PROJETO DE LEI Nº 
816/11 – Do Sr. Rubens Bueno – que “dispõe sobre a 
regulamentação de novas profissões”. Relator: Depu-
tado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação, com 
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substitutivo. O Deputado Policarpo apresentou reque-
rimento de retirada de pauta deste item. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. Retirado de 
pauta. 14) – PROJETO DE LEI Nº 1.279/11 – Do Sr. 
Carlos Bezerra – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
o acidente de trabalho ocorrido no trajeto do empre-
gado de casa para o trabalho ou vice-versa”. Relator: 
Deputado Roberto Balestra. Parecer: pela rejeição. O 
Deputado Assis Melo apresentou requerimento de re-
tirada de pauta deste item. Colocado em votação, o 
requerimento foi aprovado, contra o voto do Deputado 
Laércio Oliveira. Retirado de pauta. 15) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.935/11 – Do Sr. Assis Melo – que “dispõe 
sobre a fixação de propaganda de produtos e marcas 
no uniforme do trabalhador”. Relator: Deputado Laércio 
Oliveira. Parecer: pela rejeição. O Deputado Assis Melo 
apresentou requerimento de retirada de pauta deste 
item. Colocado em votação, o requerimento foi apro-
vado. Retirado de pauta. O Deputado Laércio Oliveira, 
no uso da palavra, solicitou à Presidência a apreciação 
do item 36 da pauta. Não havendo manifestação con-
trária à solicitação, o Sr. Presidente acatou o pedido. 
16) – PROJETO DE LEI Nº 1.382/11 – Da Sra. Andreia 
Zito – que “dá nova redação ao art. 53, da Lei nº 9.636, 
de 15 de maio de 1998”. Relator: Deputado Laércio 
Oliveira. Parecer: pela rejeição. Em votação, o parecer 
do relator foi aprovado, contra o voto da Deputada An-
dreia Zito. O Sr. Presidente encerrou a apreciação das 
matérias constantes da pauta e, após realizar os co-
municados finais, às doze horas e cinco minutos, de-
clarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o acervo documental da Co-
missão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 17ª Reunião (Comparecimento de Mi-
nistra de Estado), realizada em 26 de abril de 2012

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte 
e seis de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, sob a presidência do Deputado Sebastião Bala 
Rocha – Presidente. Compareceram os Deputados 
Assis Melo, Andreia Zito, Augusto Coutinho, Fátima 

Pelaes, Gorete Pereira, Mauro Nazif, Policarpo, Rober-
to Santiago, Sandro Mabel, Silvio Costa e Vicentinho 
– titulares; e Alex Canziani, André Figueiredo, Chico 
Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo, Leonardo Quintão e 
Vilalba – suplentes. Compareceram também os Depu-
tados Antônio Andrade, Dalva Figueiredo, Gilmar Ma-
chado, Janete Capiberibe, Luiz Carlos, Paulo Pimenta 
e Vanderlei Siraque. O Sr. Presidente declarou aberta 
a reunião, convocada em consequência de aprovação 
do Requerimento nº 103/12, de autoria da Deputada 
Andreia Zito, para obter “Esclarecimentos, por parte 
da Excelentíssima Senhora Miriam Aparecida Belchior 
– Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a respeito da Portaria nº 39/11, que suspen-
de, por tempo indeterminado, os efeitos das portarias 
de autorização para realização de concursos públicos 
e de autorização para provimento de cargos públicos 
no âmbito da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional publicadas até a presente 
data”. Na sequência, o Sr. Presidente informou que 
já haviam tomado assento à mesa a Sra. Ministra e o 
Deputado André Figueiredo. Feito isso, o Sr. Presiden-
te esclareceu as normas de debates e, de imediato, 
concedeu a palavra à Sra. Ministra Miriam Aparecida 
Belchior. Terminada a exposição da Sra. Ministra, o Sr. 
Presidente deu início à fase de debates. Primeiramente, 
usou da palavra a Deputada Andreia Zito. Terminada 
a fala da Deputada, o Deputado Roberto Santigo, em 
questão de ordem, sugeriu à Presidência que fossem 
respondidos os questionamentos da autora do reque-
rimento. Sendo acatada a sugestão do nobre par, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra à Sra. Ministra. Feitos 
os esclarecimentos necessários e, tendo a Deputada 
Andreia Zito informado que estava satisfeita com as ex-
plicações, o Sr. Presidente comunicou que os próximos 
questionamentos seriam feitos por grupo de três Depu-
tados e respondidos pela Sra. Ministra na sequência. 
Dando continuidade aos debates, usaram da palavra 
também os Deputados André Figueiredo, Assis Melo, 
Roberto Santiago, Leonardo Quintão, Gorete Pereira, 
Vicentinho, Mauro Nazif, Alex Canziani e Silvio Cos-
ta. Concluídas as explicações necessárias por parte 
da Sra. Ministra, o Sr. Presidente, após breve fala, fez 
os agradecimentos finais, em especial à Sra. Ministra. 
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dezenove 
minutos, declarou encerrada a reunião e, para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 
da Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 18ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 8 de maio de 2012

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia oito 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no plená-
rio nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha – Pre-
sidente. Compareceu a Deputada Flávia Morais – Vice-
-Presidente; e os Deputados Erivelton Santana e Policar-
po – titulares; e Chico Lopes, Darcísio Perondi e Sandra 
Rosado – suplentes. O Sr. Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência de aprovação do 
Requerimento nº 100/12, de sua autoria, para debater 
o tema “A Erradicação do Trabalho Infantil”. Na sequên-
cia, o Sr. Presidente fez breve explicação a respeito das 
reuniões a serem realizadas pela Comissão e registrou 
e agradeceu a presença dos Deputados Darcísio Peron-
di, Sandra Rosado e Chico Lopes. Após isso, comunicou 
aos expositores que as apresentações seriam feitas em 
duas turmas e convidou para tomar assento à mesa as 
Sras. Maria Izabel da Silva – Assessora do Gabinete da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – Snpdca; Valesca de Morais do 
Monte – Procuradora do Trabalho da Procuradoria Re-
gional do Trabalho da 10ª Região; Sandra Miguel Abou 
Assali Bertelli – Juíza e Diretora de Cidadania e Direitos 
Humanos da Anamatra; e Marinalva Cardoso Dantas – 
Representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fis-
cais do Trabalho – Sinait; e, para ocuparem os lugares 
reservados na primeira fileira de assentos, convidou a 
Sra. Rumiko Tanaka – Representante da União Geral dos 
Trabalhadores – UGT; o Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi – 
Presidente da Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras – CNF; o Padre Nelito Nonato Dornelas – 
Representante da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB; e o Sr. Renato Mendes – Coordenador 
Nacional do Programa Internacional para Eliminação do 
Trabalho Infantil. Além dos palestrantes, o Sr. Presidente 
convidou também para tomar assento a Sra. Rejane de 
Souza Leite – Representante da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços – CNC; e o Sr. Mauricio 
Correia de Melo – Representante da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho. Quanto a estes, o 
Sr. Presidente ressaltou que estavam na qualidade de 
convidados, mas que a eles estaria assegurado o uso 
da palavra. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Pre-
sidente esclareceu as normas para os debates e, após 
proferir breve fala a respeito do tema, concedeu a palavra 

à Sra. Maria Izabel da Silva. Concluída a apresentação, 
o Sr. Presidente registrou pontos marcantes da apre-
sentação e, dando continuidade aos trabalhos, passou 
a palavra à Sra. Valesca de Morais do Monte. Terminada 
a apresentação da Procuradora do Trabalho e tendo o 
Sr. Presidente feito os registros pertinentes, a palavra foi 
concedida à Sra. Sandra Miguel Abou Assali Bertelli. Ao 
final da apresentação da representante da Anamatra, o 
Sr. Presidente fez considerações relativas à apresentação 
e concedeu a palavra à Sra. Marinalva Cardoso Dantas. 
Assumiu, momentaneamente, a direção dos trabalhos 
a Deputada Flávia Morais. Sendo concluída a apresen-
tação da representante do Sinait, o Sr. Presidente, após 
recomposição da mesa, passou a palavra à Sra. Rumiko 
Tanaka. Concluída a apresentação da representante da 
UGT, o Sr. Presidente registrou a presença em plenário 
do Deputado Erivelton Santana e, após fazer referên-
cia à apresentação, concedeu a palavra à Deputada 
Flávia Morais. Ao final da fala da nobre Deputada, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao Padre Nelito Nonato 
Dornelas. Finalizada a apresentação do representante 
da CNBB, o Sr. Presidente frisou trechos da apresen-
tação e, na sequência, passou a palavra ao Sr. Renato 
Mendes. Terminada a fala do representante da OIT, o Sr. 
Presidente ressaltou pontos marcantes da apresentação 
e, feito isso, concedeu a palavra à Sra. Rejane de Souza 
Leite. Concluída a fala da representante da CNC, o Sr. 
Presidente observou pontos colocados durante a fala e 
concedeu a palavra ao Sr. Maurício Correia de Melo. Ter-
minada a fala do representante da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho, o Sr. Presidente passou 
a palavra ao Deputado Chico Leite. Concluída a fala do 
nobre parlamentar e não havendo mais nada a tratar, o 
Sr. Presidente às treze horas e dezenove minutos, decla-
rou encerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, 
Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a in-
tegrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 19ª Reunião Extraordinária (Audiência 
Pública), realizada em 8 de maio de 2012 

Às quinze horas e trinta e três minutos do dia oito 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado André Figueiredo (art. 40, 
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caput, in fine, do Regimento Interno). Compareceram a 
Deputada Flávia Morais – Vice-Presidente; e os Depu-
tados Augusto Coutinho, Policarpo e Roberto Santiago 
– titulares. Compareceu também o Deputado Ângelo Ag-
nolim – não-membro. O Sr. Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência de aprovação do 
Requerimento nº 118/12, de sua autoria, para debater 
o tema “Regulamentação da profissão de diarista, à luz 
do Projeto de Lei nº 7.279, de 2010, que “dispõe sobre 
a definição de diarista’’. Na sequência, o Sr. Presidente 
convidou para tomar assento à mesa os Srs. Renato Big-
nami – Representante do Ministério do Trabalho e Em-
prego; Leonardo José Rolim Guimarães – Secretário de 
Política Social do Ministério da Previdência Social; e Má-
rio Avelino – Diretor do Instituto Doméstica Legal. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu 
as normas para os debates e, feito isso, deu início à fase 
das apresentações, passando a palavra ao Sr. Renato 
Bignami. Concluída a fala do representante do Ministé-
rio do Trabalho, a palavra foi passada, de imediato, ao 
Sr. Leonardo José Rolim Guimarães. Ao término da ex-
planação do representante do Ministério da Previdência 
Social, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Mário 
Avelino. Concluída a apresentação do representante do 
Instituto Doméstica Legal e tendo assumido a direção dos 
trabalhos a Deputada Flávia Morais, foi iniciada a fase 
de debates. Usou da palavra, primeiramente, o Deputado 
André Figueiredo. Terminada a fala do nobre Deputado, 
a Sra. Presidente registrou a presença em plenário do 
ex-Deputado Marcelo Melo, do Estado de Goiás, e, feito 
isso, concedeu a palavra ao Deputado Ângelo Agnolim. 
Não havendo mais parlamentares inscritos para os de-
bates, a Sra. Presidente fez breves colocações relativas 
ao tema e, após fazer os agradecimentos finais, às de-
zesseis horas e vinte e um minutos, declarou encerrada 
a reunião e, para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e 
aprovada será assinada pela Sra. Presidente, Deputada 
Flávia Morais, e publicada no Diário da Câmara dos De-
putados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo docu-
mental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 20ª Reunião (Ordinária), realizada em 
9 de maio de 2012

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia nove 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no plená-
rio nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 

presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha – Pre-
sidente. Compareceram os Deputados Laércio Oliveira, 
Flávia Morais e Sabino Castelo Branco – Vice-Presiden-
tes, Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Coutinho, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Gorete Pereira, João Bittar, Jor-
ge Corte Real, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro 
Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, Policarpo, 
Roberto Santiago, Silvio Costa, Vicentinho e Walney Ro-
cha – titulares; e Alex Canziani, André Figueiredo, Ar-
mando Vergílio, Chico Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo, 
Henrique Oliveira, Leonardo Quintão, Nelson Pellegrino 
e Vilalba – suplentes. O Deputado Erivelton Santana 
apresentou justificativa de falta às reuniões realizadas 
nos dias 7 e 28, de março e 10, 12, 19, 24, 25 e 26 de 
abril. A Deputada Flávia Morais, às reuniões dos dias 27 
de março, 12 e 26 de abril. E o Deputado Vilalba às duas 
reuniões realizadas no dia 8 de maio. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Sr. Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação as Atas das 
16ª, 17ª, 18ª e 19ª reuniões que, tendo suas leituras dis-
pensadas, foram aprovadas sem observações. O Sr. 
Presidente, após anunciar o prazo de quinze minutos 
para apresentação de requerimentos de procedimento, 
passou à fase das comunicações informando que havia 
procedido designação de relatoria no dia 2 do corrente 
mês, fazendo breve relato sobre a visita realizada à Usi-
na Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira-PA, e comen-
tando os temas discutidos durante o café da manhã, que 
fora realizada na sala da Comissão. Feito isso, o Sr. Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Laércio Olivei-
ra, signatário do requerimento que ensejou a visita àque-
la usina. Usaram da palavra também os Deputados Pau-
lo Pereira da Silva e Roberto Santiago. Concluída a fase 
das comunicações, o Sr. Presidente deu início à aprecia-
ção das matérias constantes da pauta. ORDEM DO DIA: 
O Sr. Presidente anunciou sobre a mesa requerimento 
de autoria da Deputada Gorete Pereira para inclusão e 
apreciação imediata do requerimento 136/12. Procedida 
a votação nominal, votaram sim os Deputados Eudes 
Xavier, Gorete Pereira, Sebastião Bala Rocha, Walney 
Rocha, Pedro Henry, João Bittar, Laércio Oliveira, Rober-
to Santiago, Paulo Pereira da Silva, Jorge Corte Real, 
Sabino Castelo Branco, Erivelton Santana, Assis Melo e 
Márcio Marinho. O requerimento foi aprovado com 14 
(quatorze) votos favoráveis. 1) – REQUERIMENTO Nº 
136/12 – Da Sra. Gorete Pereira – que “requer o des-
membramento de matéria para constituir proposição se-
parada”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 2) – 
REQUERIMENTO Nº 132/12 – Do Sr. Sabino Castelo 
Branco – que “requer que sejam convidados para audi-
ência pública, nesta Comissão, integrantes da Diretoria 
da Norte Energia S.A, com a finalidade de analisarmos 
questões relevantes sobre as paralisações constantes 
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dos trabalhos de construção da Hidrelétrica Belo Mon-
te”. Em votação, o requerimento foi aprovado. O De-
putado Sabino Castelo Branco, no uso da palavra, 
solicitou à Presidência a realização da audiência pú-
blica com representantes da rede de lanchonetes 
McDonald’s e também com representantes da rede de 
supermercados Carrefour para tratar do trabalho es-
cravo na referidas empresas. Os Deputados Roberto 
Santiago, Paulo Pereira da Silva, Eudes Xavier e La-
ércio Oliveira manifestaram apoio à solicitação do no-
bre par. O Sr. Presidente, em resposta, informou que 
a reunião seria marcada com a maior brevidade pos-
sível e, feito isso, convidou os nobres pares para reu-
nião de audiência pública a ser realizada na próxima 
terça-feira que debateria o tema: Trabalho Escravo. O 
Deputado Vicentinho, no uso da palavra, reforçou o 
convite realizado pela Presidência. 3) – REQUERI-
MENTO Nº 133/12 – Do Sr. Eudes Xavier – que “requer 
a realização de Audiência Pública sobre o Projeto de 
Lei nº 2.203/11 – Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas – DNOCS”. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado. O Sr. Presidente, num breve pa-
rêntese, agradeceu aos servidores do setor de infor-
mática a implantação do sistema de pauta eletrônica. 
Os Deputados Vicentinho, Gorete Pereira e Jorge Cor-
te Real, no uso da palavra, sugeriram ao Deputado 
Eudes Xavier que a audiência pública contasse com 
a participação de autoridades ligadas aos Governos 
Federais e Estaduais. O Sr. Presidente, tendo em vis-
ta a importância da matéria do DNOCS, informou aos 
nobres pares que seria agendada uma visita com o 
Presidente da Casa para solicitar providências refe-
rentes à aprovação do requerimento nº 136/12, de 
autoria da Deputada Gorete Pereira, e que os Depu-
tados interessados em participar da visita deveriam 
procurar a secretaria da Comissão. O Deputado Assis 
Melo, no uso da palavra, indagou à Presidência qual 
tema seria tratado na visita. O Sr. Presidente, após o 
esclarecimento necessário, deu continuidade à apre-
ciação das matérias constantes da pauta. 4) – REQUE-
RIMENTO Nº 134/12 – Do Sr. Efraim Filho – que “requer 
que seja realizada Audiência Pública para debater o 
Projeto de Lei 2.533 de 2011, que dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício profissional de Filósofo, e 
dá providências”. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. 5) – REQUERIMENTO Nº 137/12 – Do Sr. Se-
bastião Bala Rocha – que “requer a realização de se-
minário para discussão sobre o acesso das Pessoas 
Portadoras de Deficiência (PPDs) ao mercado de tra-
balho e as relações de trabalho que envolvem as mes-
mas, no sentido de se estabelecer uma Agenda pelo 
Trabalho Decente para as PPDs”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. O Deputado Paulo Pereira da 

Silva, no uso da palavra, alertou a Presidência sobre 
a existência de requerimento, de sua autoria, para in-
clusão de matéria na pauta. Antes de dar continuidade 
aos trabalhos, o Sr. Presidente fez explicações relativas 
aos projetos constantes da pauta e que tratavam sobre 
planos de carreiras dos servidores do Tribunal de Con-
tas da União, do Legislativo e do Judiciário. Feito isso, 
o Sr. Presidente anunciou sobre a mesa requerimento 
de autoria do Deputado Paulo Pereira da Silva para 
inclusão e apreciação imediata do requerimento nº 
138/12. Procedida a votação nominal, votaram sim os 
Deputados Eudes Xavier, Vicentinho, Gorete Pereira, 
Sebastião Bala Rocha, Andreia Zito, Walney Rocha, 
Pedro Henry, João Bittar, Laércio Oliveira, Roberto 
Santiago, Paulo Pereira da Silva, Jorge Corte Real, 
Sabino Castelo Branco, Erivelton Santana e Assis Melo. 
O requerimento foi aprovado com 15 (quinze) votos 
favoráveis. 6) – Requerimento nº 138/12 – Do Depu-
tado Paulo Pereira da Silva – que “solicita realização 
de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, para 
debater questões sobre descumprimento de acordos 
trabalhistas nas Indústrias Metalúrgicas, de Material 
Elétrico e de Construção Naval de Itajaí e Região”. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. O Sr. Presiden-
te anunciou sobre a mesa requerimentos de inversão 
de pauta dos itens 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 26, 33 e 
36, de autoria dos Deputados Sebastião Bala Rocha, 
Flávia Morais, Laércio Oliveira, Gorete Pereira e Jorge 
Corte Real. O Deputado Pedro Henry, no uso da pa-
lavra, indagou a Presidência se o item 6 da pauta se-
ria apreciado. O Sr. Presidente, após esclarecer o 
questionamento do nobre par, colocou em votação os 
requerimentos de inversão de pauta, que foram apro-
vados. O Deputado Roberto Santiago, no uso da pa-
lavra, manifestou insatisfação quanto às inversões de 
pauta ocorridas. O Sr. Presidente, em resposta, infor-
mou que poderia, seguindo os termos regimentais e 
havendo acordo entre os nobres pares, criar mecanis-
mos para limitar o número de inversões durante às 
reuniões. 7) – PROJETO DE LEI Nº 2.167/11 – Da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – que “alte-
ra o Plano de Carreira dos Servidores da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências”. Relator: Depu-
tado Paulo Pereira da Silva. Parecer: pela aprovação, 
com substitutivo. O Deputado Paulo Pereira da Silva, 
que apresentou requerimento de retirada deste item, 
usou da palavra para esclarecer o motivo da solicita-
ção da retirada. Num breve parêntese, o Sr. Presiden-
te cumprimentou o Deputado Jorge Corte Real por 
estar aniversariando. Usaram da palavra, com relação 
à solicitação de retirada da matéria, os Deputados As-
sis Melo, Alex Canziani, Policarpo e Luciano Castro. 
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Em votação, o requerimento foi aprovado. Retirado de 
pauta. 8) – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
330/06 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe 
sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos 
termos do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição 
Federal, conforme redação da Emenda Constitucional, 
nº 47, de 05 de julho de 2005”. (Apensados: Projeto 
de Lei complementar nº 554/10 e Projeto de Lei com-
plementar nº 80/11). Relator: Deputado Policapo. Pa-
recer: pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 
nº 554/10, apensado, com substitutivo, e pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei Complementar nº 80/11, 
apensado. O Deputado Alex Canziani apresentou re-
querimento de retirada de pauta deste item. Colocado 
em votação, o requerimento foi aprovado. Retirado de 
pauta. 9) – PROJETO DE LEI Nº 7.749/10 – Do Su-
premo Tribunal Federal – que “dispõe sobre o subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no 
art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: Projeto de Lei nº 2.197/11). 
Relator: Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela 
aprovação deste e do Projeto de Lei nº 2.197/11, apen-
sado, com substitutivo. O Deputado Roberto Santiago, 
no uso da palavra, ressaltou os motivos do parecer 
oferecido ao projeto. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Policarpo e Laércio Oliveira. Em votação, o parecer 
do relator foi aprovado unanimemente. O Sr. Presiden-
te agradeceu aos nobres pares o apoio dado na vota-
ção da matéria. O Sr. Presidente registrou a presença 
em plenário do Dr. Henrique Nelson Calandra – Pre-
sidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. 
10) – PROJETO DE LEI Nº 7.753/10 – Do Ministério 
Público da União – que “dispõe sobre o subsídio do 
Procurador-Geral da República, referido no inciso Xl 
do art. 37 e no § 4º do art. 39, c/c o § 2º do art. 127 e 
a alínea “c” do inciso I do § 5º do art. 128, todos da 
Constituição Federal, e dá outras providências”. (Apen-
sado o Projeto de Lei nº 2.198/11). Relator: Deputado 
Luciano Castro. Parecer: pela aprovação deste e do 
Projeto de Lei nº 2.198/11, apensado, com substitutivo. 
O Sr. Presidente convidou, para tomar assento à mesa, 
o Dr. César Mattar, representante da Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Público. O Deputado 
Luciano Castro, no uso da palavra, fez breve explica-
ção do parecer oferecido ao projeto. Em votação, o 
parecer do relator foi aprovado unanimemente. O Sr. 
Presidente cumprimentou o Deputado Luciano Castro 
e agradeceu a presença do Dr. César Mattar. O Depu-
tado Vicentinho, no uso da palavra, sugeriu a continui-
dade da votação dos projetos que tratam de servidores. 
O Sr. Presidente, em resposta, informou que haviam 
na pauta outros projetos, os quais seriam apreciados 
após o próximo item. Na sequência, o Sr. Presidente 

comunicou aos nobres pares que haveria, às 12 horas, 
reunião com o Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria. 11) – PROJETO DE LEI Nº 1/11 – Dos 
Srs. Maurício Rands e Weliton Prado – que “modifica 
os arts. 41, 43 e 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que trata das licitações e contratos da Adminis-
tração Pública, para o fim de estabelecer que a fase 
de habilitação nas licitações ocorrerá depois da fase 
de apreciação das propostas apresentadas, bem como 
para prever punição administrativa ao licitante de má-
-fé na hipótese que especifica, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Laércio Oliveira. Parecer: pela 
rejeição. O Deputado Eudes Xavier apresentou reque-
rimento de retirada de pauta deste item. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. Retirado de 
pauta. O Deputado Luciano Castro, no uso da palavra, 
frisou que a Comissão estava votando mais requeri-
mentos de retirada de pauta do que projetos. O Sr. 
Presidente, reforçou que seriam mantidas as normas 
da Comissão para as retiradas pauta. 12) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.863/11 – Do Tribunal de Conta da União 
– que “altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Paulo Pereira da Silva. Parecer: pela aprovação. Con-
cedida vista conjunta aos Deputados Augusto Coutinho, 
André Figueiredo e Policarpo. 13) – PROJETO DE LEI 
Nº 1.868/11 – Do Tribunal Superior do Trabalho – que 
“dispõe sobre a extinção e transformação dos cargos 
de Auxiliar Judiciário em cargos de Técnico Judiciário 
e de Analista Judiciário nos Quadros de Pessoal da 
Secretaria dos Tribunais Regionais do Trabalho e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Roberto San-
tiago. Parecer: pela aprovação. O Deputado Roberto 
Santiago, no uso da palavra e visto que não havia una-
nimidade na votação da matéria, solicitou à Presidên-
cia a retirada de pauta do projeto. O Sr. Presidente, 
acatando o pedido, declarou o item retirado de pauta. 
Retirado ex officio. 14) – PROJETO DE LEI Nº 8.053/11 
– Do Senado Federal – que “altera o art. 636 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, para 
dispor sobre a notificação por infração à legislação do 
trabalho, e dá outras providências”. Relatora: Deputa-
da Gorete Pereira. Parecer: pela aprovação, com subs-
titutivo. Os Deputados Eudes Xavier e Laércio Oliveira 
apresentaram requerimentos de retirada de pauta 
deste item. Colocados em votação, os requerimentos 
foram aprovados. Retirado de pauta. O Sr. Presidente, 
em rápida pausa na apreciação das matérias, apre-
sentou aos nobres pares os moldes de criação do in-
formativo mensal da Comissão e informou, também, 
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que a Comissão está envolvida no projeto de mídias 
sociais desenvolvido pelo Departamento de Comissões 
da Casa. O Deputado Augusto Coutinho, no uso da pa-
lavra, parabenizou a Presidência pelas atitudes tomadas 
frente à Comissão. O Sr. Presidente agradeceu a mani-
festação do nobre par e reforçou a intenção da Comissão 
em dar oportunidade aos nobres pares de terem acesso 
aos serviços anteriormente mencionados. 15) – PROJE-
TO DE LEI Nº 7.318/10 – Do Sr. Ratinho Junior – que 
“acrescenta a alínea “d” ao inciso I do art. 30 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a orga-
nização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, 
e dá outras providências”. Relatora: Deputada Gorete 
Pereira. Parecer: pela rejeição. O Deputado Assis Melo, 
que pedira vista, apresentou voto em separado. Discuti-
ram a matéria os Deputados Assis Melo, Jorge Corte 
Real, Roberto Santiago e Laércio Oliveira. Em votação, 
o parecer da relatora foi aprovado, contra o voto do De-
putado Assis Melo. 16) – PROJETO DE LEI Nº 1.279/11 
– Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta o § 3º ao art. 
21 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre o acidente de trabalho ocorrido no trajeto do em-
pregado de casa para o trabalho ou vice-versa”. Relator: 
Deputado Roberto Balestra. Parecer: pela rejeição. Os 
Deputados Eudes Xavier e Assis Melo apresentaram 
requerimentos de retirada de pauta deste item. Em vota-
ção, os requerimentos foram aprovados. Retirado de 
pauta. 17) – PROJETO DE LEI Nº 1.935/11 – Do Sr. As-
sis Melo – que “dispõe sobre a fixação de propaganda 
de produtos e marcas no uniforme do trabalhador”. Re-
lator: Deputado Laércio Oliveira. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Assis Melo apresentou requerimento de 
retirada de pauta deste item. Colocado em votação, o 
requerimento foi aprovado. Retirado de pauta. Feito isso, 
o Sr. Presidente questionou os nobres pares se havia 
interesse na apreciação de alguma matéria. Não haven-
do manifestação, o Sr. Presidente comunicou que encer-
raria a presente reunião para que os Deputados pudes-
sem comparecer à reunião marcada com o Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria. O Deputado 
Vicentinho, no uso da palavra, informou que, em virtude 
de compromisso assumido anteriormente, não compa-
receria à reunião e solicitou ao Presidente que fosse fei-
ta a justificativa de falta. O Sr. Presidente informou que 
faria a justificativa de falta e, nada mais havendo a tratar, 
às doze horas e quatro minutos, declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, 
secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprova-
da será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado Sebas-
tião Bala Rocha, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se grava-
do, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 21ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 10 de maio de 2012

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
dez de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no plenário 
nº 2 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Sebastião Bala Rocha – Presidente. 
Compareceu a Deputada Flávia Morais – Vice-Presidente; 
e os Deputados Assis Melo e Policarpo – titulares. O Sr. 
Presidente declarou aberta a reunião, convocada em con-
sequência de aprovação do Requerimento nº 131/12, de 
sua autoria, para debater o tema “As atividades desenvol-
vidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as 
propostas Institucionais daquela entidade para atender 
as necessidades do novo cenário nacional e mundial”. Na 
sequência, o Sr. Presidente registrou a presença da De-
putada Flávia Morais e, após breve fala relativa à atuação 
das Agências Reguladoras, convidou para tomar assento 
à mesa os Srs. Dirceu Barbano – Diretor-Presidente da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Jai-
me Oliveira – Diretor da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; José Agenor – Diretor da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Paulo Rodri-
gues Mendes – Presidente da Associação Nacional dos 
Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais 
– ANER; Alessandro Magno Damasceno Belisário – Di-
retor Geral da Associação dos Servidores da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – UNIVISA; João Maria 
Medeiros de Oliveira – Presidente do Sindicato Nacional 
dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação 
– SINAGÊNCIAS; e Moacir Lopes – Representante da 
Direção Colegiada da Federação Nacional dos Sindica-
tos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social – FENASPS. Composta a mesa, o Sr. 
Presidente esclareceu as normas para os debates e, de 
imediato, deu início à fase das apresentações. Fizeram 
uso da palavra, na sequência, os Srs. Dirceu Barbano, 
Alessandro Magno Damasceno Belisário, Paulo Rodrigues 
Mendes, João Maria Medeiros de Oliveira, Moacir Lopes, 
Jaime Oliveira e José Agenor. O Sr. Presidente durante a 
reunião registrou a presença do Deputado Assis Melo e 
do Deputado Policarpo, que momentaneamente assumiu 
a direção dos trabalhos. Finalizadas as apresentações, 
o Sr. Presidente, que fez breves comentários ao término 
de cada fala, às doze horas e trinta e nove minutos, de-
clarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
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Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 30ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 29 de maio de 2012

Às dez horas e cinquenta e um minutos do dia 
vinte e nove de maio de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Depu-
tados Augusto Coutinho, Laércio Oliveira e Policarpo 
– titulares; e Daniel Almeida – suplente. Compareceu 
também o Deputado Luiz Alberto – não-membro. Os 
Deputados Flávia Morais, Vilalba, Pedro Henry, Roberto 
Santiago e Erivelton Santana justificaram suas ausên-
cias. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada em consequência da aprovação do reque-
rimento nº 75/11, de autoria do Deputado Daniel Al-
meida, para debater os 10 anos da Lei nº 3.708/2001, 
que institui o sistema de cotas na UERJ e UENJ. Após 
breves considerações, na sequência, convidou para 
tomar assento à mesa o Senhor. Mário Lisboa Theo-
doro – Secretário Executivo da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR; 
a Senhora Vereadora Olívia Santana – Ouvidora Geral 
da Câmara Municipal de Salvador, e o Senhor André 
Luiz Vitral Costa – representante da União Nacional dos 
Estudantes – UNE. O Senhor Presidente, tendo feito 
o registro da presença do Deputado Laércio Oliveira, 
passou a Presidência ao Deputado Daniel Almeida, 
que registrou a presença do Deputado Luiz Alberto, 
Presidente da Frente Parlamentar desta Casa que trata 
da igualdade racial. Primeiramente, usou da palavra 
o Senhor Mário Lisboa Theodoro – Secretário Execu-
tivo da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial – SEPPIR. Logo após, o Senhor 
Presidente esclareceu as normas referentes ao deba-
te e anunciou a presença do Senhor Lucas Ramalho 
Maciel – representante do Ministério da Educação. E 
passa, imediatamente, a palavra a Senhora Vereadora 
Olívia Santana – Ouvidora Geral da Câmara Municipal 
de Salvador. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
agradeceu à Vereadora e convidou o Senhor Fernando 
Benício dos Santos – Coordenador da Educação para 
Afro Desenvolvimento e Carentes – Educafro de Brasí-
lia, para compor a mesa. Logo após, passou a palavra 

ao Senhor Lucas Ramalho Maciel – Representante do 
Ministério da Educação. E dando continuidade, passou 
a palavra ao Senhor André Luiz Vitral Costa – repre-
sentante da União Nacional dos Estudantes – UNE. O 
Senhor Presidente agradeceu e passou a palavra ao 
Senhor Fernando Benício dos Santos – Coordenador 
da Educação para Afro Desenvolvimento e Carentes – 
Educafro de Brasília. O Senhor Presidente agradeceu 
ao debatedor. O Deputado Luiz Alberto agradeceu a 
iniciativa por essa Audiência Pública e parabenizou os 
10 anos das quotas e que saiu do seio do povo negro 
para a sociedade e por isso o resultado no Supremo 
Tribunal Federal, da aprovação destas. Finda a sua fala, 
o Senhor Presidente agradeceu ao deputado e disse 
que são de suma importância as suas palavras e tam-
bém agradeceu aos demais convidados. Concluídas 
as falas, o Senhor Presidente, fez breve explanação a 
respeito do tema em questão. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente, às doze horas e quarenta 
e oito minutos, declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Daniel 
Almeida, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 31ª Reunião (Ordinária), realizada em 
30 de maio de 2012

Às dez horas e trinta e três minutos do dia trinta 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ane-
xo II, plenário 12, da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Deputados Sebastião Bala Rocha – Pre-
sidente; Flávia Morais, Sabino Castelo Branco e Laer-
cio Oliveira – Vice-Presidentes; Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes 
Xavier, Gorete Pereira, Jorge Corte Real, Luciano Cas-
tro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da 
Silva, Policarpo, Roberto Santiago e Walney Rocha 
– titulares; e Alex Canziani, André Figueiredo, Chico 
Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo, Giovani Cherini, Hen-
rique Oliveira, Nelson Pellegrino, Roberto Balestra, 
Sandra Rosado e Vilalba – suplentes. Compareceu 
também o Deputado Augusto Carvalho. Deixaram de 
comparecer os Deputados Fátima Pelaes, João Bittar, 
Pedro Henry, Sandro Mabel, Silvio Costa e Vicentinho. 
O Deputado Erivelton Santana justificou sua ausência 
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as reuniões dos dias 22, 23, 24 e 29 do corrente mês. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Sr. Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
votação as Atas das 26ª, 27ª, 28ª e 29ª reuniões que, 
tendo suas leituras dispensadas, foram aprovadas sem 
observações. O Sr. Presidente lembrou aos membros 
da Comissão que haveria reunião de trabalho, naque-
le mesmo dia, com os Presidentes das Centrais Sin-
dicais para discutir projetos em tramitação na Comis-
são, além de debater temas de interesse nacional. 
Falou, também, da importância da reunião de trabalho 
ocorrida na CNI com as entidades patronais e entida-
des empresariais. Ainda na parte preliminar da reunião, 
foi apresentado o novo sistema em implantação rela-
tivo à utilização da pauta eletrônica digital pelo Centro 
de Informática da Câmara dos Deputados – CENIN. 
Em seguida, o Sr. Presidente anunciou o prazo de 
quinze minutos para apresentação de requerimentos 
de procedimento e anunciou as designações feitas nos 
dias 23, 24, 25 e 29 do corrente. ORDEM DO DIA: O 
Sr. Presidente anunciou a existência sobre a mesa de 
requerimentos de inclusão extra-pauta para os reque-
rimentos nºs 158 e 159 de 2012 (art. 52, § 5º, do RICD). 
Procedida a votação nominal, votaram sim os Depu-
tados Eudes Xavier, Sebastião Bala Rocha, Andreia 
Zito, Walney Rocha, Flávia Morais, Augusto Coutinho, 
Laércio Oliveira, Luciano Castro, Mauro Nazif, Rober-
to Santiago, Paulo Pereira da Silva, Jorge Corte Real, 
Erivelton Santana e Alex Canziani. O requerimento de 
inclusão do Requerimento nº 158/12 foi aprovado com 
14 (quatorze) votos favoráveis. 1 – REQUERIMENTO 
Nº 158/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “re-
quer a realização de um Congresso Nacional de Ad-
ministração Pública com foco no governo local, enfa-
tizando os desafios nacionais e as soluções locais, 
bem como as orientações para a integração das polí-
ticas públicas, aos novos prefeitos eleitos”. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. Em seguida o Sr. 
Presidente colocou em votação o requerimento de 
inclusão do Requerimento nº 159/12. Procedida a 
votação nominal, votaram sim os Deputados Eudes 
Xavier, Sebastião Bala Rocha, Andreia Zito, Walney 
Rocha, Flávia Morais, Augusto Coutinho, Laércio Oli-
veira, Luciano Castro, Mauro Nazif, Roberto Santiago, 
Paulo Pereira da Silva, Jorge Corte Real, Erivelton 
Santana, Alex Canziani e Vilalba. O requerimento de 
inclusão do Requerimento nº 159/12 foi aprovado com 
15 (quinze) votos favoráveis. 2 – REQUERIMENTO Nº 
159/12 – Do Sr. Eudes Xavier – que “requer que seja 
convocado o Ministro e Chefe da Controladoria – Ge-
ral da União o Senhor Jorge Hage Sobrinho, para em 
audiência pública, discutir a Nota Técnica nº 522/11-
CGU”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 3 

– REQUERIMENTO Nº 153/12 – Da Sra. Alice Portugal 
– (MPV nº 568/12) – que “requer a realização de au-
diência pública da Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público destinada a debater a Medida 
Provisória nº 568/2012”. Realização de Audiência Pú-
blica Conjunta com a Comissão Especial que analisa 
a Medida Provisória nº 568/12. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado. 4 – REQUERIMENTO Nº 155/12 
– Do Sr. Roberto Santiago – que “requer seja realiza-
da Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei n° 
2.363/11 que altera o art. 253 da CLT, que trata dos 
serviços frigoríficos e dá outras providências”. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado. Assume a Pre-
sidência a Deputada Flávia Morais – Vice-Presidente. 
5 – REQUERIMENTO Nº 156/12 – Do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater a alteração da sistemática de 
horário flexível na Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), em vigor desde 16 de junho de 2009 
(Portaria Anatel nº 430)”. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado. Reassumiu a presidência o Deputa-
do Sebastião Bala Rocha. 6 – PROJETO DE LEI Nº 
2.167/11 – Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-
dos – que “altera o Plano de Carreira dos Servidores 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Paulo Pereira da Silva. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Discutiram a matéria os 
Deputados Roberto Santiago, Paulo Pereira da Silva, 
Laércio Oliveira, Luciano Castro, Mauro Nazif e Poli-
carpo. Concedida vista ao Deputado Luciano Cas-
tro. 7 – PROJETO DE LEI Nº 2.137/11 – Do Sr. Wilson 
Filho – que “dispõe sobre incentivos à doação de san-
gue”. Relatora: Deputada Andreia Zito. Parecer: pela 
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Andreia 
Zito, Jorge Corte Real e Mauro Nazif. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 8 – PROJE-
TO DE LEI Nº 1.648/07 – Do Senado Federal – que 
“altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo do Ser-
viço, e dá outras providências”. (Apensados: PL nºs 
3.625/08, 4.895/09, 485/11, 2.280/11 e 3.334/12) Re-
lator: Deputado Policarpo. Parecer: pela aprovação 
deste, da emenda apresentada na Comissão e dos 
Projetos de Lei nºs 3.625/08, 4.895/09, 485/11, 2.280/11 
e 3.334/12, apensados, com substitutivo. Concedida 
vista à Deputada Flávia Morais. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 6.762/10 – Do Senado Federal – que “altera a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir a 
contratação de empresas prestadoras de serviços para 
atividades inseridas entre as funções de cargos da 
estrutura permanente ou que representem necessida-
de finalística, essencial ou permanente, dos órgãos da 
Administração Pública”. Relator: Deputado Roberto 
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Santiago. Parecer: pela aprovação deste, com substi-
tutivo, e pela rejeição da emenda apresentada na Co-
missão. Concedida vista conjunta aos Deputados 
Márcio Marinho e Sandra Rosado. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.279/10 – Do Senado Federal – que “dis-
põe sobre a definição de diarista”. Relatora: Deputada 
Sandra Rosado. Parecer: pela aprovação, com emen-
da. O Deputado André Figueiredo apresentou voto em 
separado em 29/05/2012. Discutiram a matéria os De-
putados Sandra Rosado, André Figueiredo, Roberto 
Santiago, Augusto Coutinho, Dep. Gorete Pereira, Eu-
des Xavier, Paulo Pereira da Silva, Laercio Oliveira, 
Mauro Nazif e Dep. Policarpo. Apresentaram votos em 
separado os Deputados André Figueiredo, Vicentinho, 
Roberto Santiago e Paulo Pereira da Silva. A relatora 
Dep. Sandra Rosada acatou sugestão apresentada no 
seu voto em separado, incluindo artigo ao projeto. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer re-
formulado da relatora, incluindo a alteração pro-
posta. 11 – PROJETO DE LEI Nº 7.286/10 – Do Se-
nado Federal – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007, e a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para permitir aos conselhos estaduais, munici-
pais e distrital de educação o exercício das competên-
cias do Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (CACS– Fundeb) e do Conselho de Ali-
mentação Escolar (CAE)”. Relatora: Deputada Flávia 
Morais. Parecer: pela rejeição deste, da emenda das 
emendas apresentadas na Comissão. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 12 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.517/11 – Do Ministério Público da 
União – que “dispõe sobre as Carreiras dos Servidores 
do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa os 
valores de sua remuneração, e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. Discutiram a matéria os De-
putados Luciano Castro, Márcio Marinho, Paulo Perei-
ra da Silva e Policarpo. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.876/09 – Do Sr. Ratinho Junior – que “estabelece 
contrapartidas para as empresas que receberem in-
centivos fiscais do Governo Federal”. (Apensado: PL 
nº 6.037/09) Relator: Deputado Roberto Balestra. Pa-
recer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
6.037/09, apensado. Concedida vista à Deputada 
Flávia Morais. 14 – PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 
– Do Sr. João Dado – que “altera o art. 67 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, que “Dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo 

e dá outras providências”, para determinar a sujeição 
da PETROBRÁS às normas licitatórias comuns”. Re-
lator: Deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Concedida vista conjunta aos 
Deputados Andreia Zito e Eudes Xavier, em 14/03/2012. 
O Deputado Eudes Xavier apresentou voto em sepa-
rado em 20/03/2012. Retirado de pauta ex officio. 15 
– PROJETO DE LEI Nº 7.747/10 – Do Sr. Augusto 
Carvalho – que “altera as Leis nº 11.128, de 28 de ju-
nho de 2005; nº 10.260, de 12 de julho de 2001; e nº 
8.036, de 11 de maio de 1990”. Relatora: Deputada 
Flávia Morais. Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Retirado de pauta a requerimento dos Deputados 
Assis Melo e Eudes Xavier. 16 – PROJETO DE LEI 
Nº 84/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “altera a Lei nº 
11.530, de 24 de outubro de 2007, incluindo os profis-
sionais que trabalhem com socioeducação de adoles-
centes como beneficiários do Projeto Bolsa-Formação”. 
(Apensado: PL 1392/2011) relatora: Deputada Flávia 
Morais. Parecer: pela aprovação deste, e do PL 
1392/2011, apensado, na forma do substitutivo. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Os demais itens da pauta não foram deliberados. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerro 
a presente reunião, antes convocando os Senhores 
Deputados para Audiência Pública para tratar o tema 
“descumprimento de acordos trabalhistas nas indús-
trias metalúrgicas, de material elétrico e de construção 
naval de Itajaí e região”, a realizar-se na próxima terça-
-feira, dia 5 de junho, às 14h30, em Plenário a ser de-
finido. E para constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, 
secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e apro-
vada será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado Se-
bastião Bala Rocha, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 33ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 12 de junho de 2012

Às dez horas e cinquenta e quatro minutos do dia 
doze de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sabino Castelo Branco 
– Vice-Presidente. Compareceram os Deputados Flá-
via Morais – Vice-Presidente, Eudes Xavier e Augusto 
Coutinho – titulares; Dr. Grilo e Henrique Oliveira – su-
plentes. Compareceu também o Deputado Domingos 
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Dutra – não-membro. Os Deputados Erivelton Santana, 
Pedro Henry e Vilalba justificaram suas ausências. O 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convoca-
da em consequência da aprovação dos requerimentos 
nºs 83 e 84 de 2011, de autoria dos Deputados Eudes 
Xavier e Sabino Castelo Branco, respectivamente, para 
debater políticas de salários adotada pela rede McDo-
nalds no Brasil. O Sr. Presidente convidou para tomar 
assento à mesa os Srs. Francisco Calasans Lacerda 
– Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Ho-
téis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo 
– SINTHORESP; Antônio Rodrigues de Freitas Júnior 
– Professor; e Moacyr Roberto Tesch Auersvald – Presi-
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidades. Após esclarecer as normas 
para os debates, o Senhor Presidente deu ciência do 
recebimento de carta encaminhada pela Embaixadora 
Marlene Fernandez del Granado – Vice-Presidente de 
Relações Governamentais da empresa Arcos Doura-
dos Comércio de Alimentos Ltda, detentora dos direi-
tos da McDonald’s na América Latina, justificando o 
não comparecimento. Logo após, concedeu a palavra 
ao Senhor Moacyr Roberto Tesch Auersvald – Presi-
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidades. Em seguida, registrou 
a presença dos Deputados Augusto Coutinho e Flávia 
Morais e concedeu a palavra ao Deputado Augusto 
Coutinho, que questionou a ausência do representante 
do Ministério Público do Trabalho. Dando continuidade, 
passou a palavra aos Senhores Antônio Rodrigues de 
Freitas Jr. – Professor; e Francisco Calasans Lacerda – 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo – SIN-
THORESP. O Senhor Presidente registrou a presença 
do senhor José Calixto Ramos – Presidente da Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, e deu a 
palavra aos Deputados Eudes Xavier, Augusto Cou-
tinho, Henrique Oliveira e Domingos Dutra. Assumiu 
a presidência o Deputado Eudes Xavier e passou a 
palavra ao Deputado Sabino Castelo Branco, que fez 
suas considerações finais relativas ao tema. E, nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença dos convidados, dos Senhores parlamenta-
res, dos Senhores assessores e demais presentes, e 
encerrou a reunião, às treze horas e quatro minutos, e 
para constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secre-
tário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada 
será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado Sabino 
Castelo Branco, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 34ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 12 de junho de 2012

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos 
do dia doze de junho de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência da Deputada Flávia Mo-
rais – Vice-Presidente. Compareceram os Deputados 
Augusto Coutinho e Sandro Mabel – titulares, e os De-
putados Chico Lopes e Henrique Oliveira – suplentes. 
O Deputado Roberto Santiago justificou sua ausên-
cia nos dias 27/03/12; 10, 12 e 19/04/12; 08, 10, 17 e 
24/05/12; e 05, 12 e 19/06/12. A Senhora Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada em consequên-
cia da aprovação do requerimento nº 87 de 2011, de 
autoria do Deputado Augusto Coutinho, para debater 
pontos convergentes no PL nº 1.439/07, que regula as 
atividades dos representantes comerciais autônomos”. 
A Senhora presidente convidou para tomar assento à 
mesa os Senhores Manoel Affonso Mendes de Farias 
Mello – Diretor-Presidente do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais – CONFERE; Paulo Cézar 
Nauiack – Vice-Presidente do Comércio do Estado do 
Paraná; Edésio Reichert – Representante da Confedera-
ção Nacional da Indústria – CNI; e Severino Nascimento 
Cunha – Presidente do Sindicato dos Representantes 
Comerciais de Pernambuco e Empresas de Represen-
tações do Estado de Pernambuco – SIRCOPE. Após, 
a Senhora Presidente, esclareceu as normas para os 
debates, fez seus agradecimentos e convidou para as-
sumir a Presidência o Deputado Augusto Coutinho. O 
Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Edésio 
Reichert – Representante da Confederação Nacional 
da Indústria – CNI. O Senhor Presidente agradeceu e 
após fazer breves considerações, passou a palavra ao 
próximo orador, o Senhor Severino Nascimento Cunha 
– Presidente do Sindicato dos Representantes Comer-
ciais de Pernambuco e Empresas de Representações 
do Estado de Pernambuco – SIRCOPE. O Senhor 
Presidente agradeceu, passou a palavra ao Senhor 
Paulo Cézar Nauiack – Vice-Presidente do Comércio 
do Estado do Paraná e, antes da fala do orador, re-
gistrou a presença dos Deputados Henrique Oliveira e 
Chico Lopes. O Senhor Presidente agradeceu a parti-
cipação do palestrante, fez algumas considerações e 
em seguida registrou a presença do Deputado Sandro 
Mabel e, logo após, passou a palavra ao mesmo. O 
Senhor Presidente, pela ordem, concedeu a palavra ao 
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Deputado Chico Lopes. Dando continuidade, passou a 
palavra ao Senhor – Manoel Affonso Mendes de Farias 
Mello – Diretor-Presidente do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais – CONFERE. Logo após, 
passou a Presidência ao Deputado Sandro Mabel. O 
Deputado Augusto Coutinho reassumiu a presidência, 
agradeceu ao orador e fez correção a respeito da re-
latoria do projeto de lei em questão, que não era ele 
o Relator e sim o Deputado Sandro Mabel. E dando 
continuidade assegurou a participação do Senhor Luiz 
José de Menezes e Silva – Presidente do Conselho 
Fiscal do Ceará. O Senhor Presidente passou a palavra 
ao Senhor Severino Nascimento Cunha – Presidente 
do Sindicato dos Representantes Comerciais de Per-
nambuco e Empresas de Representações do Estado 
de Pernambuco – SIRCOPE, para mais algumas con-
siderações. O Senhor Presidente fez algumas consi-
derações e em seguida passou a palavra ao Deputado 
Sandro Mabel. O Senhor Presidente fez mais algumas 
considerações e passou à palavra aos Senhores Pau-
lo de Tarso Lustosa da Costa – ex-deputado; Wilson 
Cavina – representante comercial; e Adair Umberto 
Mussoi – Sirecom Nordeste – RS. O Senhor Presidente 
passou a palavra aos Senhores Edésio Reichert – Re-
presentante da Confederação Nacional da Indústria e 
ao Senhor Paulo Cézar Nauiack – Vice-Presidente do 
Comércio do Estado do Paraná e, dando continuidade, 
passou a palavra para mais algumas considerações ao 
Deputado Sandro Mabel. E, nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente agradeceu a presença dos convidados, 
dos Senhores parlamentares, assessores e demais 
presentes, encerrou a reunião, antes convocando os 
Senhores Deputados, membros desta Comissão, para 
Reunião Ordinária, a realizar-se amanhã, quarta-feira, 
dia 13 de junho, às 10:00 horas, neste plenário, e às 
dezesseis horas e quarenta e um minutos, declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presiden-
te, Deputado Augusto Coutinho, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 35ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 19 de junho de 2012

Às quatorze horas e cinquenta e dois minutos do 
dia dezenove de junho de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Deputado Laércio 
Oliveira – Vice-Presidente. Compareceu o Deputado 
Augusto Coutinho – titular. O Deputado Erivelton San-
tana justificou sua ausência nos dias 5 e 12 do corrente 
mês. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada em consequência da aprovação do requeri-
mento nº 105 de 2012, de autoria do Deputado Laércio 
Oliveira, para debater “a geração de emprego duran-
te a Copa do Mundo de 2014”. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença dos convidados, orientou com 
relação ao tempo que cada um teria para fazer as suas 
falas e convidou para tomar assento à mesa a Senho-
ra Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque – Secretária de 
Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho e Empre-
go; os Senhores Weber Magalhães – Representante 
da Confederação Brasileira de Futebol – CBF e do 
Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo 
FIFA 2014; Joel Fernando Benin – Chefe de Gabinete 
da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Di-
reitos do Torcedor do Ministério do Esporte; Amâncio 
Luís Coelho Barker – Representante do Sindicato dos 
Empregados nas Empresas Prestadoras de Serviços 
e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo – 
SINDEEPRES; Ermínio Alves Lima Neto – Assessor 
Parlamentar – Representante da Federação Nacional 
das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental; e 
Daniel Alexandre Ferreira – Representante da Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores – NCST. O Senhor 
Presidente fez as suas considerações e passou a pa-
lavra a Senhora Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque 
– Secretária de Inspeção do Trabalho, Ministério do 
Trabalho e Emprego. O Senhor Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao Senhor Daniel Alexandre Fer-
reira – Representante da Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores – NCST. O Senhor Presidente agra-
deceu e passou a palavra ao Senhor Joel Fernando 
Benin – Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional 
de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Mi-
nistério do Esporte. O Senhor Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao Senhor Amâncio Luís Coelho 
Barker – Representante do Sindicato dos Empregados 
nas Empresas Prestadoras de Serviços e de Trabalho 
Temporário no Estado de São Paulo – SINDEEPRES. 
O Senhor Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao Senhor Ermínio Alves Lima Neto – Assessor Par-
lamentar – Representante da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental. O Senhor 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Senhor 
Weber Magalhães – Representante da Confederação 
Brasileira de Futebol – CBF e do Comitê Organizador 
Local (COL) da Copa do Mundo FIFA 2014. O Senhor 
Presidente agradeceu as falas dos Senhores pales-
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trantes e perguntou se alguém gostaria de fazer mais 
algumas considerações. Feito isso, passou a palavra 
a Senhora Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque e aos 
Senhores Joel Fernando Benin, Amâncio Luís Coe-
lho, Ermínio Alves Lima Neto e Weber Magalhães. O 
Senhor Presidente perguntou, novamente, se mais al-
guém gostaria de fazer uso da palavra. E, em seguida 
passou a palavra aos Senhores Joel Fernando Benin 
e Ermínio Alves Lima Neto. O Senhor Presidente fez 
mais algumas considerações. E, nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
dos convidados, dos Senhores parlamentares, asses-
sores e demais presentes, encerrou a reunião, antes 
convocando os Senhores Deputados, membros desta 
Comissão, para Reunião Ordinária, a realizar-se ama-
nhã, quarta-feira, dia 20 de junho, às 10:00 horas, neste 
plenário 12 e, às dezesseis horas e seis minutos, de-
clarou encerrada a reunião e, para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Laércio Oliveira, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 36ª Reunião (Ordinária), realizada em 
4 de julho de 2012

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia 
quatro de julho de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
Plenário 12, Anexo II, da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Sebastião Bala 
Rocha – Presidente; Flávia Morais e Laercio Oliveira 
– Vice-Presidentes; Andreia Zito, Assis Melo, Augusto 
Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fátima 
Pelaes, Gorete Pereira, Jorge Corte Real, Luciano 
Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da 
Silva, Roberto Santiago, Sandro Mabel, Sergio Zveiter, 
Silvio Costa, Vicentinho e Walney Rocha – Titulares; 
Alex Canziani, André Figueiredo, Chico Lopes, Daniel 
Almeida, Dr. Grilo e Nelson Pellegrino – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Ângelo Agno-
lin, Esperidião Amin e José Rocha, como não-membros. 
O Deputado Vilalba justificou sua ausência no presen-
te mês; o Deputado Erivelton Santana justificou a sua 
ausência no mês de junho; o Deputado Pedro Henry 
justificou sua ausência nos meses de março, abril, 
maio, junho e julho; e a Deputada Flávia Morais justi-
ficou a sua ausência nos meses de maio e junho. 

ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em votação as Atas das 30ª, 31ª, 32ª e 33ª reuniões 
que, tendo suas leituras dispensadas, foram aprovadas 
sem observações. O Senhor Presidente anunciou o 
prazo de quinze minutos para apresentação de reque-
rimentos de procedimento. EXPEDIENTE: O Senhor 
Presidente comunicou ao plenário que, após esta reu-
nião, receberíamos a visita do Exº Sr. Carlos Daudt 
Brizola, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, 
para uma exposição de assuntos relativos à sua pas-
ta. E, logo após, passou a presidência ao Deputado 
Laércio Oliveira. ORDEM DO DIA: O Senhor Presiden-
te anunciou a existência sobre a mesa de requerimen-
to de inclusão extra-pauta do Requerimento nº 163/12 
(art. 52, § 5º, do RICD). Procedida a votação nominal, 
votaram sim os Deputados Eudes Xavier, Sandro Ma-
bel, Gorete Pereira, Sebastião Bala Rocha, Andreia 
Zito, Walney Rocha, Augusto Coutinho, Laércio Olivei-
ra, Mauro Nazif, Roberto Santiago, Paulo Pereira da 
Silva, Jorge Corte Real, Erivelton Santana, Assis Melo, 
Sérgio Zveiter e Dr. Grilo. O requerimento de inclusão 
do Requerimento nº 163/12 foi aprovado com 16 (de-
zesseis) votos favoráveis. 1 – REQUERIMENTO Nº 
163/12 – Do Sr. Mauro Nazif – que “requer a realização 
de Audiência Pública na CTASP para Tratar a Respei-
to do Decreto n° 880 de 23 de julho de 1993, que cul-
minou com o Licenciamento Sumário de 12.490 Sol-
dados Concursados da FAB”. Discutiu a matéria De-
putado Eudes Xavier. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 157/12 – Dos 
Srs. Erika Kokay e Sebastião Bala Rocha – que “requer 
nos termos regimentais a realização de audiência pú-
blica, no âmbito desta Comissão, para discutir o pro-
cesso de demissão sumária dos (as) bancários (as) 
da rede Itaú/Unibanco, além de práticas como a rota-
tividade, o assédio moral, a terceirização e as metas 
abusivas a que são submetidos esses (as) trabalha-
dores (as), entre outras questões pertinentes ao tema”. 
Discutiram a matéria os Deputados Sandro Mabel, Dr. 
Grilo, Assis Melo, Sílvio Costa e André Figueiredo. Re-
tirado de pauta ex offício. 3 – REQUERIMENTO Nº 
160/12 – Do Sr. Laércio Oliveira – que “solicita Audi-
ência pública para debater as implicações da crise 
econômica mundial sobre o Sistema Financeiro Na-
cional, especialmente os efeitos sobre o quadro de 
funcionários e saldo de empregos nas Instituições 
Financeiras Brasileiras”. Retirado de pauta ex officio. 
4 – REQUERIMENTO Nº 161/12 – Do Sr. Paulo Perei-
ra da Silva – (REQ 132/2012) – que “requer a inclusão 
dos representantes do Sindicato da Construção Pesa-
da, entre os convidados a participar da realização de 
Audiência Pública aprovada em decorrência da apre-
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ciação do Requerimento nº 132/2012”. Discutiu a ma-
téria o Deputado Sandro Mabel. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 
162/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “solicita 
a realização de Audiência Pública para tratar da Polí-
tica Salarial das Carreiras Típicas de Estado”. Discu-
tiram a matéria os Deputados Sandro Mabel e André 
Figueiredo. Em votação, o requerimento foi aprova-
do. 6 – REQUERIMENTO Nº 164/12 – Do Sr. Mauro 
Nazif – que “requer inclusão da ANFIP – Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil no rol dos debatedores da Audiência Pública 
para tratar da Política Salarial das Carreiras Típicas 
de Estado”. Em votação, o requerimento foi aprova-
do. 7 – REQUERIMENTO Nº 165/12 – Do Sr. Mauro 
Nazif – que “requer inclusão do SINPROFAZ e do Fó-
rum Nacional da Advocacia Pública Federal na Audi-
ência Pública das Carreiras Típicas de Estado”. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. 8 – REQUE-
RIMENTO Nº 166/12 – Do Senhor Mauro Nazif – que 
“requer inclusão da ANADEF – Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais na Audiência Públi-
ca do Projeto de Lei de Carreiras Típicas de Estado”. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 9 – RE-
QUERIMENTO Nº 167/12 – Dos Senhores Sebastião 
Bala Rocha e Érika Kokay – que “requer, nos termos 
regimentais, a realização de audiência pública, no âm-
bito desta Comissão, para discutir o futuro da Impren-
sa Nacional”. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. 10 – REQUERIMENTO Nº 168/12 – Do Senhor 
Vicentinho – que “requer a realização de Audiência 
Pública conjunta entre a Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias e a Comissão de Trabalho Administra-
ção e Serviço Público, com o objetivo de discutir pro-
postas para o aperfeiçoamento da legislação sobre 
concursos públicos”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. Reassumiu a Presidência o Deputado Se-
bastião Bala Rocha. 11 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 177/12 – Do Sr. Esperidião Amin – que 
“estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a transparência, controle e fiscalização da execução 
de parcerias e convênios entre órgãos públicos e or-
ganizações não governamentais”. Relator: Deputado 
Sandro Mabel. Parecer: pela aprovação. Discutiu a 
matéria o Dep. Eudes Xavier. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 
anunciou a existência sobre a mesa de requerimento 
de inclusão extra-pauta para o Projeto de Lei nº 
2202/2011 não constante da pauta (art. 52, § 5º, do 
RICD). Procedida a votação nominal votaram sim os 
Deputados Eudes Xavier, Sandro Mabel, Gorete Pe-
reira, Sebastião Bala Rocha, Andreia Zito, Sílvio Cos-
ta, Walney Rocha, Augusto Coutinho, Laércio Oliveira, 

Mauro Nazif, Roberto Santiago, Jorge Corte Real, Eri-
velton Santana, Assis Melo, Sérgio Zveiter e André 
Figueiredo. O requerimento de inclusão do Projeto de 
Lei nº 2202/2011 foi aprovado com 16 (dezesseis) vo-
tos favoráveis. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.202/11 – 
Do Ministério Público da União – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de membro e cargos em comissão, 
no âmbito do Ministério Público Federal”. Relatora: 
Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela aprovação. Foi 
concedido vista ao Deputado Eudes Xavier. 13 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.762/10 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 223/2009) – que “altera a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir a 
contratação de empresas prestadoras de serviços para 
atividades inseridas entre as funções de cargos da 
estrutura permanente ou que representem necessida-
de finalística, essencial ou permanente, dos órgãos da 
Administração Pública”. Relator: Deputado Roberto 
Santiago. Parecer: pela aprovação deste, com substi-
tutivo, e pela rejeição da Emenda apresentada na Co-
missão. Vista conjunta aos Deputados Márcio Marinho 
e Sandra Rosado, em 30/05/2012. Os Deputados Már-
cio Marinho e Sandra Rosado, que pediram vista, de-
volveram o projeto sem manifestação escrita. Em vo-
tação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 14 
– PROJETO DE LEI Nº 1/11 – Dos Srs. Maurício Ran-
ds e Weliton Prado – que “modifica os arts. 41, 43 e 
51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata 
das licitações e contratos da Administração Pública, 
para o fim de estabelecer que a fase de habilitação 
nas licitações ocorrerá depois da fase de apreciação 
das propostas apresentadas, bem como para prever 
punição administrativa ao licitante de má-fé na hipóte-
se que especifica, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela rejeição. Dis-
cutiu a matéria o Dep. Jorge Corte Real (PTB-PE). Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – Do Poder Exe-
cutivo – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia – UFOBA, por desmem-
bramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Erivelton 
Santana. Parecer: pela aprovação deste e das emen-
das apresentadas na CTASP. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 16 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.783/11 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA – que “dispõe sobre a criação e a extinção de fun-
ções comissionadas no quadro de pessoal da Justiça 
Federal de primeiro grau da 5ª Região e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Amauri Teixeira. Pa-
recer: pela aprovação. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.681/05 – Do Sr. Durval Orlato – que “altera os 
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arts. 472 e 473 da Consolidação das Leis do Trabalho 
para prever regras específicas para o empregado can-
didato a mandato eleitoral”. (Apensado: PL 5741/2005). 
Relatora: Deputada Flávia Morais. Parecer: pela apro-
vação deste, e do PL 5741/2005, apensado na forma 
do substitutivo. Foi retirado de pauta a requerimen-
to dos Deputados Laércio Oliveira, Dr. Grilo e San-
dro Mabel. 18 – PROJETO DE LEI Nº 914/07 – Do Sr. 
João Bittar – que “dispõe sobre as provas de títulos 
dos concursos para acesso a cargos e empregos pú-
blicos”. (Apensados: PL 1306/2007 e PL 4950/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 1306/2007, e do PL 
4950/2009, apensados. Foi retirado de pauta, ex offi-
cio. 19 – PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – Do Sr. Va-
ladares Filho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 
5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas re-
guladoras do trabalho rural, para consolidar os direitos 
do trabalhador rural jovem”. RELATOR: Deputado RO-
BERTO BALESTRA. PARECER: pela rejeição. Vista 
ao Deputado Daniel Almeida, em 14/09/2011. A De-
putada Sandra Rosado apresentou voto em separado 
em 11/08/2011. Foi retirado de pauta ex officio. 20 
– PROJETO DE LEI Nº 2.708/07 – Do Sr. Luiz Carlos 
Busato – que “altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas jurídicas e da organização e custeio da 
previdência social para desonerar a remuneração de 
férias e o décimo terceiro salário”. (Apensados: PL 
5003/2009, PL 5932/2009, PL 1186/2011 e PL 
3600/2012). Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: 
pela aprovação deste, do PLs nºs 5.003/09, 5.932/09, 
1.186/11, e 3.600/12, apensados, com substitutivo. Foi 
retirado de pauta a requerimento do Deputado San-
dro Mabel. 21 – PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – Do 
Sr. Cândido Vaccarezza – que “concede horário espe-
cial ao trabalhador estudante”. Relator: Deputado As-
sis Melo. Parecer: pela aprovação deste e da emenda 
adotada pela Comissão de Educação e Cultura, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 
03/08/2011. O Deputado Augusto Coutinho apresentou 
voto em separado em 31/08/2011. Discutiram a maté-
ria os Deputados Assis Melo, Augusto Coutinho e Go-
rete Pereira. Foi retirado de pauta a requerimento 
dos Deputados Dr. Grilo e Gorete Pereira. 22 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.876/09 – Do Senhor Ratinho Junior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas 
que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
(Apensado: PL 6037/2009). Relator: Deputado Rober-
to Balestra. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto 
de Lei nº 6.037/09, apensado. Vista à Deputada Flávia 
Morais, em 30/05/2012. O Deputado Assis Melo apre-
sentou voto em separado em 30/05/2012. Foi retirado 
de pauta ex officio. 23 – PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 

– Do Sr. João Dado – que “altera o art. 67 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, que “Dispõe sobre a 
política energética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo 
e dá outras providências”, para determinar a sujeição 
da PETROBRÁS às normas licitatórias comuns”. Re-
lator: Deputado Leonardo Quintão. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados 
Andreia Zito e Eudes Xavier, em 14/03/2012. O Depu-
tado Eudes Xavier apresentou voto em separado em 
20/03/2012. Foi retirado de pauta ex officio. 24 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – Do Sr. Maurício Ran-
ds – que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para incluir as profissões libe-
rais no conceito de categoria profissional diferenciada”. 
Relator: Deputado Sebastião Bala Rocha. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 
14/03/2012. Assumiu a Presidência o Deputado Laér-
cio Oliveira. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. Reassume a Presidência o Deputado 
Sebastião Bala Rocha. 29 – PROJETO DE LEI Nº 
454/11 – Da Sra. Andreia Zito – que “altera a Lei nº 
11.530, de 24 de outubro de 2007, que institui o Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI, a fim de incluir os agentes das guardas 
portuárias e agentes de vigilância das instituições fe-
derais de ensino, no rol das categorias profissionais 
beneficiárias da “Bolsa-Formação””. Relator: Deputado 
Eudes Xavier. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade. 33 – PRO-
JETO DE LEI Nº 837/11 – Da Sra. Gorete Pereira – que 
“dispõe sobre a criação do Serviço Social do Turismo 
– SESTUR e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do TURISMO – SENATUR e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Luciano Castro. Parecer: pela apro-
vação. Foi retirado de pauta ex officio. 35 – PROJE-
TO DE LEI Nº 1.300/11 – Do Sr. Padre Ton – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990”. Relator: Deputado André Figuei-
redo. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
36 – PROJETO DE LEI Nº 1.590/11 – Do Sr. Roberto 
Santiago – que “acrescenta a Seção XIII-A ao Capítu-
lo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para dispor sobre jornada especial de 
trabalho para os coletores de lixo”. Relator: Deputado 
Assis Melo. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 
Discutiram a matéria: Dep. Vicentinho (PT-SP), Dep. 
Eudes Xavier (PT-CE), Dep. Roberto Santiago (PSD-
-SP) e Dep. Mauro Nazif (PSB-RO). Em votação, o 
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parecer foi aprovado por unanimidade. 41 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.514/11 – Do Sr. Ângelo Agnolin – 
que “altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, dis-
pondo sobre a prorrogação das concessões de servi-
ços públicos de energia elétrica”. Relator: Deputado 
André Figueiredo. Parecer: pela aprovação. Foi con-
cedido vista ao Deputado Vicentinho. 42 – PROJE-
TO DE LEI Nº 2.557/11 – Do Sr. Laercio Oliveira – que 
“institui o Código de Defesa do Contribuinte brasileiro”. 
Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Vista ao Deputado Eudes 
Xavier. 44 – PROJETO DE LEI Nº 3.360/12 – Do Sr. 
Paulo Feijó – que “altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 
3.820, de 11 de novembro de 1960, para dispor sobre 
a responsabilidade técnica do técnico de farmácia e 
sua inscrição nos Conselhos Regionais de Farmácia”. 
Relator: Deputado Erivelton Santana. Parecer: pela 
aprovação. Foi concedido vista ao Deputado Laer-
cio Oliveira. Os demais itens da pauta não foram de-
liberados. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião, antes convidando os 
Senhores Deputados para ouvirem o Exmoº Senhor 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Carlos 
Daudt Brizola, logo em seguida; e às doze horas e oito 
minutos, declarou encerrada a reunião e, para constar, 
eu José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
dos. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 37ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 4 de julho de 2012

Às doze horas e onze minutos do dia quatro de 
julho de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, no plenário 
nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha – Pre-
sidente. Compareceram os Deputados Flávia Morais e 
Laércio Oliveira – Vice-Presidente; Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xa-
vier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Jorge Corte Real, 
Luciano Castro, Márcio marinho, Mauro Nazif, Paulo 
Pereira da Silva, Roberto Santiago, Sandro Mabel, 
Sérgio Zveiter, Sílvio Costa, Vicentinho e Walney Ro-
cha – titulares; Alex Canziani, André Figueiredo, Chico 
Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo e Nelson Pellegrino – 
Suplentes. Compareceram os Deputados Ângelo Agno-
lin, Espiridião Amin e José Rocha – não-membros. O 

Deputado Roberto Santiago justificou sua ausência nos 
dias 27/03/12; 10, 12 e 19/04/12; 08, 10, 17 e 24/05/12; 
e 05, 12 e 19/06/12. O Senhor Presidente declarou 
aberta a reunião, convocada em consequência de um 
convite feito por esta Comissão ao Ministro de Estado 
do Trabalho para prestar esclarecimentos sobre a sua 
pasta. O Senhor Presidente agradeceu a presença do 
Ministro que nos honrou muito. E contribuindo com a fala 
do Deputado Vicentinho, parabenizou-o pela presença 
na Conferência da OIT, em Genebra, que representou 
muito bem o Brasil. Declarou que foi importante a pre-
sença do Ministro na Conferência e que, certamente, 
levou experiências positivas e exitosas do Brasil para 
que o mundo pudesse conhecer essas experiências 
e hoje os países do mundo inteiro tratam. E na Confe-
rência foi aprovado o voto a favor do Piso de Proteção 
Social que foi, praticamente, a parte mais importante 
da Conferência, que contou também com a presença 
da Deputada Ineamar, momento também extraordiná-
rio da Conferência, que tratou sobre o trabalho infantil, 
combate ao trabalho infantil, emprego ao jovem, prin-
cipalmente, sobre o desemprego de jovens na Europa 
e que no Brasil ainda não é tão impactante, embora 
seja preocupante. A nossa Comissão fez convite para 
Vossa Excelência vir aqui, exatamente, para expor os 
principais objetivos da sua pasta, metas e prioridades 
do trabalho de Vossa Excelência a frente do Ministé-
rio do Trabalho e avaliação dos impactos desta crise 
mundial, crise econômica, sobre tudo na Europa, mas 
também nos Estados Unidos e, em vários outros paí-
ses. O impacto desta crise sobre o emprego no Brasil, 
sobre a força de trabalho e sobre as oportunidades das 
pessoas no Brasil. O Senhor Presidente fez esclareci-
mentos sobre do tempo que o Ministro teria para falar. 
O Senhor Presidente passou a palavra ao Excelentíssi-
mo Senhor Carlos Daudt Brizola, Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego. O Senhor Presidente agradeceu 
a fala do Ministro, fez mais algumas considerações e 
passou a palavra ao primeiro inscrito, Deputado Pau-
lo Pereira da Silva. O Senhor Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Deputado Roberto Santiago. O 
Senhor Presidente agradeceu e passou a palavra ao 
Deputado Eudes Xavier. O Senhor Presidente agra-
deceu, fez algumas considerações e passou a pala-
vra ao Deputado Vicentinho. O Senhor Presidente fez 
mais algumas considerações e anunciou a presença 
em plenário dos Deputados Ademir Camilo e Ângelo 
Agnolin. E dando continuidade, passou a palavra ao 
Deputado Ângelo Agnolin. O Senhor Presidente agra-
deceu e passou a palavra a Deputada Flávia Morais. 
O Senhor Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao último inscrito, Deputado Ademir Camilo. O Senhor 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Exce-
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lentíssimo Senhor Carlos Daudt Brizola – Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego, para suas considera-
ções finais. O Senhor Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao Deputado Ademir Camilo. E, nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença 
do Ministro, dos convidados, dos Senhores parlamen-
tares, dos Senhores assessores e demais presentes, 
encerrou a reunião, antes convocando os Senhores 
Deputados, membros desta Comissão, para Reunião 
Ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 11 
de julho, às 10:00 horas, no Plenário 12 do Anexo II, 
e às treze horas e cinquenta e seis minutos, declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, José Mauro 
Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Pre-
sidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 8 
de agosto de 2012 

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
oito de agosto de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Sebastião 
Bala Rocha – Presidente; Laercio Oliveira – Vice-Pre-
sidente; Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Coutinho, 
Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fátima Pelaes, Gorete 
Pereira, João Bittar, Jorge Corte Real, Luciano Castro, 
Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto 
Santiago, Sandro Mabel e Vicente Selistre – Titulares; 
Alice Portugal, André Figueiredo, Daniel Almeida, Dr. 
Grilo, Henrique Oliveira, Leonardo Quintão e Marcon 
– Suplentes. Compareceu ainda, o Deputado Ricardo 
Izar, como não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Flávia Morais, Márcio Marinho, Pedro Hen-
ry, Sabino Castelo Branco, Sergio Zveiter, Silvio Costa, 
Vicentinho e Walney Rocha. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos. O Senhor Presidente anunciou o prazo de 
quinze minutos para apresentação de requerimentos 
de procedimento. EXPEDIENTE: O Senhor Presiden-
te fez as seguintes comunicações ao plenário: foram 
feitas novas designações de relatoria, nos dias 06, 
09, 11, 12 e 19 de julho; recebeu cópia do Acórdão nº 
1.168/2012, do Tribunal de Contas da União, referente 
à fiscalização realizada junto aos Servidores Públicos 

ocupantes de cargos nas Instituições Federais de En-
sino Superior do Tocantins, que apresentaram indícios 
de acumulação ilegal de cargos públicos, e informa as 
providências pertinentes tomadas para solução dos 
fatos; esclareceu que o inteiro teor dos documentos 
encontra-se na secretaria da comissão, à disposição 
dos interessados; comunicou, ainda, que determinou 
o arquivamento, por perda de objeto, do requerimento 
nº 159/12, de autoria do deputado Eudes Xavier, que 
requer a convocação do Ministro Chefe da Controla-
doria Geral da União, o Senhor Jorge Hage Sobrinho, 
para discutir a Nota Técnica nº 522/11– CGU, tendo 
em vista que a Medida Provisória 565/12 contempla 
as aspirações dos servidores do DNOCS. ORDEM DO 
DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 169/12 – Do Sr. Paulo 
Pereira da Silva – que “solicita realização de Audiên-
cia Pública, no âmbito desta Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, para debater sobre a 
desindustrialização no setor de aerossóis”. Em votação 
o requerimento foi aprovado. Assumiu a presidência o 
Vice-Presidente Laércio Oliveira. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 170/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que soli-
cita a realização de audiência pública para debater o 
Decreto nº 7.777, de 24 de julho de 2012, da Presidên-
cia da República, que “dispõe sobre as medidas para 
a continuidade de atividades e serviços públicos dos 
órgãos e entidades da administração pública federal 
durante greves, paralisações ou operações de retarda-
mento de procedimentos administrativos promovidas 
pelos servidores públicos”. Discutiram o requerimen-
to os Deputados Policarpo, Vicente Selistre, Roberto 
Santiago e André Figueiredo. Em votação o requeri-
mento foi aprovado. O Senhor Presidente anunciou 
a apreciação de matéria não constante da pauta (art. 
52, § 5º, do RICD. Procedida a votação nominal vota-
ram sim os Deputados Eudes Xavier, Vicentre Selis-
tre, Policarpo, Sandro Mabel, Sebastião Bala Rocha, 
João Bittar, Augusto Coutinho, Laércio Oliveira, Mauro 
Nazif, Roberto Santiago, Jorge Corte Real, Erivelton 
Santana, André Figueiredo e Dr. Grilo. O requerimen-
to de inclusão foi aprovado com 14 (quatorze) votos 
favoráveis. 3 – PROJETO DE LEI Nº 3.592/12 – Do 
Senado Federal – que “dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da profissão do comerciário”. (Apensado: 
PL 6406/2009) RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 6406/2009 – apensado. Discutiram os Deputados 
Roberto Santiago, Policarpo, Vicente Selistre, Assis 
Melo, Jorge Corte Real, João Bittar, Dr. Grilo, André Fi-
gueiredo, Mauro Nazif, Luciano Castro e Sandro Mabel. 
Em votação, foi aprovado o Parecer do Relator com 
alterações sugeridas pelo colegiado, contra o voto 
do Deputado Dr. Grilo. O Senhor presidente anunciou 



04788 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

os requerimentos de inversão de pauta sobre a mesa, 
referentes aos itens: 11, 18, 20, 23, 26, 28, 29 e 9, e 
colocados em votação, foram aprovados. Reassumiu 
a presidência o Deputado Sebastião Bala Rocha. 4 
– PROJETO DE LEI Nº 6.537/09 – Do Sr. Beto Albu-
querque – que “dispõe sobre o Programa de Incentivo 
à Modernização da Gestão Pública”. Relator: Deputado 
Policarpo. Parecer: pela aprovação. Em votação, o pa-
recer foi aprovado por unanimidade. 5 – PROJETO 
DE LEI Nº 569/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “dispõe 
sobre prestação de serviço pelas concessionárias de 
serviço público de saneamento básico e de energia 
elétrica”. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Parecer: 
pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do 
Deputado Policarpo. 6 – PROJETO DE LEI Nº 742/11 
– Do Sr. André Figueiredo – que “altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para incen-
tivar a formação técnico-profissional de adolescentes 
e jovens em áreas relacionadas à gestão e prática de 
atividades desportivas e à prestação de serviços rela-
cionados à infra-estrutura, organização e promoção de 
eventos esportivos e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela aprovação, 
com emenda. Vista ao Deputado Jorge Corte Real. 
7 – PROJETO DE LEI Nº 898/11 – Do Sr. Filipe Perei-
ra – que “dispõe sobre a reintegração no emprego dos 
funcionários do DATAPREV, Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social, em exercício nos 
postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)”. 
Relator: Deputado Erivelton Santana. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.025/11 – 
Do Sr. Manato – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de 
novembro de 2003, para possibilitar a concessão do 
benefício de seguro-desemprego ao pescador artesanal 
quando ocorrer a interdição da área de pesca ou outra 
situação que impeça a atividade pesqueira”. Relator: 
Deputado André Figueiredo. Parecer: pela aprovação 
deste, e pela rejeição da Emenda 1/2011 da CAPADR. 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimi-
dade. 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.050/11 – Do Sr. Fé-
lix Mendonça Júnior – que “dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal do Noroeste da Bahia com sede 
no Município de Irecê”. Relator: Deputado Erivelton 
Santana. Parecer: pela aprovação. Retirado de pau-
ta “ex officio”. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.176/11 
– Do Sr. Fernando Torres – que “regulamenta a pro-
fissão de fotógrafo e dá outras providências” relator: 
Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta “ex officio”. 11 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.684/11 – Do Poder Executivo – que “prorroga 

o prazo de pagamento da Gratificação de Represen-
tação de Gabinete e da Gratificação Temporária para 
os servidores ou empregados requisitados pela Advo-
cacia-Geral da União”. Relator: Deputado Policarpo. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Se-
nhores parlamentares, dos assessores e dos demais 
presentes, e encerrou a reunião, às doze horas e trinta 
e dois minutos, e para constar, eu, José Mauro Meira 
Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após 
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 39ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de setembro de 2012

Às dez horas e cinquenta e dois minutos do dia 
cinco de setembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Se-
bastião Bala Rocha – Presidente; Flávia Morais, Sabi-
no Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presiden-
tes; Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Coutinho, Eudes 
Xavier, Gorete Pereira, Luciano Castro, Márcio Marinho, 
Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Rober-
to Santiago, Sandro Mabel, Silvio Costa e Vicente Se-
listre – Titulares; Alex Canziani, André Figueiredo, 
Chico Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo e Roberto Ba-
lestra – Suplentes. Compareceram ainda, os Deputa-
dos Ângelo Agnolin, Ricardo Izar e Sibá Machado, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Erivelton Santana, Fátima Pelaes, João Bittar, 
Jorge Corte Real, Pedro Henry, Sergio Zveiter, Vicen-
tinho e Walney Rocha. O Deputado Vilalba justificou a 
sua ausência nesta data. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou em votação a Ata da 38ª 
reunião que, tendo sua leitura dispensada, foi aprova-
da sem observação. O Senhor Presidente e a Depu-
tada Flávia Morais dá condolência ao Deputado Laér-
cio Oliveira pelo falecimento do seu filho. O Senhor 
Presidente anunciou o prazo de quinze minutos para 
apresentação de requerimentos de procedimento. EX-
PEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou ao ple-
nário o recebimento de cópia do Ofício 293/2012, da 
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União Brasileira de Avicultura – UBABEF, referente a 
estudo promovido pela citada Associação, com relação 
às consequências, no setor Avícola Brasileiro, da Lei 
nº 12.619/2012, relativa ao exercício da profissão de 
motorista na cadeia produtiva; e esclareceu que o in-
teiro teor do documento encontra-se na secretaria da 
Comissão, à disposição dos interessados. Assumiu a 
presidência a Deputada Flávia Morais. ORDEM DO 
DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 171/12 – Do Sr. Sebas-
tião Bala Rocha – que “requer a realização de Con-
gresso Brasileiro de Administração Pública, em parce-
ria com o Instituto Brasileiro de Administração Pública”. 
Discutiu a matéria o Deputado Roberto Santiago. Em 
votação o requerimento foi aprovado. Reassumiu a 
presidência o Deputado Sebastião Bala Rocha. 2 – 
REQUERIMENTO Nº 172/12 – Do Sr. Vicentinho – (PL 
3265/2012) – que “requer a realização de audiência 
pública para debater sobre o PL. 3.265/2012, que al-
tera a Lei n° 6.533, de 24 de maio de 1978, para dispor 
sobre a regulamentação dos profissionais de DJ ou 
Profissional de Cabine de som DJ (disc jockey) e Pro-
dutor DJ (disc jockey)”. Em votação o requerimento 
foi aprovado. Assumiu, novamente, a presidência a 
Deputada Flávia Morais. 3 – REQUERIMENTO Nº 
174/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
visitas técnicas de delegação desta Comissão às Hi-
drelétricas Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari – 
no Amapá, e Jirau e Santo Antônio – em Rondônia”. 
Discutiu a matéria o Deputado Sibá Machado (não-
-membro). Em votação o requerimento foi aprovado. 
4 – REQUERIMENTO Nº 175/12 – Do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “requer realização de Audiência Pú-
blica para discutir a regulamentação do direito de gre-
ve no âmbito do Serviço Público Federal”. Discutiram 
a matéria os Deputados Roberto Santiago, Eudes Xa-
vier, Assis Melo e Vicente Selistre, onde apresentaram 
sugestões, as quais foram atendidas. Em votação o 
requerimento foi aprovado. Reassumiu a presidência 
o Deputado Sebastião Bala Rocha. O Senhor presi-
dente anunciou os requerimentos de inversão de pau-
ta sobre a mesa, referentes aos itens: 7, 14, 18, 22, 
25, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38 e 39, e colocados em 
votação, foram aprovados. 5 – PROJETO DE LEI Nº 
2.202/11 – Do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – 
que “dispõe sobre a criação de cargos de membro e 
cargos em comissão, no âmbito do Ministério Público 
Federal”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Eudes Xavier, em 
04/07/2012. Aprovado por unanimidade o parecer. 
6 – PROJETO DE LEI Nº 2.205/11 – Do Poder Exe-
cutivo – que “cria cargos de Especialista em Infraes-
trutura Sênior, cargos das carreiras de Analista de 
Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de 

Analista de Comércio Exterior, cargos nos quadros de 
pessoal da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cargos 
em comissão, funções gratificadas, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Jovair Arantes. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta 
“ex officio”. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 7 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.558/09 – Do Sr. Ciro Nogueira – que 
“dispõe sobre o exercício das profissões de maitre e 
garçom”. (Apensados: PL 6646/2009 e PL 564/2011) 
Relatora: Deputada Sandra Rosado. Parecer: pela 
aprovação deste e dos PLs nºs 6.646/09 e 564/11, 
apensados, com substitutivo. Vista à Deputada Flávia 
Morais. 8 – PROJETO DE LEI Nº 412/11 – Do Sr. Hugo 
Leal – que “dispõe sobre responsabilidade civil do Es-
tado”. (Apensados: PL 923/2011 e PL 2763/2011) Re-
lator: Deputado André Figueiredo. Parecer: pela apro-
vação deste e dos PLs nºs 923/11 e 2.763/11, apen-
sados, na redaçao dada ao PL nº 412/11. Discutiu a 
matéria o Deputado Sandro Mabel. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o parecer. 9 – PROJETO 
DE LEI Nº 735/11 – Do Sr. Otavio Leite – que “consi-
dera de especial interesse para o país, a prática regu-
lar de atividades físicas e desportivas por Policiais 
Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Fer-
roviários Federais, Policiais Civis, Policiais Militares, e 
Bombeiros Militares, e determina sua incorporação 
nas rotinas dessas corporações”. Relatora: Deputada 
Gorete Pereira. Parecer: parecer reformulado da Dep. 
Gorete Pereira pela aprovação, com substitutivo. Vista 
ao Deputado Ronaldo Nogueira, em 28/09/2011. Dis-
cutiram a matéria os Deputados André Figueiredo, 
Sandro Mabel e Sílvio Costa. Retirado de pauta “ex 
officio”. 10 – PROJETO DE LEI Nº 828/11 – Do Sr. 
Filipe Pereira – que “dispõe sobre a criação de frentes 
produtivas de trabalho”. Relator: Deputado Alex Can-
ziani. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta a 
requerimento do Deputado Eudes Xavier. 11 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.043/11 – Do Sr. Ricardo Izar – que 
“regula o exercício da profissão de paisagista e dá 
outras providências”. Relatora: Deputada Flávia Morais. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Discutiram 
a matéria os Deputados Ricardo Izar (não-membro) e 
Sandro Mabel. Vista ao Deputado Eudes Xavier. 12 
– PROJETO DE LEI Nº 2.050/11 – Do Sr. Félix Men-
donça Júnior – que “dispõe sobre a criação da Univer-
sidade Federal do Noroeste da Bahia com sede no 
Município de Irecê”. Relator: Deputado Erivelton San-
tana. Parecer: pela aprovação. Discutiu a matéria o 
Deputado Daniel Almeida. Em votação foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.514/11 – Do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera a 
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Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, dispondo sobre a 
prorrogação das concessões de serviços públicos de 
energia elétrica”. Relator: Deputado André Figueiredo. 
Parecer: pela aprovação. O Deputado Policarpo apre-
sentou requerimento de retirada. Em votação, o reque-
rimento foi rejeitado. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Sandro Mabel e Ângelo Agnolin. O Deputado Ro-
berto Santiago requereu verificação de votação. Apoia-
ram o requerimento os Deputados Daniel Almeida, 
Vicente Selistre e Assis Melo. Em razão da evidente 
falta de quórum, o Senhor Presidente anunciou o en-
cerramento da reunião. Adiada a votação por falta 
de “quórum”. Por falta de quórum os demais itens 
não foram deliberados. E, nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores 
parlamentares, dos assessores e dos demais presen-
tes, e encerrou a reunião, às doze horas e vinte e sete 
minutos, e para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, Depu-
tado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 40ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de setembro de 2012

Às dez horas e cinquenta e um minutos do dia 
dezenove de setembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no Anexo II, Plenário 03 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Sebastião Bala Rocha – Presidente; Laercio Oliveira 
– Vice-Presidente; Andreia Zito, Assis Melo, Augusto 
Coutinho, Erivelton Santana, Jorge Corte Real, Luciano 
Castro, Policarpo, Roberto Santiago e Vicente Selistre – 
Titulares; Alex Canziani, André Figueiredo, Chico Lopes, 
Henrique Oliveira, Leonardo Quintão e Roberto Bales-
tra – Suplentes. Compareceram ainda, os Deputados 
Delegado Protógenes, Izalci, Marcos Rogério, Otoniel 
Lima, Paulo Rubem Santiago e Rosinha da Adefal, não-
-membros. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em votação a Ata da 39ª reunião que, tendo 
sua leitura dispensada, foi aprovada sem observações. 
EXPEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou o re-
cebimento dos seguintes expedientes: Ofício Circular 
nº 49/2012, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, 
referente à Moção nº 33/2012, que manifesta apoio à 

realização de ajustes na Lei nº 12.619 de 2012, que 
regulamenta a profissão de motorista do transporte 
de cargas e de passageiros; Ofício nº 123/2012, do 
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal 
e do Tribunal de Contas da União – SINDILEGIS, en-
caminhando documento que aborda uma análise éti-
ca da divulgação dos salários de servidores públicos. 
Também esclareceu que o inteiro teor dos documentos 
encontra-se na secretaria da Comissão, à disposição 
dos interessados. O Presidente passou a presidência 
ao Deputado Laércio Oliveira. ORDEM DO DIA: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 176/12 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca, para debater as condições de trabalho nas Hidre-
létricas Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari – no 
Amapá, Jirau e Santo Antônio – em Rondônia e, Belo 
Monte – no Pará”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 177/12 – Do Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “requer a realização de 
Audiência Pública para debater a reestruturação das 
carreiras da Polícia Federal”. Discutiram a matéria os 
Deputados André Figueiredo, Roberto Santiago, Lucia-
no Castro, Delegado Protógenes, Otoniel Lima, Paulo 
Rubem Santiago, Policarpo, Marcos Rogério, Chico 
Lopes, Izalci e Vicente Selistre. O Deputado André 
Figueiredo solicitou a inclusão dos convidados elen-
cados no Requerimento nº 178/12, de sua autoria, o 
que foi prontamente acatada pelo Deputado Sebastião 
Bala Rocha, autor do requerimento em discussão. Em 
votação, o requerimento foi aprovado com o adi-
tamento proposto pelo Deputado André Figueiredo. 
Reassumiu a Presidência o Deputado Sebastião Bala 
Rocha. Foram apresentados à Mesa requerimentos de 
inversão de pauta para os itens 7, 13, 23, 40 e 42, e 
requerimentos de retirada de pauta para os itens 27 e 
33. Cumprindo acordo entre as Lideranças Partidárias, 
os requerimentos sobre a mesa e os demais itens da 
pauta não foram deliberados. E, nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião, 
antes convocando os parlamentares para Reunião Or-
dinária, a realizar-se no dia 10 de outubro, quarta-feira, 
às 10 horas, em plenário a ser definido, agradeceu a 
presença dos Senhores parlamentares, dos assesso-
res e dos demais presentes, e encerrou a reunião, às 
onze horas e cinquenta e seis minutos, e para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 
da Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 41ª Reunião Ordinária, realizada em 31 
de outubro de 2012

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia trin-
ta e um de outubro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a Presença dos Senhores Deputados: 
Sebastião Bala Rocha – Presidente; Flávia Morais e 
Sabino Castelo Branco – Vice-Presidentes; Andreia 
Zito, Assis Melo, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Fá-
tima Pelaes, Gorete Pereira, João Bittar, Jorge Corte 
Real, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Silvio Costa, Vicente Selistre e Walney 
Rocha – Titulares; Alex Canziani, Amauri Teixeira, An-
dré Figueiredo, Chico Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo, 
João Campos, Leonardo Quintão, Marcon e Roberto 
Balestra – Suplentes. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Deputado Sabino Castelo Branco, Vice-
-Presidente, no exercício da Presidência, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação a Ata da 
40ª reunião, que foi aprovada sem observações. O 
Senhor Presidente anunciou o prazo de quinze minu-
tos para apresentação de requerimentos de procedi-
mento. EXPEDIENTE: Comunicações da Presidência: 
comunicado o recebimento do Ofício Circular nº 
90/2012, da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
referente à cartilha “Cooperativismo de Trabalho – co-
mentários sobre a Lei Federal nº 12.690 de 2012”, que 
consolida as orientações pertinentes às Cooperativas 
de Trabalho Brasileiras e seus associados, sobre mo-
dificações introduzidas pela referida norma; comuni-
cado, ainda, o recebimento do Ofício nº 177/2012, do 
Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Na-
cionais de Regulação, que solicitam “apoio para que 
a categoria dos servidores das agências reguladoras 
e do DNPM possam estar entre os setores contempla-
dos nas emendas à Lei Orçamentária Anual de 2013”, 
em tramitação no Congresso Nacional. Esclareceu o 
Presidente que o inteiro teor dos documentos encontra-
-se na Secretaria da Comissão, à disposição dos inte-
ressados. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 
179/12 – Da Sra. Andreia Zito – que “requer a realiza-
ção de audiência pública nesta Comissão para deba-
ter o Projeto de Lei Complementar nº 205, de 2012, 
do Poder Executivo”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 180/12 – Do Sr. 
Dr. Grilo – que “requer a realização de audiência pú-

blica, nesta Comissão, para debater o Projeto de Lei 
nº 3.792, de 2012, que “ Altera a Lei nº 2.800 de 18 de 
junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Re-
gionais de Química, dispõe sobre a profissão do quí-
mico e dá outras providências””. Retirado ex officio 
em razão da retirada de tramitação pelo autor. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 181/12 – Do Sr. Chico Lopes e ou-
tros – que “requer a realização de audiência pública 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público – CTASP, a fim de discutir apresentação 
de emenda à LOA/2013, visando discutir a Reestrutu-
ração do Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das 
Forças Armadas – HFA”. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado. O Senhor Presidente, após consultar 
o Plenário, colocou conjuntamente em votação os Re-
querimentos nºs 182/12 e 184/12, itens 4 e 6 da pau-
ta. 4 – REQUERIMENTO Nº 182/12 – Do Sr. Alex Can-
ziani – que “requer a realização de Audiência Pública 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público – CTASP para discutir o PL nº 4368, de 2012, 
que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras 
e Cargos de Magistério Federal”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 
184/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
a realização de Audiência Pública para debater o Pro-
jeto de Lei nº 4.368/12”. Em votação, o requerimen-
to foi aprovado. 6 – REQUERIMENTO Nº 183/12 – Do 
Sr. Amauri Teixeira – que “requer a realização de Se-
minário na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público – CTASP para debater o tema “Traba-
lho Assalariado e Pobreza Rural”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. 7 – REQUERIMENTO Nº 
185/12 – Do Sr. Chico Lopes – que “requer Audiência 
Pública para discutir o Plano de Cargos e Salários dos 
servidores da PECFAZ com apresentação de emenda 
a LDO/2013”. Discutiu a matéria o Deputado Sandro 
Mabel. Em votação, o requerimento foi aprovado. 8 
– PROJETO DE LEI Nº 1.751/07 – Da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 137/2005) – que “re-
gula a utilização da Internet como veículo de publica-
ção oficial”. Relatora: Deputada Flávia Morais. Parecer: 
pela rejeição. Retirado de pauta ex officio. 9 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.201/11 – Do Ministério Público da 
União – que “institui a gratificação por exercício cumu-
lativo de ofícios dos membros do Ministério Público da 
União, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Alex Canziani. Parecer: pela aprovação. Vista ao De-
putado Alex Canziani. O Deputado Sebastião Bala 
Rocha assumiu a presidência. O Senhor Presidente 
anunciou requerimentos de inclusão extra-pauta sobre 
a mesa para os Projetos de Lei nºs 2476/2011, 
4230/2012, 4367/2012 e 4363/2012. Com a anuência 
do Plenário, o Senhor Presidente colocou em votação 
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nominal os 4 requerimentos conjuntamente. Votaram 
sim os Deputados Eudes Xavier, Policarpo, Vicentre 
Selistre, Fátima Pelaes, Sebastião Bala Rocha, An-
dreia Zito, Sílvio Costa, Walney Rocha, Luciano 
Castro, Mauro Nazif, Roberto Santiago, Jorge Cor-
te Real, Erivelton Santana, Amauri Teixeira e Ro-
berto Balestra. Os requerimentos de inclusão foram 
aprovados com 15 (quinze) votos favoráveis. 10 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.476/11 – Do Sr. José Guimarães 
– que “indica ao Poder Executivo a criação dos campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará, nos Municípios de Itapipoca, Acopiara, Boa 
Viagem, Paracuru, Maranguape e Horizonte no Estado 
do Ceará”. Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: 
pela aprovação. A Leitura do Relatório foi proferida pelo 
Relator. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.230/12 – 
Do Superior Tribunal de Justiça – que “dispõe sobre a 
criação de três varas federais no Estado do Amapá e 
dá outras providências”. Relatora: Deputada Fátima 
Pelaes. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. A 
leitura do Relatório foi proferida pela Relatora. Em vo-
tação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 12 
– PROJETO DE LEI Nº 4.367/12 – Do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre a criação de cargos de Defen-
sor Público Federal”. Relator: Deputado Amauri Teixei-
ra. Parecer: pela aprovação. Discutiram a matéria os 
Deputados Sílvio Costa, Luciano Castro, Eudes Xavier 
e Sebastião Bala Rocha. O Deputado Sílvio Costa so-
licitou vista do processo e retirou o pedido em seguida. 
A leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 4.363/12 – Do Supremo 
Tribunal Federal – que “altera a Lei nº 11.416, de 15 
de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras 
dos Servidores do Poder Judiciário da União, fixa os 
valores de sua remuneração e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela aprovação 
deste, com emendas de relator, e das emendas nºs 1 
e 2/12 da CTASP, e pela rejeição das Emendas nºs 3, 
4, 5, 6 e 7/12, apresentadas na CTASP. A leitura do 
Relatório foi proferida pelo Relator. Discutiram a ma-
téria os Deputados Andreia Zito, André Figueiredo e 
Sílvio Costa. O Deputado Sílvio Costa solicitou vista 
do processo e retirou em seguida. Em votação, o pa-
recer foi aprovado por unanimidade. O Senhor pre-
sidente anunciou requerimentos de inversão de pauta 
sobre a mesa, referentes aos itens: 13, 14, 21, 22, 23, 
24, 29, 38, 39, 40, 41 e 44. Colocados em votação, os 
requerimentos foram aprovados. 14 – EMENDAS DO 
SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 843/07 
– Do Sr. Daniel Almeida – que “altera o art.453 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização de exa-
me preventivo de câncer do colo de útero, de câncer 
da mama ou de câncer da próstata”. Relator: Deputa-
do André Figueiredo. Parecer: pela aprovação da emen-
da nº 02 e pela incompetência desta Comissão para 
analisar a emenda nº 01, ambas do Senado Federal. 
A leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 5.218/09 – Do Sr. Paulo 
Pimenta – que “dispõe sobre a reserva de percentual 
de cargos e empregos, na Administração Pública Fe-
deral, a serem providos por pessoas portadoras de 
deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição”. 
(Apensados: PLs nºs 1196/2011, 1113/2011, 2265/2011, 
2485/2011 e 3513/2012) Relator: Deputado Roberto 
Balestra. Parecer: pela aprovação deste e do PL 
2485/2011, apensado; pela aprovação parcial do PL 
1113/2011, apensado, nos termos do substitutivo ado-
tado pela Comissão de Seguridade Social e Família e 
pela rejeição dos PLs 1196/2011, 2265/2011, 
3513/2012, apensados. Aprovado requerimento do 
Deputado Roberto Balestra para retirada de pauta 
deste item. Retirado de pauta. 16 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.865/11 – Do Senado Federal – que “altera o 
caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para considerar perigosas as ativi-
dades de transporte de passageiros e mercadorias e 
os serviços comunitários de rua, regulamentados pela 
Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Márcio Marinho. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. A Leitura do Relató-
rio foi proferida pelo Relator. Vista ao Deputado Ro-
berto Balestra. 17 – PROJETO DE LEI Nº 4.219/12 
– Do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região”. Relator: Deputado Vicente Selis-
tre. Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 18 – SUBSTITUTIVO 
DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 
3.338/08 – Do Sr. Felipe Bornier – que “fixa a carga 
horária de Psicólogos e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela apro-
vação. Em votação, o parecer foi aprovado por una-
nimidade. 19 – PROJETO DE LEI Nº 4.296/08 – Do 
Sr. Deley – que “dispõe sobre a estabilidade de em-
pregados de empresas objeto de cisão, fusão, incor-
poração ou agrupamento societário”. (Apensado: PL 
4411/2008) Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: 
pela aprovação deste e do PL 4.411/08, apensado, 
com substitutivo. Aprovado requerimento do Deputado 
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Dr. Grilo para retirada deste item. Retirado de pauta. 
20 – PROJETO DE LEI Nº 281/11 – Do Sr. Thiago 
Peixoto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de in-
dicação da situação de adimplência do usuário nas 
faturas emitidas por empresas concessionárias e per-
missionárias de serviços públicos, nas condições que 
menciona”. Relator: Deputado Roberto Balestra. Pare-
cer: pela rejeição. O Deputado Assis Melo, que pedira 
vista em 09/11/2011, devolveu o projeto sem manifes-
tação escrita. Em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.514/11 
– Do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera a Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, dispondo sobre a prorrogação 
das concessões de serviços públicos de energia elé-
trica”. Relator: Deputado André Figueiredo. Parecer: 
pela aprovação. Aprovado requerimento do Deputado 
Eudes Xavier para retirada deste item. Retirado de 
pauta. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.530/11 – Da Sra. 
Andreia Zito – que “acrescenta o inciso XII ao art. 10 
da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, para consi-
derar os serviços prestados pelos bancários como 
essenciais para os idosos”. Relator: Deputado Silvio 
Costa. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vis-
ta ao Deputado Assis Melo. 23 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.588/11 – Do Sr. Marcon – que “dispõe sobre a 
aquisição, por órgãos e entidades da administração 
pública federal, de gêneros alimentícios produzidos 
por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, 
mediante alteração do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 
de junho de 2006”. Relator: Deputado Eudes Xavier. 
Parecer: pela aprovação. A Leitura do Relatório foi pro-
ferida pelo Relator. Discutiram a matéria os Deputados 
Marcon, autor, e Flávia Morais. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 24 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.593/11 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – que 
“altera a delimitação da Reserva Particular do Patri-
mônio Natural Emílio Einsfeld Filho em Santa Catarina 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Roberto 
Santiago. Parecer: pela aprovação. A Leitura do Rela-
tório foi proferida pelo Relator. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 25 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.814/11 – Do Sr. Nelson Pellegrino – que “ins-
titui programa de formação profissional em nível de 
pós-graduação mediante treinamento em serviço”. 
Relator: Deputado André Figueiredo. Parecer: pela 
aprovação. Rejeitado requerimento do Deputado Dr. 
Grilo para retirada deste item. A Leitura do Relatório 
foi proferida pelo Relator. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 26 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.411/12 – Do Tribunal de Justiça do DF – que “dis-
põe sobre o provimento de mandato eletivo de juiz de 
paz, no âmbito do Distrito Federal e Territórios, e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Policarpo. Pa-

recer: pela aprovação. Em votação, o parecer foi apro-
vado por unanimidade. 27 – PROJETO DE LEI Nº 
2.774/11 – Do Sr. Andre Moura – que “dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de pedreiro e cria o piso 
salarial nacional da categoria”. Relator: Deputado Po-
licarpo. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Re-
tirado de pauta ex officio. 28 – PROJETO DE LEI Nº 
2.856/11 – Do Sr. Jânio Natal – que “altera a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e a Consolidação das 
Leis do Trabalho para dispor sobre o percentual míni-
mo de contratação de mulheres pelas empresas que 
exploram a atividade de construção civil nas situações 
especificadas”. Relatora: Deputada Flávia Morais. Pa-
recer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de 
pauta ex officio. Os demais itens da pauta não foram 
deliberados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença dos senhores par-
lamentares, dos assessores e dos demais presentes, 
e às doze horas e dezoito minutos, encerrou a reunião, 
antes convocando os parlamentares para reunião de-
liberativa extraordinária, a realizar-se no mesmo dia 
no Plenário 11 do anexo II, às 14h30. E para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passando 
o arquivo de áudio a integrar o acervo documental da 
Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 42ª Reunião Ordinária, realizada em 7 
de novembro de 2012

Às dez horas e trinta e um minutos do dia sete 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público no 
Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a Presença dos Senhores Deputados: Sebastião 
Bala Rocha – Presidente; Sabino Castelo Branco e 
Laércio Oliveira – Vice-Presidentes; Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes 
Xavier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Castro, 
Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, Po-
licarpo, Roberto Santiago, Sandro Mabel e Walney 
Rocha – Titulares; Alex Canziani, Chico Lopes, Daniel 
Almeida, Dr. Grilo, Henrique Oliveira, Leonardo Quin-
tão, Roberto Balestra e Vilalba – Suplentes. A Depu-
tada Flávia Morais apresentou justificativa de ausência 
para esta reunião e para a do dia 19 de setembro. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputa-
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do Sebastião Bala Rocha, Presidente, declarou aber-
tos os trabalhos e colocou em votação as Atas das 
reuniões dos dias 4 de julho (36ª) e 31 de outubro 
(41ª) que, tendo suas leituras dispensadas, foram apro-
vadas sem observações. Dando continuidade aos tra-
balhos, o Sr. Presidente anunciou o prazo de quinze 
minutos para apresentação de requerimentos de pro-
cedimento. EXPEDIENTE: Comunicações da Presi-
dência: comunicado o recebimento dos Ofícios nºs 
797/12 e 824/12, da Associação dos Advogados Bra-
sileiros, que apresentam pareceres ao Projeto de Lei 
nº 2.097/11, que “obriga o fornecimento de cadernos 
de provas impressos no sistema braile aos portadores 
de deficiência visual inscritos em concursos públicos” 
e à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 
35/11 para “permitir que o adolescente possa ser em-
pregado a partir dos quatorze anos”; e Ofício nº 579/12, 
da Presidência da Câmara Municipal de Novo Hori-
zonte – SP, apresentando sugestões de modificação 
da Lei nº 12.009/09, que regulamenta o exercício das 
atividades profissionais dos moto-taxistas e moto-
-frentistas. O Sr. Presidente informou, ainda, que o 
inteiro teor dos documentos encontra-se na Secretaria 
da Comissão, à disposição dos interessados. ORDEM 
DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 186/12 – Da Sra. 
Fátima Pelaes – que “solicita realização de audiência 
pública para discutir a situação dos Peritos Federais 
Agrários do INCRA”. Discutiu a matéria o Deputado 
Laércio Oliveira. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 187/12 – Do Sr. 
Eudes Xavier – que “requer a realização de audiência 
pública nesta Comissão para debater a Portaria no 156, 
de 14 de maio de 2012, que institui no âmbito do 
DNOCS, o Grupo de Monitoramento Estratégico – GME, 
suas ações e impactos para o Nordeste”. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. 3 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.751/07 – Da Comissão de Legislação Participa-
tiva – que “regula a utilização da Internet como veícu-
lo de publicação oficial”. Relatora: Deputada Flávia 
Morais. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta ex 
officio, em razão da ausência da Relatora. O Senhor 
presidente anunciou a existência sobre a mesa de re-
querimentos de inversão de pauta, referentes aos itens: 
12, 14, 15, 17, 18, 31, 32, 36 e 40. Colocados conjun-
tamente em votação, os requerimentos foram aprova-
dos. 4 – PROJETO DE LEI Nº 2.200/11 – Do Ministé-
rio Público da União – que “dispõe sobre a criação do 
quadro de pessoal, dos cargos efetivos, dos cargos 
em comissão e das funções de confiança da Escola 
Superior do Ministério Público da União, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Alex Canziani. Pare-
cer: pela aprovação. A leitura do Relatório foi proferida 
pelo Relator. Em votação, o parecer foi aprovado 

por unanimidade. Com anuência do Plenário, o Sr. 
Presidente colocou em votação conjunta os itens 14 a 
18, incluindo-se o item 16, que não fora objeto de in-
versão de pauta. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.216/12 
– Do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região”. Relator: Deputado Vicentinho. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 6 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.223/12 – Do Tribunal Superior do Trabalho – que 
“dispõe sobre a criação de cargos de provimento efe-
tivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Superior do Trabalho”. Relator: Deputado Roberto San-
tiago. Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.224/12 – Do Tribunal Superior do Trabalho – 
que “dispõe sobre a transformação de funções comis-
sionadas em cargos em comissão, no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região”. Relator: Deputado Dr. Grilo. Parecer: 
pela aprovação. Em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.225/12 
– Do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre 
a criação de cargos no Quadro de Pessoal da Secre-
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região”. 
Relator: Deputado Alex Canziani. Parecer: pela apro-
vação. Em votação, o parecer foi aprovado por una-
nimidade. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.268/12 – Do 
Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 20ª Região”. Relator: Deputado Laercio Oliveira. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 742/11 – Do Sr. André Figueiredo – que “altera dis-
positivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 e da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
para incentivar a formação técnico-profissional de ado-
lescentes e jovens em áreas relacionadas à gestão e 
prática de atividades desportivas e à prestação de 
serviços relacionados à infra-estrutura, organização e 
promoção de eventos esportivos e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. O Deputado Jorge Corte 
Real, que pedira vista, não apresentou manifestação 
escrita. A leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimi-
dade. Assumiu a Presidência o Deputado Laércio Oli-
veira. 11 – PROJETO DE LEI Nº 816/11 – Do Sr. Ru-
bens Bueno – que “dispõe sobre a regulamentação de 
novas profissões”. Relator: Deputado Alex Canziani. 
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Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Augusto Coutinho, em 30/11/2011. A leitura 
do Relatório foi proferida pelo Relator. Discutiram a 
matéria os Deputados Roberto Santiago e Mauro Na-
zif. Atendendo solicitação do Relator, o Senhor Presi-
dente retirou o projeto de pauta. Retirado de pauta 
ex officio. Assumiu a Presidência o Deputado Alex 
Canziani. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.176/11 – Do Sr. 
Fernando Torres – que “regulamenta a profissão de 
fotógrafo e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Laercio Oliveira. Parecer: pela aprovação, com emen-
da. A leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Reassumiu a Presidência o Deputado Laércio Oliveira. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 2.530/11 – Da Sra. Andreia 
Zito – que “acrescenta o inciso XII ao art. 10 da Lei nº 
7.783, de 28 de junho de 1989, para considerar os 
serviços prestados pelos bancários como essenciais 
para os idosos”. Relator: Deputado Silvio Costa. Pare-
cer: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao Depu-
tado Assis Melo, em 31/10/2012. Retirado de pauta 
ex offcio. 14 – PROJETO DE LEI Nº 4.357/12 – Da 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – que “al-
tera a Lei nº 10.771, de 21 de novembro de 2003, na 
parte que dispõe sobre a criação de Procuradorias da 
República em Municípios no âmbito do Ministério Pú-
blico Federal”. Relator: Deputado Luciano Castro. Pa-
recer: pela aprovação. A leitura do Relatório foi profe-
rida pelo Relator. Em votação, o parecer foi aprova-
do por unanimidade. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
4.399/12 – Do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF – que 
“dispõe sobre a transformação de cargos no Quadro 
Permanente da Justiça do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios”. Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela 
aprovação. A leitura do Relatório foi proferida pelo Re-
lator. Em votação, o parecer foi aprovado por una-
nimidade. 16 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 72/11 – Do Sr. Edson Silva – que “altera a Lei Com-
plementar nº 101 de 4 de maio de 2000, que “estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas para res-
ponsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, 
para determinar a elaboração e a publicação de de-
monstrativo relativo a receitas de contribuições e des-
pesas a estas vinculadas”. Relator: Deputado Policar-
po. Parecer: pela aprovação. A leitura do Relatório foi 
proferida pelo Relator. Discutiu a matéria o Deputado 
Sandro Mabel. Retirado de pauta ex officio. Os de-
mais itens da pauta não foram deliberados. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença dos senhores parlamentares, dos assesso-
res e dos demais presentes e, às onze horas e qua-
renta e um minutos, encerrou a reunião, antes convo-
cando os parlamentares para Audiência Pública, a 

realizar-se amanhã, dia 08 de novembro, às 9 horas, 
no plenário 12 do anexo II, para discutir a “Reestrutu-
ração das Carreiras da Polícia Federal”. E para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passando 
o arquivo de áudio a integrar o acervo documental da 
Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 43ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 8 de novembro de 2012

Às nove horas e cinquenta e nove minutos do dia 
oito de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados: Flávia 
Morais e Laércio Oliveira – Vice-Presidentes; Augusto 
Coutinho, Eudes Xavier, Policarpo, Mauro Nazif e As-
sis Melo – titulares; Chico Lopes, Daniel Almeida e Dr. 
Grilo – suplentes. Compareceram ainda os Deputados 
Otoniel Lima, Luiz Couto, Cida Borghetti, Dalva Figuei-
redo, Delegado Protógenes e Izalci – não-membros. O 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convoca-
da em consequência da aprovação do requerimento nº 
177/12, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha, 
para debater a “REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS 
DA POLÍCIA FEDERAL”. O Senhor Presidente agrade-
ceu a presença dos convidados, orientando-os quanto 
ao tempo que cada um teria para fazer as suas expla-
nações; fez algumas considerações e convidou para 
tomar assento à mesa os Senhores Sérgio Mendonça 
– Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG; Marcos Vinício de Souza Wink – Presidente da 
Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF; 
Marcelo Veiga – Representante do Ministério da Jus-
tiça – MJ; e Jones Leal – Presidente do Sindicato dos 
Policiais Federais no Distrito Federal – SINDIPOL/DF. O 
Senhor Presidente fez mais algumas considerações e, 
logo após, passou a palavra ao primeiro orador, o Se-
nhor Marcos Vinício de Souza Wink. Após a explanação 
do Presidente da FENAPEF, o Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao próximo orador, Senhor Jones 
Leal. Após a explanação do Presidente do SINDIPOL/
DF, o Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra ao 
próximo orador, Senhor Marcelo Veiga. Após a expla-
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nação do representante do Ministério da Justiça, o Sr. 
Presidente agradeceu ao orador e passou a palavra ao 
Deputado Eudes Xavier que, em razão da necessida-
de de se ausentar, antecipou sua fala, sugerindo que a 
CTASP fizesse o acompanhamento da reunião marcada 
no Ministério da Justiça, com representantes da cate-
goria, no dia 19 de novembro, às 17 horas. Logo após, 
o Sr. Presidente passou a palavra ao próximo orador, 
Senhor Sérgio Mendonça. Em seguida à explanação do 
representante do MPOG, o Sr. Presidente agradeceu ao 
orador e fez suas considerações finais passando, em 
seguida, a presidência ao Deputado Laércio Oliveira 
que, após algumas considerações, passou a palavra 
aos Deputados Chico Lopes, Assis Melo, Mauro Nazif, 
Luiz Couto, Policarpo, Delegado Protógenes e Izalci. Em 
seguida, o Senhor Presidente agradeceu aos Senhores 
deputados e passou a palavra aos convidados para as 
suas considerações finais. O Sr. Jones Leal agradeceu 
a oportunidade oferecida à categoria. O Sr. Marcos Viní-
cio de Souza Wink sugeriu a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar a situação 
dos servidores da Polícia Federal. O Deputado Delegado 
Protógenes concordou com a sugestão. Em seguida, o 
Sr. Presidente agradeceu a presença do orador e, após 
algumas considerações, passou a palavra ao Sr. Sérgio 
Mendonça, que agradeceu o convite e se colocou a dis-
posição para quaisquer esclarecimentos. Em seguida, o 
Senhor Presidente fez suas últimas considerações so-
bre o tema e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a 
presença dos convidados, dos senhores parlamentares, 
dos assessores e demais presentes e, às treze horas e 
oito minutos, encerrou a reunião, antes convocando os 
Senhores Deputados, membros desta Comissão, para 
a Reunião Extraordinária, a realizar-se quarta-feira, dia 
14 de novembro, às 09:30 horas, neste plenário, para 
votação das Emendas da Comissão ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual – LOA/2013. Para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 44ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 13 de novembro de 2012

Às quinze horas e trinta e dois minutos do dia treze 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 

plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados: Flávia 
Morais – Vice-Presidente; Assis Melo e Policarpo – ti-
tulares. Compareceu, ainda, o Deputado Sibá Machado 
– não-membro. O Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência da aprovação do 
Requerimento nº 132/12, de autoria do Deputado Sabino 
Castelo Branco e Requerimento nº 176/12, de autoria do 
Deputado Sebastião Bala Rocha, para debater as “Con-
dições de trabalho nas Hidrelétricas Ferreira Gomes e 
Santo Antônio do Jari – no Amapá; Jirau e Santo Antônio 
– em Rondônia; e Belo Monte – no Pará”. Em seguida, 
agradeceu a presença dos convidados, orientando-os 
quanto ao tempo que cada um teria para fazer suas ex-
planações; fez algumas considerações e convidou para 
tomar assento à mesa os Senhores Manoel Messias 
Nascimento Melo – Secretario de Relações do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego; Claudio da Silva 
Gomes – Representante da Central Única dos Traba-
lhadores – CUT; e Ronaldo Parisi – Representante da 
Alupar Investimento S.A. O Senhor Presidente, após mais 
algumas considerações, passou a palavra ao primeiro 
orador, Senhor Ronaldo Parisi. Após a explanação do 
representante da Alupar, o Sr. Presidente agradeceu e 
teceu comentários a respeito do não-comparecimento 
de alguns convidados e, logo após, passou a palavra ao 
próximo orador, Senhor Claudio da Silva Gomes. Após 
a explanação do representante da CUT, o Sr. Presidente 
agradeceu, fez mais algumas considerações e passou 
a palavra ao próximo e último orador, Senhor Manoel 
Messias Nascimento Melo. Após a explanação do re-
presentante do Ministério do Trabalho e Emprego, o Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Deputado 
Assis Melo. Em seguida, agradeceu a presença dos 
convidados, fez suas últimas considerações sobre o 
tema e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a pre-
sença dos convidados, dos Senhores parlamentares, 
dos assessores e demais presentes e, às dezesseis 
horas e vinte e oito minutos, encerrou a reunião, antes 
convocando os Senhores Deputados membros desta 
Comissão para Reunião Extraordinária, a realizar-se 
quarta-feira, dia 14 de novembro, às 09:30 horas, no 
Plenário 12 do Anexo II, para votação das Emendas 
da Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 
– LOA/2013. Para constar, eu, José Mauro Meira Ma-
galhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 45ª Reunião Ordinária Extraordinária, 
realizada em 14 de novembro de 2012

Às onze horas e nove minutos do dia quatorze 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Deputados: Sebastião Bala 
Rocha – Presidente; Flávia Morais – Vice-Presidente; 
Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xavier, 
Gorete Pereira, Luciano Castro, Márcio Marinho, Paulo 
Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago e Vicen-
tinho – Titulares; Amauri Teixeira, Chico Lopes, Daniel 
Almeida, Leonardo Quintão e Marcon – Suplentes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. O Sr. Pre-
sidente prestou algumas esclarecimentos a respei-
to das emendas da Comissão ao PLOA 2013, cuja 
votação fora transferida para a quarta-feira seguinte, 
dia 21/11/2012. Em seguida, fez uma manifestação 
de repúdio pela ausência de palestrantes convidados 
para a Audiência Pública realizada no dia anterior, que 
discutiu as condições de trabalho nas hidrelétricas 
Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari, no Estado 
do Amapá; Jirau e Santo Antônio, no Estado de Ron-
dônia; e Belo Monte, no Estado do Pará. Logo depois, 
passou a palavra aos Deputados Chico Lopes, Luciano 
Castro e Policarpo. EXPEDIENTE: Comunicações da 
Presidência: comunicado a indicação dos Deputados 
Eudes Xavier, Policarpo, Laércio Oliveira e Chico Lo-
pes para representar esta Comissão na reunião que 
ocorrerá no dia 19/11/2012, às 17 horas, no Ministério 
da Justiça, com representantes do Poder Executivo e 
dos Agentes da Polícia Federal, para tratar da rees-
truturação das carreiras daquela polícia. Em razão do 
início da Ordem do Dia do Plenário da Casa, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença dos senhores par-
lamentares, dos assessores e demais presentes e, às 
onze horas e vinte e oito minutos, encerrou a reunião, 
antes convocando os parlamentares para Audiência 
Pública, a realizar-se dia 20 de novembro, terça-feira, 
às 10 horas, no plenário 12 do anexo II, para discutir 
o “Projeto de Lei nº 3.265/2012, do Senado Federal, 
que dispõe sobre a regulamentação dos profissionais 
de Disc Jockey ou profissionais de cabine de som e 
produtor Disc Jockey”. E, para constar, eu, José Mau-
ro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Pre-
sidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada 

no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 46ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 20 de novembro de 2012

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia 
vinte de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Deputados: 
Deputada Flávia Morais – Vice-Presidente; Policarpo e 
Vicentinho – titulares; Alex Canziani e Amauri Teixeira – 
suplentes. O Deputado Vilalba apresentou justificativa 
de ausência para esta reunião. O Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada em consequência 
da aprovação do requerimento nº 172/12, de autoria 
do Deputado Vicentinho, para debater o “Projeto de Lei 
nº 3.265/2012, do Senado Federal, que dispõe sobre a 
regulamentação dos profissionais de DJ ou Profissional 
de Cabine de som DJ (disc jockey) e Produtor DJ (disc 
jockey)”. O Senhor Presidente convidou para tomar as-
sento à mesa a Senhora Sandra Rosa da Silva – (DJ 
Sandra Gal) – Presidente da Associação dos DJ’S e 
VJ’S no Estado do Rio de Janeiro – DISCOTERJ; e 
os Senhores Antonio Carlos dos Santos – Presidente 
do Sindicato dos DJ’S e Profissionais de Cabine de 
Som do Estado de São Paulo – SINDECS; Fernando 
de Conto – Presidente do Sindicato dos DJ’S e Profis-
sionais do Estado do Rio Grande do Sul – SINDJRS; 
Dárcio Corrêa – Secretário Geral do Sindicato dos DJ’S 
e Profissionais de Cabine de Som do Estado de São 
Paulo – SINDECS; Rafael de Jorge Silva – Advogado do 
Sindicato dos DJ’S e Profissionais de Cabine de Som 
do Estado de São Paulo – SINDECS; e Raidi Rebello 
– Presidente do Sindicato dos DJ’S e Profissionais de 
Cabine de Som do Estado do Amazonas – SINDECS. 
Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
dos convidados, orientando-os quanto ao tempo que 
cada um teria para fazer as suas explanações. E antes 
que o Presidente se ausentasse, o Deputado Amauri 
Teixeira pediu para que fosse pautado o projeto de lei 
que trata da regulamentação da profissão de garçom. 
Em seguida, assumiu a presidência o Deputado Vi-
centinho. O Sr. Presidente fez suas considerações e 
registrou a presença do Deputado Policarpo. E dando 
continuidade, passou a palavra ao primeiro orador, o 
Senhor Raidi Rebello – Presidente do SINDECS/AM. O 
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Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra ao Senhor 
Rafael de Jorge Silva – Advogado do SINDECS. O Sr. 
Presidente agradeceu, fez mais algumas considerações 
e passou a palavra ao Senhor Fernando de Conto – Pre-
sidente do SINDJRS. O Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao Senhor Dárcio Corrêa – Secretário Geral 
do SINDECS. O Sr. Presidente agradeceu e passou a 
palavra a Senhora Sandra Rosa da Silva – Presidente 
do DISCOTER/RJ. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao último orador inscrito, o Sr. Antonio Carlos 
dos Santos – Presidente do SINDECS/SP. O Sr. Presi-
dente passou a palavra ao Deputado Amauri Teixeira. 
O Sr. Presidente agradeceu ao deputado e franqueou 
a palavra ao público, os Senhores Adson Miranda dos 
Anjos; Alexandre Queiroz Soares; Antônio Márcio Mon-
teiro Pereira e Tibor Yuzo Coimbra, Christopher José de 
Souza e Silva – DJ de Brasília-DF; Daniel Abreu Ara-
gão (DJ e Radialista) e Antônio Pereira Neto (DJ Tony e 
instrutor). Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu 
a presença dos convidados e fez suas últimas consi-
derações sobre o tema e, nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença dos convidados, dos Senhores 
parlamentares, dos assessores e demais presentes e, 
às doze horas e dez minutos, encerrou a reunião, antes 
convocando os Senhores Deputados, membros desta 
Comissão, para a Reunião Extraordinária, a realizar-se 
hoje, terça-feira, dia 20 de novembro, às 14:30 horas, no 
Plenário nº 12 do Anexo II, para “debater o Projeto de 
Lei nº 4.368, de 2012, que dispõe sobre a Estruturação 
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal” 
(Requerimento nº 182/12, de autoria do Deputado Alex 
Canziani). Para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, Depu-
tado Vicentinho, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 47ª Reunião Extraordinária (Audiência 
Pública), realizada em 20 de novembro de 2012

Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do 
dia vinte de novembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Deputa-
dos: Flávia Morais e Laércio Oliveira – Vice-Presidente; 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Mauro Nazif e Policarpo 

– titulares; Alex Canziani – suplente. Comparaceu ainda, 
o Deputado Gilmar Machado – não-membro. O Depu-
tado Vilalba apresentou justificativa de ausência para 
esta reunião. O Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência da aprovação do 
Requerimento nº 182/12, de autoria do Deputado Alex 
Canziani, para debater o “Projeto de Lei nº 4.368/2012, 
que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras 
e Cargos de Magistério Federal”. O Sr. Presidente con-
vidou para tomar assento à mesa os Senhores: Sérgio 
Mendonça – Secretário de Relações de Trabalho no 
Serviço Público – Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão – MPOG; Amaro Henrique Pessoa 
Lins – Secretário de Educação Superior – Ministério da 
Educação – ME; Marinalva Silva Oliveira – Presidente 
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior – ANDES; Eduardo Rolim de Oliveira – 
Presidente da PROIFES – Federação de Sindicatos de 
Professores de Instituições Federais de Ensino Superior; 
Maria Aparecida Rodrigues – Representante do Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica – SINASEFE; e Paulo Hen-
rique Rodrigues dos Santos – Coordenador Geral da 
FASUBRA Sindical. O Sr. Presidente agradeceu a pre-
sença dos convidados, orientando-os quanto ao tempo 
que cada um teria para fazer as suas explanações; fez 
algumas considerações e falou que iria alternar a pre-
sidência com o Deputado Alex Canziani, por ser autor 
de requerimento que trata do mesmo tema, fez mais 
algumas considerações e falou sobre normas internas 
da casa com relação ao tempo e passou a palavra ao 
Deputado Alex Canziani que fez suas considerações. O 
Sr. Presidente agradeceu ao deputado, fez novas con-
siderações. E logo após, passou a palavra ao primeiro 
orador, o Sr. Eduardo Rolim de Oliveira – Presidente 
da PROIFES. O Sr. Presidente agradeceu, fez novas 
considerações e registrou a presença dos Deputados 
Mauro Nazif e Policarpo. Em seguida, passou a palavra 
a Sra. Maria Aparecida Rodrigues – representante do 
SINASEFE. O Sr. Presidente agradeceu e fez algumas 
considerações. Em seguida, passou a palavra a Sra. 
Marinalva Silva Oliveira, que declarou que iria dividir o 
tempo com o Sr. Luiz Henrique Schuch – Vice-Presidente 
da ANDES, ao qual o Sr. Presidente passou-lhe a pa-
lavra. O Sr. Presidente agradeceu-lhe e fez novas con-
siderações. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Paulo 
Henrique Rodrigues dos Santos – Coordenador Geral 
da FASUBRA Sindical. O Sr. Presidente agradeceu e 
fez algumas considerações e passou a presidência ao 
Deputado Alex Canziani, que fez suas considerações 
e passou a palavra ao Sr. Amaro Henrique Pessoa 
Lins – Secretário de Educação Superior – Ministério 
da Educação. O Sr. Presidente agradeceu, registrou a 
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presença dos Deputados Gilmar Machado e Laércio 
Oliveira e falou que o presentes poderiam se inscrever 
para falarem por dois minutos. Em seguida, passou a 
palavra ao Senhor Sérgio Mendonça – Secretário de 
Relações de Trabalho no Serviço Público – Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra para as considerações 
finais ao Senhor Amaro Henrique Pessoa Lins. O Sr. 
Presidente agradeceu a presença do Deputado Assis 
Melo e franquiou a palavra ao público, os Senhores: Ser-
gen Farid Esterfer, Gil Vicente Reis de Figueiredo, Elias 
Antônio, Leda Castilho, Denise Carvalho, Gilka Silva 
Pimentel, Jorgetânia, .Antônio Libério de Borba, Valmir 
Vieira Andrade– Assessor Jurídico da SINASEFE, Ge-
raldo Rossoni sisquini, Professor Brandão, Rosângela 
Gomes Soares da Costa, Vanda do Carmo Lucas dos 
Santos, Maria Mello de Malta, Maria Ângela Ferreira, 
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Cláudio Scherer e Ana 
Christina Kratz. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra para as suas considerações finais a Senhora 
Maria Aparecida Rodrigues e, aos Senhores Eduardo 
Rolim de Oliveira, Paulo Henrique Rodrigues dos San-
tos e Marinalva Silva Oliveira. O Sr. Presidente passou 
a palavra ao Senhor Aléssio Trindade de Barros – Dire-
tor da Secretaria de Educação Profissional e Tecnolo-
gia – Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra ao Senhor Sérgio Men-
donça – Secretário de Relações de Trabalho no Servi-
ço Público – Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, para suas considerações finais. Em seguida, 
o Senhor Presidente agradeceu a presença dos convi-
dados fez suas últimas considerações sobre o tema e, 
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença dos 
convidados, dos Senhores parlamentares, dos asses-
sores e demais presentes e, às dezessete horas e qua-
renta e nove minutos, encerrou a reunião. Para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 48ª Reunião (Extraordinária), realizada 
em 21 de novembro de 2011

Às dez horas e vinte e nove minutos do dia vin-
te e um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebas-
tião Bala Rocha – Presidente; Flávia Morais, Sabino 
Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes; 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Fá-
tima Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Castro, Márcio 
Marinho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo 
e Walney Rocha – titulares; Alex Canziani, Amauri Tei-
xeira, André Figueiredo, Chico Lopes, Daniel Almeida, 
Darcísio Perondi, Dr. Grilo, Henrique Oliveira, Jovair 
Arantes, Leonardo Quintão, Marcon, Roberto Balestra 
e Vilalba – Suplentes. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da presente reunião, convocada extraordina-
riamente para discutir as emendas a serem oferecidas 
pela Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 
para 2013. Feito isso, o Sr. Presidente franqueou a 
palavra aos nobres pares. Fizeram uso da palavra os 
Deputados Assis Melo, Flávia Morais e Fátima Pelaes. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente, após breve fala, deu início à Ordem 
do Dia. ORDEM DO DIA: Emendas a serem ofereci-
das pela Comissão ao Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para 2013. Foram apresentadas as seguintes 
sugestões de emendas: 1) Emenda de apropriação de 
despesa – Título: Elevação da Escolaridade e Qualifi-
cação Profissional – ProJovem – Valor do acréscimo: 
R$166.000.000,00; 2) Emenda de remanejamento de 
despesa – Título: Estudos, Pesquisas e Geração de 
Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda – Va-
lor do acréscimo: R$ 15.000.000,00; 3) Emenda de 
apropriação de despesa – Título: Funcionamento das 
Unidades Descentralizadas – Valor do acréscimo: 
R$100.000.000,00; 4) Emenda de apropriação de des-
pesa – Título: Qualificação Social e Profissional de Tra-
balhadores – Valor do acréscimo: R$200.000.000,00; 
5) Emenda de remanejamento de despesa – Título: 
Administração da Unidade – Valor do acréscimo: R$ 
20.000.000,00. 6) Emenda de apropriação de despesa 
– Título: Instalação de Unidades de Funcionamento do 
INSS – Valor do acréscimo: R$200.000.000,00. Colo-
cadas em votação, as emendas foram aprovadas por 
unanimidade. Concluída a apreciação das emendas, o 
Sr. Presidente colocou em votação a ata da presente 
reunião, que foi aprovada sem observações. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente, às dez horas e cin-
quenta minutos, declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que será assinada pelo Sr. Pre-
sidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental da Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 49ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de novembro de 2012

Às onze horas e quatro minutos do dia vinte e 
um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente; Flávia Morais, Sabino Cas-
telo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes; As-
sis Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Fátima 
Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Castro, Márcio Mari-
nho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo e 
Walney Rocha – Titulares; Alex Canziani, Amauri Tei-
xeira, André Figueiredo, Chico Lopes, Darcísio Peron-
di, Dr. Grilo, Henrique Oliveira, Jovair Arantes, Marcon, 
Roberto Balestra e Vilalba – Suplentes. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Deputado Sebastião 
Bala Rocha, Presidente, declarou abertos os trabalhos 
e colocou em votação as Atas das reuniões dos dias 
07 (42ª), 08 (43ª), 13 (44ª) e 14 (45ª) de novembro 
que, tendo suas leituras dispensadas, foram aprovadas 
sem observações. O Senhor Presidente anunciou o 
prazo de quinze minutos para apresentação de reque-
rimentos de procedimento. EXPEDIENTE: Comunica-
ções da Presidência: comunico Ato da Presidência, de 
arquivamento do Requerimento nº 113/12, de autoria 
da Deputada Gorete Pereira, que “solicita a realização 
de Audiência Pública desta Comissão a fim de uma 
melhor discussão acerca de algumas questões inse-
ridas no PL nº 1.549, de 2003, que disciplina o exer-
cício profissional de Acupuntura e determina outras 
providências”, atendendo solicitação da autora. Comu-
nicou, també que, ao final da ordem do dia, ouviremos 
a Chefe-Substituta da Assessoria Parlamentar do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, que apresentará o 
manual de orientações para apresentação de Emendas 
Parlamentares ao Projeto da Lei Orçamentária Anual 
– LOA, elaborado por aquele ministério. Fez esclare-
cimentos sobre retiradas de proposições, que precisam 
ser acordadas entre os membros e que não está co-
locando em pauta por terem sido retiradas várias vezes. 
Então sugeriu que fossem feitos acordos na comissão. 
ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: O Senhor Pre-
sidente anunciou requerimentos de inclusão extra-
-pauta sobre a mesa para o Requerimento nº 192/2012 
e o Projeto de Lei nº 2120/2011. Com a anuência do 
Plenário, o Senhor Presidente colocou em votação 
nominal os 2 requerimentos conjuntamente. Votaram 

sim os Deputados Policarpo, Sebastião Bala Rocha, 
Walney Rocha, Flávia Morais, Augusto Coutinho, La-
ércio Oliveira, Luciano Castro, Mauro Nazif, Paulo Pe-
reira da Silva, Sabino Castelo Branco, Assis Melo, 
Henrique Oliveira, André Figueiredo, Jovair Arantes e 
Vilalba. Os requerimentos de inclusão foram aprovados 
com 15 (quinze) votos favoráveis. 1 – REQUERIMEN-
TO Nº 192/12 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “soli-
cita designação de Comissão de Parlamentares para 
avaliar as condições dos trabalhadores sertanejos e 
do desemprego gerado pela seca, na região do Nor-
deste brasileiro”. Relator: a designar. Parecer: a profe-
rir. Em votação, o requerimento foi aprovado. 2 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.120/11 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “fixa os valores das anuidades e multas por vio-
lação da ética no âmbito dos Conselhos de Enferma-
gem e dá outras providências”. RELATORA: Deputada 
ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. Em vo-
tação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Assume a Presidência a Deputada Flávia Morais. 3 – 
REQUERIMENTO Nº 188/12 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca na Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público – CTASP para debater as relações de 
trabalho e o impacto social das demissões da Jari Ce-
lulose S/A, nas comunidades do Vale do Jarí”. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado. Reassume a 
Presidência o Deputado Sebastião Bala Rocha. 4 – 
REQUERIMENTO Nº 189/12 – Do Sr. Assis Melo – (PL 
2530/2011) – que “requer a realização de Audiência 
Pública, na Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público, para discutir o Projeto de Lei 2530/2011 
e a relação das instituições financeira com seus clien-
tes”. Em votação, o requerimento foi aprovado. 5 
– REQUERIMENTO Nº 190/12 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “solicita Audiência Pública em conjunto com a 
CDC e CTASP” Em votação, o requerimento foi apro-
vado. Reassume a Presidência a Deputada Flávia 
Morais. 6 – REQUERIMENTO Nº 191/12 – Do Sr. Se-
bastião Bala Rocha – que “requer a realização de Au-
diência Pública para debater as condições de trabalho 
nas Hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, e Jirau e 
Santo Antônio, em Rondônia”. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado com aditamento proposto pelo 
autor, incluindo visita às hidrelétricas de Jirau e Santo 
Antônio por uma delegação da CTASP. Reassume, 
novamente, a Presidência o Deputado Sebastião Bala 
Rocha. O Senhor presidente anunciou requerimentos 
de inversão de pauta sobre a mesa, referentes aos 
itens: 6, 7, 8, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 
35, 36, 39, 41, 44, 48, 50 e 52. Colocados em votação, 
os requerimentos foram aprovados. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.751/07 – Da Comissão de Legislação Parti-
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cipativa – (SUG 137/2005) – que “regula a utilização 
da Internet como veículo de publicação oficial”. Rela-
tora: Deputada Flávia Morais. Parecer: pela rejeição. 
A Leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
8 – PROJETO DE LEI Nº 2.201/11 – Do Ministério 
Público da União – que “institui a gratificação por exer-
cício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério 
Público da União, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação. Vis-
ta ao Deputado Alex Canziani, em 31/10/2012. Reti-
rado de pauta, ex officio. 9 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 216/11 – Do Sr. Mandetta – que 
“susta a aplicação do Despacho proferido pelo Sr. 
Secretário de Direito Econômico referente ao Proce-
dimento Administrativo nº 08012.002866/2011-99”. 
Relator: Deputado Mauro Nazif. Parecer: pela aprova-
ção. A Leitura do Relatório foi proferida pelo Relator. 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimi-
dade. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.205/11 – Do Poder 
Executivo – que “cria cargos de Especialista em Infra-
estrutura Sênior, cargos das carreiras de Analista de 
Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de 
Analista de Comércio Exterior, cargos nos quadros de 
pessoal da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cargos 
em comissão, funções gratificadas, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Jovair Arantes. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. A Leitura do Relató-
rio foi proferida pelo Relator. Discutiram a matéria os 
Deputados Luciano Castro, Mauro Nazif, Assis Melo, 
Policarpo, Flávia Morais, Márcio Marinho e Laércio 
Oliveira. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 11 – PROJETO DE LEI Nº 3.999/12 – 
Do Senado Federal – Lindbergh Faria – (PLS 506/2011) 
– que “acrescenta art. 29-A à Lei nº 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, e estabelece que, para a fruição 
dos benefícios fiscais relativos à realização da Copa 
das Confederações Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa 
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, 
a pessoa jurídica deverá destinar o percentual mínimo 
de 5% (cinco por cento) dos seus cargos a pessoas 
com deficiência”. (Apensado: PL 1667/2011) RELATOR: 
Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. PARECER: pela 
aprovação deste, e do PL 1667/2011, apensado, com 
substitutivo. A Leitura do Relatório foi proferida pelo 
Relator. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.227/12 – 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região”. RELATOR: Deputado WAL-

NEY ROCHA. PARECER: pela aprovação. A Leitura 
do Relatório foi proferida pelo Relator. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 13 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.362/12 – Da PROCURADORIA-
-GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº 11.415, 
de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as 
Carreiras do Servidores do Ministério Público da União, 
fixa os valores de sua remuneração e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da emenda apre-
sentada na CTASP. A Leitura do Relatório foi proferida 
pelo Relator. Discutiu a matéria o Deputado Policarpo. 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimi-
dade. 14 – PROJETO DE LEI Nº 4.359/12 – Do Su-
premo Tribunal Federal – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas e de cargos em comissão 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tri-
bunal Federal”. RELATORA: Deputada GORETE PE-
REIRA. PARECER: pela aprovação. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 15 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.218/12 – Do Tribunal Superior do 
Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secreta-
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. PARECER: pela 
aprovação. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 16 – PROJETO DE LEI Nº 5.326/09 – 
Do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre a obri-
gatoriedade de divulgação de editais de concursos 
públicos impressos no Sistema Braille”. RELATOR: 
Deputado MAURO NAZIF. PARECER: pela aprovação 
deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Se-
guridade Social e Família, com emenda. A Leitura do 
Relatório foi proferida pelo Relator. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 17 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.239/09 – Do Sr. Ratinho Junior – 
que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre o despachante de trânsito”. RE-
LATOR: Deputado MAURO NAZIF. PARECER: pela 
aprovação. A Leitura do Relatório foi proferida pelo 
Relator. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 18 – PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – 
Do Sr. Ciro Nogueira – que “dispõe sobre o exercício 
das profissões de maitre e garçom”. (Apensados: PL 
6646/2009 e PL 564/2011) RELATORA: Deputada 
SANDRA ROSADO. PARECER: pela aprovação deste 
e dos PLs nºs 6.646/09 e 564/11, apensados, com 
substitutivo. Vista à Deputada Flávia Morais, em 
05/09/2012. A Leitura do Relatório foi proferida pelo 
Deputado Amauri Teixeira em substituição ao Relator. 
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimi-
dade. 19 – PROJETO DE LEI Nº 7.203/10 – Do Sr. 
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Ricardo Berzoini e outros – que “altera o art. 18 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
inclusão da habilitação profissional como prestação 
de serviço ao segurado e dependente do Regime Ge-
ral de Previdência Social”. RELATOR: Deputado MAU-
RO NAZIF. PARECER: pela aprovação. A Leitura do 
Relatório foi proferida pelo Relator. Em votação, o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 20 – PRO-
JETO DE LEI Nº 62/11 – Do Sr. Otavio Leite – que 
“estabelece a afetação específica do imóvel da União 
a que faz referência, para o exclusivo fim de implanta-
ção de aterro sanitário de interesse metropolitano, em 
atenção ao disposto no Art. 225 da Constituição Fe-
deral”. RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. A Leitura do Relatório foi 
proferida pelo Relator. Discutiu o Deputado Mauro Na-
zif. Em votação, o parecer foi aprovado contra o 
voto do Deputado Mauro Nazif. 21 – PROJETO DE 
LEI Nº 371/11 – Da Sra. Manuela D’ávila – que “prevê 
punição e mecanismos de fiscalização contra a desi-
gualdade salarial entre homens e mulheres”. (Apen-
sado: PL 1123/2011) RELATOR: Deputado ASSIS 
MELO. PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 
1.123/11, apensado, da emenda nº 1/12, apresentada 
na Comissão, com substitutivo, e pela rejeição da 
emenda nº 2/12, apresentada na Comissão. Os Depu-
tados Silvio Costa e Laercio Oliveira apresentaram 
votos em separado. Retirado de pauta a requerimen-
to do Deputado Laércio Oliveira. 22 – PROJETO DE 
LEI Nº 379/11 – Do Sr. Wellington Fagundes – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Uni-
versitário de Lucas do Rio Verde da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso”. Relator: Deputado Mauro Na-
zif. Parecer: pela aprovação. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 23 – PROJETO DE 
LEI Nº 447/11 – Do Sr. Arnaldo Jordy – que “dá nova 
redação ao art. 3º da Lei nº 8.630, de 23 de fevereiro 
de 1993, que “Dispõe sobre o regime jurídico da ex-
ploração dos portos organizados e das instalações 
portuárias e dá outras providências”, para integrar as 
autoridades de inspeção do trabalho às demais auto-
ridades em exercício no porto organizado”. Relator: 
Deputado André Figueiredo. Parecer: pela aprovação 
deste e pela rejeição da emenda apresentada na 
CTASP. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 24 – PROJETO DE LEI Nº 668/11 – Do 
Sr. Policarpo – que “regulamenta o exercício da profis-
são do Auxiliar de Farmácias e Drogarias” (Apensado: 
PL 3360/2012) RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e 
pela rejeição do PL nº 3.360/12, apensado. Vista ao 
Deputado Laercio Oliveira, em 07/12/2011. O Deputa-
do Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 

13/12/2011. Retirado de pauta ex officio. 25 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.211/11 – Do Sr. Ronaldo Nogueira 
– que “dispõe sobre a profissão de detetive particular, 
cria o Conselho Federal de Detetives do Brasil e os 
Conselhos Regionais de Detetives e dá providências 
correlatas”. RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. A Leitu-
ra do Relatório foi proferida pelo Relator. Em votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade. 26 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.976/11 – Da Sra. Erika Kokay – que 
“acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para permitir ao empregado ausentar-
-se do trabalho por dois dias para a realização de exa-
mes preventivos de saúde”. RELATOR: Deputado AS-
SIS MELO. PARECER: pela aprovação deste, e pela 
rejeição da Emenda apresentada na CTASP. Retirado 
de pauta ex officio. 27 – PROJETO DE LEI Nº 2.437/11 
– Do Sr. Ronaldo Nogueira – que “altera a redação do 
art. 3º da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
que dispõe sobre o emprego doméstico, para estabe-
lecer critérios para o cálculo dos dias de férias a serem 
concedidos ao trabalhador doméstico em função das 
faltas injustificadas ao serviço durante o período aqui-
sitivo”. RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 28 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.514/11 – Do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera 
a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, dispondo sobre 
a prorrogação das concessões de serviços públicos 
de energia elétrica”. RELATOR: Deputado ANDRÉ FI-
GUEIREDO. PARECER: pela aprovação. Vista ao De-
putado Vicentinho, em 04/07/2012. Adiada a votação 
por falta de “quorum”, em 05/09/2012. Retirado de 
pauta ex officio. 29 – PROJETO DE LEI Nº 2.961/11 
– Do Sr. Walney Rocha – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar Escola Técnica Federal do Petróleo e do 
Gás Natural, no município de Cabo Frio, no Estado do 
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. Em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 30 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.361/12 – Do Sr. Pedro Uczai – que “altera a 
Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009”. RELATOR: 
Deputado LAERCIO OLIVEIRA. PARECER: pela rejei-
ção. Retirado de pauta a requerimento do Deputado 
Policarpo. Os demais itens da pauta não foram deli-
berados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi-
dente agradeceu a presença dos senhores parlamen-
tares, dos assessores e dos demais presentes, e às 
doze horas e vinte e oito minutos, encerrou a reunião, 
antes convocando os parlamentares para reuniões de 
Audiência Pública, a realizar-se no dia 27 de novem-
bro, no Plenário 12 do anexo II, às 10h e às14h30, 
para discutir, respectivamente, a “situação dos traba-
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lhadores catraeiros no município de Oiapoque, no 
Amapá” e “debater as relações de trabalho e o impac-
to social das demissões da Jari Celulose S/A, nas co-
munidades do Vale do Jari. E para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o acervo documental da Co-
missão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 50ª Reunião Extraordinária (Audiência 
Pública), realizada em 27 de novembro de 2012

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia vin-
te e sete de novembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público , no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Deputa-
dos: Flávia Morais – Vice-Presidente; Fátima Pelaes e 
Policarpo – titulares. Compareceram ainda, os Deputa-
dos Davi Alcolumbre e Evandro Milhomen, como não-
-membros. O Deputado Vilalba apresentou justificativa 
de ausência para esta reunião. O Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada em consequência 
da aprovação do Requerimento nº 130/12, de autoria 
da Deputada Fátima Pelaes e do Deputado Sebastião 
Bala Rocha, para debater a “situação dos trabalhado-
res catraieiros no município de Oiapoque, Amapa”. O 
Sr. Presidente convidou para tomar assento à mesa 
os Senhores: Eudes Carneiro da Silva – Assessor da 
Secretaria de Relações do Trabalho – Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE; Embaixador Santiago 
Mourão – Representante do Ministério das Relações 
Exteriores; Aguinaldo Rocha – Prefeito de Oiapoque – 
AP; Eugênio Pio Costa – Representante do Instituto de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA; José Ribamar de Souza Brito – Represen-
tante da Cooperativa Mista Fluvial de Catraieiros de 
Oiapoque – COMFCOI; Luiz Antonio Lobato da Silva – 
Representante da Cooperativa de Pilotos Aquaviários 
e de Turismo – COOPTUR; Sergio Roberto Rodrigues 
de La-Roque – Secretário de Transportes do Estado 
do Amapá – SETRAP; e Sivaldo da Silva Brito – Se-
cretário de Estado de Trabalho e Empreendedorismo. 
O Sr. Presidente passou a palavra a Deputada Fátima 
Pelaes para suas considerações. O Sr. Presidente agra-
deceu, registrou a presença do Dep. Policarpo e fez 

mais algumas considerações. O Sr. Presidente passou 
a presidência a Deputada Fátima Pelaes. A Sra. Presi-
dente passou a palavra ao primeiro orador inscrito, o 
Sr. José Ribamar de Souza Brito – Representante da 
Cooperativa Mista Fluvial de Catraieiros de Oiapoque 
– COMFCOI. A Sra. Presidente agradeceu e passou a 
palavra ao Deputado Evandro Milhomen. A Sra. Presi-
dente agradeceu, registrou a presença dos Deputados 
Davi Alcolumbre e Evandro Milhomem. Reassumiu a 
presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha. O Sr. 
Presidente passa a palavra ao Sr. Embaixador Santiago 
Mourão – Representante do Ministério das Relações 
Exteriores. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pa-
lavra ao Sr. José Ribamar de Souza Brito para fazer 
algumas indagações ao embaixador. O Dep. Evandro 
Milhomem pediu para que todos os membros da mesa 
falem primeiro para que depois sejam indagados. O Sr. 
Presidente falou que a Dep. Janete Capiberibe justifi-
cou a sua ausência, fez mais algumas considerações 
e passou a palavra ao Senhor Luiz Antonio Lobato da 
Silva (Ratinho) – Representante da Cooperativa de 
Pilotos Aquaviários e de Turismo – COOPTUR. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Adalto 
Hipólito Santos – Presidente da Associação dos Pilotos 
Fluviais de Vila Vitória – OIAPOQUE/AP e APFVVOAP. 
O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas considera-
ções e pediu desculpas ao Sr. Adauto Hipólito Santos 
por não ter sido atendido com relação a sua vinda com 
passagens e que iria tentar corrigir essa situação. Em 
seguida, passou a palavra ao Sr. Aguinaldo Rocha – 
Prefeito de Oiapoque – Amapa/AP. O Sr. Presidente 
agradeceu, fez novas considerações e passou a presi-
dência ao Deputado Davi Alcolumbre. O Sr. Presidente 
passou a palavra ao Sr. Sérgio Roberto Rodrigues de 
La-Roque – Secretário de Transportes do Estado do 
Amapá – SETRAP. Agradeceu, fez suas considerações 
e passou a palavra ao Sr. Sivaldo da Silva Brito – Se-
cretário de Estado de Trabalho e Empreendedorismo. 
O Sr. Presidente agradeceu a participação do Sr. Sival-
do da Silva Brito e passou palavra ao Sr. Eugênio Pio 
Costa – Representante do Instituto de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. O Sr. 
Presidente agradeceu e fez algumas considerações. 
Reassumiu a presidência a Deputada Fátima Pelaes. 
A Sra. Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. 
Eudes Carneiro da Silva – Assessor da Secretaria de 
Relações do Trabalho – Ministério do Trabalho e Em-
prego – MTE. A Sra. Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao Deputado Sebastião Bala Rocha para 
fazer algumas considerações e agradeceu a vinda e 
a participação de todos. Em seguida, passou a pala-
vra ao Sr. Adonias do Nascimento Oliveira – Superin-
tendente Regional do Trabalho no Estado do Amapá 
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– AP. A Sra. Presidente agradeceu, fez mais algumas 
considerações e passou a palavra aos convidados para 
as suas considerações finais, o Sr. Sergio Roberto Ro-
drigues de La-Roque. A Sra. Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Deputado Sebastião Bala Rocha 
que falou a respeito da ida ao amapá, Oiapoque. Em 
seguida, agradeceu e passou Sr. Luiz Antonio Lobato 
da Silva (Ratinho). Agradeceu e passou Sr. José Riba-
mar de Souza Brito. Agradeceu e passou a palavra ao 
Sr. Aguinaldo Rocha – Prefeito de Oiapoque – AP. Agra-
deceu e passou a palavra ao Sr. Adalto Hipólito Santos. 
Agradeceu e passou a palavra ao Sergio Roberto Ro-
drigues de La-Roque para responder a indagação feita 
pelo Senhor Adalto. Agradeceu e para encerrar pediu 
para que fosse entregue o PL a mesa pelo Sr. José Ri-
bamar de Souza Brito, fez suas considerações finais e 
citou os Deputados Davi Milhomem e Sebastião Bala 
Rocha e também fez referência a ausência do DNIT e do 
Sr. Jorge Ernesto que não vieram e não apresentaram 
justificativa. E nada mais havendo a tratar, agradeceu a 
presença dos convidados, dos Senhores parlamentares, 
dos assessores e demais presentes e, às treze horas e 
dois minutos, encerrou a reunião. Para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 51ª Reunião Ordinária (Audiência Pú-
blica), realizada em 27 de novembro de 2012

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte 
e sete de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Deputa-
dos: Flávia Morais e Laércio Oliveira – Vice-Presidente; 
Augusto Coutinho, Fátima Pelaes e Policarpo – titula-
res; Chico Lopes – suplente. Compareceram também 
os Deputados Arnaldo Jordy, Dalva Figueiredo, Davi 
Alcolumbre, Evandro Milhomem, Janete Capiberibe, 
Lira Maia, Luiz Carlos, Vinicius Gurgel, Zé Geraldo, 
Zequinha Marinho – não-membros. O Deputado Vilalba 
apresentou justificativa de ausência para esta reunião. 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, con-
vocada em consequência da aprovação do Requeri-
mento nº 188/12, de autoria do Deputado Sebastião 

Bala Rocha, com o apoiamento da Deputada Dalva 
Figueiredo e, o do Requerimento nº 230/2012, de au-
toria da Deputada Janete Capiberibe, com apoiamen-
to dos Deputados: José Geraldo e Zequinha Marinho, 
da Comissão da Amazônia, para debater as “relações 
de trabalho e o impacto social das demissões da Jari 
Celulose S/A, nas comunidades do Vale do Jari”. O Sr. 
Presidente convidou para tomar assento à mesa os 
Senhores: Doralice Nascimento – Vice-Governadora 
do Estado do Amapá; Sidney Rosa – Secretário de 
Especial de Produção do Pará; Mauro Rodrigues de 
Souza – Coordenador-Geral de Relações do Trabalho 
– MTE; Silvino Oliveira Gonçalves Filho – Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel 
e Celulose do Estado do Pará e Amapá – SINTRACEL; 
Maria Marliete Martins – Representante do Grupo Orsa; 
Odete Gomes – Presidente da Central Única dos Traba-
lhadores do Amapá; e Adonias do Nascimento Olivei-
ra – Superintendente Regional do Trabalho no Estado 
do Amapá/AP. Raimundo de Alcimar Ney de Souza 
– Prefeito eleito do Município de Vitória do Jari/AP. O 
Sr. Presidente comunicou que a Deputada Janete Ca-
piberibe está representando o Deputado Wilson Filho 
– Presidente da Comissão da Amazônia e registrou a 
presença dos Deputados Evandro Milhomem, Davi Al-
columbre, Luiz Carlos, Zé Geraldo e Dalva Figueiredo. 
O Sr. Presidente comunicou justificativas de ausência 
e passou a palavra a Deputada Janete Capiberibe 
para as suas considerações iniciais. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra à Deputada Dalva Fi-
gueiredo. O Sr. Presidente agradeceu e fez algumas 
considerações. O Sr. Presidente passou a palavra a De-
putada Janete Capiberibe. O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao Deputado Zé Geraldo para as 
suas considerações. O Sr. Presidente agradeceu, fez 
mais algumas considerações e convidou a Deputada 
Dalva Figueiredo para tomar assento a mesa. Em se-
guida, passou a palavra ao primeiro orador inscrito, a 
Sra. Maria Marliete Martins – Representante do Grupo 
ORSA. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pre-
sidência a Deputada Dalva Figueiredo, que passou a 
palavra ao próximo orador, o Sr. Silvino Oliveira Gonçal-
ves Filho – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria de Papel e Celulose do Estado do Pará 
e Amapá – SINTRACEL. O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra a Sra. Odete Gomes – Presidente 
da Central Única dos Trabalhadores do Amapá. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Sid-
ney Rosa – Secretário Especial de Produção do Pará. 
O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas considera-
ções e passou a palavra ao Prefeito o Sr. Raimundo 
de Alcimar Ney de Souza – Prefeito eleito do Municí-
pio de Vitória do Jari/AP. O Sr. Presidente agradeceu 
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e passou a palavra ao Sr. Sidney Rosa para dá sua 
resposta a citação feita a ele. O Sr. Presidente agra-
deceu e passou a palavra a Sra. Doralice Nascimento 
– Vice-Governadora do Estado do Amapá. O Sr. Pre-
sidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Mauro 
Rodrigues de Souza – Coordenador-Geral de Relações 
do Trabalho – TEM. O Sr. Presidente agradeceu e pas-
sou a palavra ao Deputado Zé Geraldo que fez suas 
considerações a respeito do Grupo de Trabalho e que 
deseja permanecer. O Sr. Presidente falou para formar 
um Grupo de Trabalho em cada Comissão por meio da 
aprovação de requerimentos nas duas Comissões. O 
Sr. Presidente fez algumas considerações e passou a 
palavra ao Deputado Davi Acolumbre. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra ao Deputado Luiz Car-
los. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra ao 
Deputado Arnaldo Jordy. O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra a Deputada Dalva Figueiredo, que 
fez suas considerações sobre a criação de uma Sub-
comissão e de um Grupo de Trabalho. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra ao Sr. José Reinaldo A 
Picanço. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pala-
vra ao Deputado Zequinha Marinho. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra para as considerações 
finais: a Sra. Maria Marliete Martins, Silvino Oliveira 
Gonçalves Filho, Sidney Rosa, Doralice Nascimento e 
Mauro Rodrigues de Souza. Reassumiu a presidência 
o Deputado Sebastião Bala Rocha. O Sr. Presidente 
fez considerações a respeito de oficializar o Grupo de 
Trabalho e criação da Subcomissão. Criar o Grupo de 
Trabalho dentro da Subcomissão. Em seguida, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença dos convidados fez 
suas últimas considerações sobre o tema e, nada mais 
havendo a tratar, agradeceu a presença dos convida-
dos, dos Senhores parlamentares, dos assessores e 
demais presentes e, às dezoito horas e vinte e quatro 
minutos, encerrou a reunião. Para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 52ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de novembro de 2012

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e oito de novembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência do Deputado Sebastião Bala 
Rocha – Presidente; Flávia Morais, Sabino Castelo 
Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes; Assis Melo, 
Augusto Coutinho, Gorete Pereira, João Bittar, Luciano 
Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da 
Silva, Policarpo, Roberto Santiago, Sandro Mabel, Ser-
gio Zveiter, Vicentinho e Walney Rocha – titulares; Alex 
Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, Armando Ver-
gílio, Chico Lopes, Daniel Almeida, Dr. Grilo, Henrique 
Oliveira, João Campos, Leonardo Quintão, Roberto 
Balestra e Vilalba – suplentes. Compareceu também o 
Deputado Assis Carvalho, como não-membro. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Deputado Se-
bastião Bala Rocha, Presidente, declarou abertos os 
trabalhos e colocou em votação a Ata da reunião do 
dia 21 de novembro (49ª) que, tendo sua leitura dis-
pensada, foi aprovada sem observações. O Senhor 
Presidente anunciou o prazo de quinze minutos para 
apresentação de requerimentos de procedimento. EX-
PEDIENTE: Comunicação da Presidência: comunicado 
Ato da Presidência de arquivamento, por perda de ob-
jeto, do Requerimento nº 102/12, que “requer a criação 
de subcomissão temporária no âmbito da CTASP para 
acompanhar a Rio+20”. ORDEM DO DIA: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 193/12 – Do Sr. André Figueiredo que 
“requer a realização de Audiência Pública para discutir 
o Projeto de Lei nº 4.371, de 2012, do Poder Executivo”. 
Em votação, o requerimento foi aprovado. 2 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 72/11 – Do Sr. 
Edson Silva – que “altera a Lei Complementar nº 101 
de 4 de maio de 2000, que “estabelece normas de fi-
nanças públicas voltadas para responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências”, para determinar 
a elaboração e a publicação de demonstrativo relativo 
a receitas de contribuições e despesas a estas vincu-
ladas”. Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela apro-
vação. Discutiram a matéria os Deputados Roberto 
Santiago e Alex Canziani. Retirado de pauta ex officio 
por solicitação dos membros da Comissão. Assumiu a 
presidência a Deputada Flávia Morais. A Senhora Pre-
sidente anunciou requerimentos de inclusão extra-pau-
ta sobre a mesa para os Requerimentos nºs 194 a 
199/2012 e os Projetos de Lei nºs 4.368/2012 e 89/2011. 
Com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente co-
locou em votação nominal todos os requerimentos de 
inclusão conjuntamente. Votaram sim os Deputados 
Policarpo, Sandro Mabel, Gorete Pereira, Sebastião 
Bala Rocha, Walney Rocha, Flávia Morais, Augusto 
Coutinho, Laércio Oliveira, Luciano Castro, Mauro Nazif, 
Roberto Santiago, Paulo Pereira da Silva, Assis Melo, 
Márcio Marinho e Alex Canziani. Os requerimentos de 
inclusão foram aprovados com 15 (quinze) votos favo-
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ráveis. 3 – REQUERIMENTO Nº 194/12 – Do Sr. Se-
bastião Bala Rocha – que “requer a realização de Au-
diência Pública para debater a criação do Conselho 
Federal de Ciências Sociais – CFCIS”. Em votação, o 
requerimento foi aprovado. 4 – REQUERIMENTO Nº 
195/12 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública a fim de debater a cres-
cente invasão de engenheiros estrangeiros e empresas 
de engenharia estrangeiras no Brasil”. Em votação, o 
requerimento foi aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 
196/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
Audiência Pública para discutir a ação da diretoria do 
BNDES e do Conselho de Administração do BNDES-
PAR na emissão de debêntures para a empresa Marfrig 
Alimentos S/A”. Em votação, o requerimento foi apro-
vado. 6 – REQUERIMENTO Nº 197/12 – Do Sr. Sebas-
tião Bala Rocha – que “requer a criação de Subcomis-
são Temporária no âmbito da CTASP para “acompanhar 
as relações de trabalho e o impacto social das demis-
sões da Jari Celulose S/A, nas comunidades do Vale 
do Jarí””. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
7 – REQUERIMENTO Nº 198/12 – Do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “requer realização de Audiência Pú-
blica para discutir as demissões dos empregados da 
empresa aérea Webjet, decorrentes do encerramento 
de suas atividades operacionais”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado. 8 – REQUERIMENTO Nº 
199/12 – Do Sr. Paulo Pereira da Silva – que “requer a 
realização de Audiência Pública para discutir a demis-
são de mais de 800 funcionários da empresa Webjet, 
realizada pela sua controladora Gol Linhas Aéreas”. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. Reassumiu a 
presidência o Deputado Sebastião Bala Rocha. 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.368/12 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Carrei-
ras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do 
Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino 
Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008; sobre a contratação de professores 
substitutos, visitantes e estrangeiros; de que trata a Lei 
nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remune-
ração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outu-
bro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação; e dá outras pro-
vidências”. Relator: Alex Canziani. Parecer: pela apro-
vação deste, com 7 emendas de Relator, das emendas 
nºs 11 e 60 cujos textos são idênticos entre si; das 

emendas nºs 30 e 66, também mutuamente idênticas; 
e, ainda, das emendas nº 48 e nº 53; pela aprovação 
parcial das emendas nº 15 a 20, 22 a 24, 38 e 70, nos 
termos da emenda nº 1 de Relator; da emenda nº 45, 
nos termos da emenda nº 30; da emenda nº 49, nos 
termos das emendas nº 2 e nº 4 de Relator; e nº 74, 
nos termos da emenda nº 3 de Relator; e nº 9, 28, 43, 
56 e 61, nos termos da emenda nº 7 de Relator, e pela 
rejeição das demais emendas apresentadas na Comis-
são. Leitura do Parecer proferida pelo Relator. Vista 
Conjunta aos Deputados Assis Melo e Luciano Cas-
tro. 10 – PROJETO DE LEI Nº 89/11 – Do Tribunal de 
Justiça do DF – que “dispõe sobre emolumentos dos 
serviços notariais e de registros públicos, no âmbito do 
Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela apro-
vação deste, com substitutivo, e pela rejeição das emen-
das apresentadas na Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público. A leitura do Parecer foi 
proferida pelo Relator. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Roberto Santiago e Alex Canziani. Em votação, o 
Parecer foi aprovado por unanimidade. O Senhor 
Presidente anunciou a existência de requerimentos de 
inversão de pauta sobre a mesa, referentes aos itens: 
3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 
32, 33, 35 e 36. Colocados em votação, os requerimen-
tos foram aprovados. Reassumiu a Presidência a De-
putada Flávia Morais. A Senhora Presidente, após con-
sultar o Plenário, colocou conjuntamente em votação 
os Projetos Lei nºs 4.213/12, 4.217/12, 4.220/12, 
4.221/12, 4.222/12 e 4.226/12, itens 9, 10, 11, 12, 13 e 
14 da pauta. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.213/12 – Do 
Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a 
criação de funções comissionadas no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região e dá outras providências”. Relatora: Deputa-
da Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
o Parecer foi aprovado por unanimidade. 12 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.217/12 – Do Tribunal Superior do 
Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho”. Relator: 
Deputado Sebastião Bala Rocha. Parecer: pela aprova-
ção. Em votação, o Parecer foi aprovado por unani-
midade. 13 – PROJETO DE LEI Nº 4.220/12 – Do Tri-
bunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a cria-
ção de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região”. Relator: Deputado Sebastião Bala Ro-
cha. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer 
foi aprovado por unanimidade. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.221/12 – Do Tribunal Superior do Trabalho – 
que “dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
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efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região”. Relator: Deputa-
do Sebastião Bala Rocha. Parecer: pela aprovação. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 4.222/12 – Do Tribunal Su-
perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Re-
gião”. Relator: Deputado João Campos. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por 
unanimidade. 16 – PROJETO DE LEI Nº 4.226/12 – 
Do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8ª Região”. Relator: Deputado Sebastião Bala Rocha. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi 
aprovado por unanimidade. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.648/07 – Do Senado Federal – que “altera a Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 3625/2008, PL 4895/2009, 
PL 485/2011, PL 2280/2011 e PL 3334/2012). Relator: 
Deputado Policarpo. Parecer: pela aprovação deste, da 
emenda apresentada na Comissão e dos Projetos de 
Lei nºs 3.625/08, 4.895/09, 485/11, 2.280/11 e 3.334/12, 
apensados, com substitutivo. A Deputada Flávia Morais, 
que pedira vista, não apresentou manifestação por es-
crito. Em votação, o Parecer foi aprovado por unani-
midade. 18 – PROJETO DE LEI Nº 7.798/10 do Sena-
do Federal – que “altera o art. 856 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o dis-
sídio coletivo de trabalho”. Relator: Deputado Policarpo. 
Parecer: pela aprovação. A Leitura do Parecer foi pro-
ferida pelo Relator. Em votação, o Parecer foi aprova-
do por unanimidade. 19 – PROJETO DE LEI Nº 
1.564/11 – Do Senado Federal – que “acrescenta §§ 4º 
e 5º ao art. 643 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conceder prioridade nos procedimentos ju-
diciais trabalhistas aos trabalhadores desempregados, 
com mais de 50 (cinquenta) anos, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela apro-
vação. A Leitura do Parecer foi proferida pelo Relator. 
Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimida-
de. 20 – PROJETO DE LEI Nº 554/11 – Do Sr. Mauro 
Nazif – que “estabelece a obrigatoriedade da instalação 
de creche e pré-escolas nas unidade de segurança pú-
blica”. (Apensado: PL 1134/2011). Relator: Deputado 
Policarpo. Parecer: pela aprovação deste e do PL 
1134/2011, apensado, com substitutivo. A Leitura do 
Parecer foi proferida pelo Relator. Em votação, o Pa-
recer foi aprovado por unanimidade. Assumiu a Pre-

sidência o Deputado Laércio Oliveira. 21 – PROJETO 
DE LEI Nº 600/11 – Do Sr. Augusto Coutinho – que 
“altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
“dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providên-
cias”, para isentar os idosos de contribuição aos Con-
selhos e demais entidades de fiscalização profissional”. 
Relatora: Deputada Flávia Morais. Parecer: pela apro-
vação. A Leitura do Parecer foi proferida pelo Relator. 
Em votação, o Parecer foi aprovado por unanimida-
de. Novamente, reassumiu a Presidência a Deputada 
Flávia Morais. 22 – PROJETO DE LEI Nº 1.701/11 – Do 
Sr. Manato – que “institui o Programa Federal de Re-
compensa e Combate à Corrupção por meio do qual o 
informante que contribui para a elucidação de crime 
contra a Administração e Patrimônio públicos, bem como 
para a recuperação de valores e bens públicos desvia-
dos, recebe recompensa pecuniária, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Policarpo. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Au-
gusto Coutinho. 23 – PROJETO DE LEI Nº 1.809/11 
– Do Sr. Onofre Santo Agostini – que “altera o art. 3º da 
Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que regulamenta 
a profissão de Corretor de Imóveis, obrigando a inser-
ção do nome do corretor de imóveis e seu respectivo 
número de registro junto ao CRECI nas transações 
imobiliárias”. Relator: Deputado Carlos Souza. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Augusto Coutinho. 
24 – PROJETO DE LEI Nº 2.323/11 – Do Sr. João Pau-
lo Lima – que “acrescenta parágrafo ao art. 142 da Con-
solidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o pa-
gamento de férias vencidas ao empregado aposentado 
por invalidez”. (Apensado: PL 2344/2011). Relator: De-
putado Efraim Filho. Parecer: pela aprovação deste e 
do PL 2344/2011, apensado, com substitutivo. O Depu-
tado Jorge Corte Real, que pedira vista, não apresentou 
manifestação escrita. Em votação, o Parecer foi apro-
vado por unanimidade. Reassumiu a presidência o 
Deputado Laércio Oliveira. 25 – PROJETO DE LEI Nº 
2.667/11 – Do Sr. Artur Bruno – que “altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação bá-
sica”. Relatora: Deputada Flávia Morais. Parecer: pela 
aprovação. Vista conjunta aos Deputados Augusto 
Coutinho e Laércio Oliveira. 26 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.750/11 – Do Sr. Andre Moura – que “fixa piso sa-
larial nacional dos médicos”. Relatora: Deputada Flávia 
Morais. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Re-
tirado de pauta ex officio. 27 – PROJETO DE LEI Nº 
2.754/11 – Do Sr. Luciano Castro – que “altera a deno-
minação da categoria funcional de Papiloscopista Poli-
cial para Perito Papiloscopista”. Relatora: Deputada 
Flávia Morais. Parecer: pela aprovação, com substituti-
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vo. A Leitura do Parecer foi proferida pelo Relator. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
28 – PROJETO DE LEI Nº 2.856/11 – Do Sr. Jânio Na-
tal – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor so-
bre o percentual mínimo de contratação de mulheres 
pelas empresas que exploram a atividade de construção 
civil nas situações especificadas”. Relatora: Deputada 
Flávia Morais. Parecer: pela aprovação, com substituti-
vo. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta 
deste item do Deputado Dr. Grilo. Em votação, o reque-
rimento foi aprovado. RETIRADO DE PAUTA. Reassu-
miu a Presidência a Deputada Flávia Morais. 29 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.443/12 – Do Sr. Pedro Uczai – que 
“dispõe sobre a expedição de carteiras de registro pro-
fissional”. Relator: Deputado Vicentinho. Parecer: pela 
aprovação. A Leitura do Parecer foi proferida pelo De-
putado Roberto Santiago. Em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 30 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.994/12 – Do Sr. Ângelo Agnolin – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar Escola Técnica Federal no mu-
nicípio de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins”. Re-
lator: Deputado André Figueiredo. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. Em votação, o Parecer foi 
aprovado por unanimidade. Os demais itens da pau-
ta não foram deliberados. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente agradeceu a presença dos senho-
res parlamentares, assessores e demais presentes, e 
às doze horas e treze minutos, encerrou a reunião, an-
tes convocando os parlamentares para Audiência Pú-
blica, a realizar-se no dia 29 de novembro, no Plenário 
12 do anexo II, às 10h, para discutir a “portaria nº 156, 
de 14 de maio de 2012, que institui, no âmbito do 
DNOCS, o Grupo de Monitoramento Estratégico – GME, 
suas ações e impactos para o nordeste”. E para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O in-
teiro teor da reunião encontra-se gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o acervo documental da 
Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 53ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 29 de novembro de 2012

Às dez horas e quatorze minutos do dia vinte e 
nove de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos De-

putados, sob a presidência do Deputado Eudes Xavier 
– Presidente. Compareceram os Deputados: Erivelton 
Santana e Policarpo – titular; Chico Lopes – suplente. 
Compareceram ainda, os Deputados Raimundo Gomes 
de matos, José Airton, Arnon Bezerra, Gonzaga Patrio-
ta e Luiz Couto – não-membros. O Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada em consequência 
da aprovação do requerimento nº 187/12, de sua auto-
ria do Deputado Eudes Xavier, para debater a “Portaria 
nº 156, de 14 de maio de 2012, que institui no âmbito 
do DNOCS, o Grupo de Monitoramento Estratégico – 
GME, suas ações e impactos para o Nordeste”. O Se-
nhor Presidente convidou para tomar assento à mesa a 
Senhora: Catarina Batista da Silva Moreira – Secretária 
Adjunta da Secretaria de Gestão Pública – Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e, os Senho-
res Emerson Fernandes Daniel Júnior – Diretor-Geral 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
– DNOCS e, representando, também; o Ministério da 
Integração; Luís Carlos Macêdo – Representante da 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef/CUT); Roberto Morse – Presidente 
da Associação dos Servidores do DNOCS (Assecas); 
e Manfredo Cássio de A. Borges – Engenheiro. Em se-
guida, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
convidados, orientando-os quanto ao tempo que cada 
um teria para fazer as suas explanações, fez suas con-
siderações e, dando continuidade, passou a palavra ao 
primeiro orador, o Senhor Emerson Fernandes Daniel 
Júnior – Diretor-Geral do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS. O Sr. Presidente 
agradeceu e registrou a presença de representantes 
do Banco do Nordeste e, também a presença dos De-
putados Chico Lopes e Policarpo. Em seguida, pas-
sou a palavra a Sra. Catarina Batista da Silva Moreira 
– Secretária Adjunta da Secretaria de Gestão Pública 
– Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Assumiu a presidência o Deputado Policarpo. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Luís 
Carlos Macêdo – Representante da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF/
CUT). Reassumiu a presidência o Deputado Eudes Xa-
vier. O Sr. Presidente agradeceu, registrou a presença 
do Deputado Arnon Bezerra e passou a palavra ao Sr. 
Roberto Morse – Presidente da Associação dos Servi-
dores do DNOCS (ASSECAS). Agradeceu e registrou 
a presença do Deputado José Airton e passou a pala-
vra ao último orador inscrito, o Sr. Manfredo Cássio de 
A. Borges – Engenheiro. O Sr. Presidente agradeceu, 
fez algumas considerações e registrou a presença dos 
Deputados Gonzaga Patriota e Luiz Couto. O Sr. Pre-
sidente passou a palavra aos Deputados Chico Lopes, 
José Airton, Arnon Bezerra e Gonzaga Patriota. O Sr. 
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Presidente agradeceu aos deputados e, logo em se-
guida franqueou a palavra a Sra. Rita Josina Feitosa 
da Silva do BNB e, do DNOCS, os Srs. Wesley Puskas 
Sampaio, Horácio Pinheiro Monteiro. O Sr. Presidente 
registrou a presença da Deputada Raquel Marques e, 
em continuação, passou a palavra ao Sr. Raimundo 
Joacir Moreira de Sousa, a Sra. Keila Margareth Cân-
dido Rolim, Marconi Alves Batiste, José Carvalho Ru-
fino e Douglas Augusto Pinto Junior. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra a Deputada Estadual 
Rachel Ximenes Marques. O Sr. Presidente agradeceu, 
fez suas considerações finais e passou a palavra aos 
expositores para suas considerações finais. Em segui-
da, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
convidados e fez suas últimas considerações sobre o 
tema e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a pre-
sença dos convidados, dos Senhores parlamentares, 
dos assessores e demais presentes e, às doze horas 
e dez minutos, encerrou a reunião, antes convocando 
os Senhores Deputados, membros desta Comissão, 
para a reunião de Audiência Pública, a realizar-se, 
terça-feira, dia 4 de dezembro, às 10 horas, no Plená-
rio nº 12 do Anexo II, para debater o “Projeto de Lei nº 
4.371, de 2012, que dispõe sobre a remuneração de 
cargos de carreira do Poder Executivo”. Para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Eudes Xavier, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 54ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 4 de dezembro de 2012

Às onze horas e treze minutos do dia quatro de 
dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Ro-
cha – Presidente. Compareceram os Deputados: Po-
licarpo – titular; Chico Lopes – suplente. Compareceu 
ainda, o Deputado Valtenir Pereira – não-membro. O 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convo-
cada em consequência da aprovação do Requerimento 
nº 193/12, de autoria do Deputado André Figueiredo 
para debater o “Projeto de Lei nº 4.371, de 2012, que 
dispõe sobre a remuneração de cargos de carreira do 
Poder Executivo”. O Senhor Presidente convidou para 
tomar assento à mesa os Senhores: Sérgio Eduardo 

Arbulu Mendonça – Secretário de Relações de Traba-
lho no Serviço Público – Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão/MPOG; Rosângela Silva Rassy 
– Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fis-
cais do Trabalho – SINAIT; Marcelo Aparecido Moreno 
– Representante do Departamento de Polícia Rodovi-
ária Federal – DPRF; Armando Infanti Júnior – Diretor 
Financeiro do Sindicato Nacional dos Inspetores da 
Polícia Rodoviária Federal – SINIPRF/Brasil; Lorival 
Carrijo da Rocha – Presidente de Honra – Sindicato 
Nacional dos Inspetores da Polícia Rodoviária Fede-
ral – SINIPRF/Brasil; Tácio Melo da Silveira – Diretor 
Parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Ro-
doviários Federais – FENAPRF; Jesus Castro Caama-
no – Presidente da Comissão de Lei Organizada da 
Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Fede-
rais – FENAPRF; Marcos Wink – Presidente da Fede-
ração Nacional dos Policiais Federais; e José Carlos 
Santana – Diretor Parlamentar Substituto do Sindicato 
Nacional dos Inspetores da Polícia Rodoviária Federal 
– SINIPRF/Brasil. O Sr. Presidente registrou a presen-
ça do Deputado Chico Lopes e do Senhor Alexey van 
der Broocke – Presidente do Sindicato Nacional dos 
Servidores do Ministério das Relações Exeteriores – 
SINDITAMARATY. E também prestou uma homenagem 
ao Sr. Inspetor Arnaldo Hemílio Pepeo, que faleceu no 
dia 17/11/2012 e que foi o primeiro servidor da Polícia 
Rodoviária Federal e fundador da Instituição Casa do 
Inspetor. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu 
a presença dos convidados, orientando-os quanto ao 
tempo que cada um teria para fazer as suas explana-
ções, fez suas considerações e, dando continuidade, 
passou a palavra ao primeiro orador, o Senhor Lorival 
Carrijo da Rocha – Presidente de Honra – Sindicato 
Nacional dos Inspetores da Polícia Rodoviária Fede-
ral – SINIPRF/Brasil. O Sr. Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Sr. José Carlos Santana – Dire-
tor Parlamentar Substituto do Sindicato Nacional dos 
Inspetores da Polícia Rodoviária Federal – SINIPRF/
Brasil. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao Sr. Armando Infanti Júnior – Diretor Financeiro do 
Sindicato Nacional dos Inspetores da Polícia Rodoviária 
Federal – SINIPRF/Brasil. O Sr. Presidente registrou a 
presença dos Srs. José Ricardo da Costa e Silva – Di-
retor de Relações Externas Nacional do Sindicato dos 
Funcionários do Banco Central; Aparecido Francisco 
de Salles, também, do Sindicato do Banco Central; 
e Robson Vinhole da Associação dos Servidores da 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. O Sr. Presi-
dente passou a palavra ao Deputado Chico Lopes. Em 
seguida, passou a palavra ao próximo orador, o Sr. Tácio 
Melo da Silveira – Diretor Parlamentar da Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENA-
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PRF e, ao Sr. Jesus Castro Caamano – Presidente da 
Comissão de Lei Organizada da Federação Nacional 
dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Marcos 
Wink – Presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Federais. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao Sr. Marcelo Aparecido Moreno – Representante do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF. 
O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra a Sra. 
Rosângela Silva Rassy – Presidente do Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Deputado 
Chico Lopes. O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas 
considerações, registrou a presença do Deputado Val-
tenir Pereira e passou a palavra ao Sr. Sérgio Eduardo 
Arbulu Mendonça – Secretário de Relações de Trabalho 
no Serviço Público – Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão/MPOG. O Sr. Presidente agradeceu, 
fez mais algumas considerações e passou a palavra ao 
Deputado Valtenir Pereira. O Sr. Presidente agradeceu e 
passou a palavra aos convidados para suas considera-
ções finais, os Srs. José Carlos Santana, Tadeu Teixeira 
Guimarães Saraiva Júnior, Iso Sendaiz, Jesus Castro 
Caamano, Armando Infanti Júnior, Lorival Carrijo, Sérgio 
Eduardo Arbulu Mendonça e Rosângela Silva Rassy. O 
Sr. Presidente agradeceu e fez suas considerações finais. 
Em seguida, agradeceu a presença dos convidados, 
dos senhores parlamentares, dos senhores assesso-
res e demais presentes e, às treze horas e quarenta e 
cinco minutos encerrou a reunião, antes convocando os 
Senhores Deputados membros da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público para reunião de 
Audiência Pública, hoje, dia 4 de dezembro, às 14h30, 
no Plenário 12 do anexo II, para debater as “condições 
de trabalho nas Hidrelétricas Ferreira Gomes e Santo 
Antônio do Jari – no Amapá, Jirau e Santo Antônio – 
em Rondônia e, Belo Monte – no Pará. Para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 55ª Reunião (Audiência Pública), reali-
zada em 4 de dezembro de 2012

Às quinze horas e quatorze minutos do dia quatro 
de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 

plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados: Flávia 
Morais – Vice-Presidente; Assis Melo, Paulo Pereira da 
Silva e Policarpo – titulares; Chico Lopes e Daniel Al-
meida – suplentes. Compareceram ainda, os Deputados 
Ademir Camilo, Carlos Magno, Moreira Mendes e Sibá 
Machado – não-membros. O Senhor Presidente decla-
rou aberta a reunião, convocada em consequência da 
aprovação do Requerimento nº 191/12, de sua autoria, 
para debater as “condições de trabalho nas Hidrelétri-
cas Belo Monte, no Pará, Jirau e Santo Antônio – em 
Rondônia”. O Senhor Presidente convidou para tomar 
assento à mesa o Senhor Celso de Almeida Haddad 
– Diretor do Departamento de Segurança e Saúde do 
Trabalho – Representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego. O Sr. Presidente registrou a presença do De-
putado Policarpo. E dando continuidade, chamou os Se-
nhores: Valter Cardeal – Diretor de Geração da Centrais 
Elétricas Brasileira – Eletrobras do Ministério de Minas 
e Energia – MME; João dos Reis Pimentel – Diretor de 
Relações Institucionais – Norte Energia – Usina Hidre-
létrica Belo Monte; Paulo Damião – Diretor de Relações 
Institucional – Santo Antônio Energia; José Lúcio de Arru-
da Gomes – Diretor de Relações Institucional – Energia 
Sustentável do Brasil; Henrique Di Lello – Representante 
do Consórcio Construtora de Belo Monte (Diretoria de 
Relações Institucionais); Luiz Carlos Martins – Diretor 
Comercial de Energia – Representante da Empresa 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, e Edu-
ardo Armond – Representante do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins 
do Estado do Pará – SINTRAPAV/PA – Federação Na-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
Pesada – FENATRACOP e da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Indústria da Construção – CNTIC. 
Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presen-
ça dos convidados, orientando-os quanto ao tempo que 
cada um teria para fazer as suas explanações, fez suas 
considerações e, dando continuidade, passou a palavra 
ao primeiro orador, o Senhor Eduardo Armond Corte de 
Araújo – Representante do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado 
do Pará – SINTRAPAV/PA. O Sr. Presidente agradeceu, 
registrou a presença dos Deputados Moreira Mendes, 
Sibá Machado e Ademir Camilo e, dando continuida-
de, passou a palavra ao Sr. Paulo Damião – Diretor de 
Relações Institucional – Santo Antônio Energia. O Sr. 
Presidente agradeceu, fez algumas considerações e 
passou a palavra ao Sr. José Lúcio de Arruda Gomes – 
Diretor de Relações Institucional – Energia Sustentável 
do Brasil. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pa-
lavra ao Sr. Luiz Carlos Martins – Diretor Comercial de 
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Energia – Representante da Empresa Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A. O Sr. Presidente agra-
deceu, fez algumas considerações e passou a palavra 
ao Sr. João dos Reis Pimentel – Diretor de Relações 
Institucionais – Norte Energia – Usina Hidrelétrica 
Belo Monte. O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas 
considerações e passou a palavra ao Sr. Henrique Di 
Lello – Representante do Consórcio Construtora de 
Belo Monte (Diretoria de Relações Institucionais). O 
Sr. Presidente agradeceu, fez algumas considerações 
e passou a palavra ao Deputado Moreira Mendes. O 
Sr. Presidente agradeceu, fez mais algumas conside-
rações e, em seguida, passou a palavra ao Sr. Valter 
Cardeal – Diretor de Geração da Centrais Elétricas 
Brasileira – ELETROBRAS do Ministério de Minas e 
Energia – MME. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao Sr. Celso de Almeida Haddad – Diretor do 
Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho – 
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego e, 
ao Sr. Serafim da Silva Neto – Auditor Fiscal do Traba-
lho – Coordenador do Grupo de Auditoria de Condições 
de Trabalho em Obras de Infraestrutura – GMAI/MTE, 
para uma exposição complementando a fala do Sr. Cel-
so de Almeida Haddad. O Sr. Presidente agradeceu e 
passou a palavra aos Deputados Assis Melo, Carlos 
Magno e Sibá Machado. O Sr. Presidente agradeceu 
aos Deputados, fez mais algumas considerações e, 
passou a palavra aos oradores para as suas conside-
rações finais, os Srs. Eduardo Armond Corte de Araújo. 
O Sr. Presidente agradeceu e fez suas considerações 
finais. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença dos convidados, dos Senhores Parlamen-
tares, dos senhores assessores e demais presentes, 
encerrou a reunião, às dezessete horas e trinta e nove 
minutos, antes convocando os Senhores Deputados 
membros da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público para reunião de instalação, indicação 
de membros e eleição para presidência da Subcomis-
são Temporária criada para “acompanhar as relações 
de trabalho e o impacto social das demissões da Jari 
Celulose S/A, nas comunidades do Vale do Jari, ama-
nhã, dia 5 de dezembro, às 9h30, no plenário 12 do 
anexo II e, logo após, às 10 horas, reunião Ordinária 
Deliberativa. Para constar, eu, José Mauro Meira Ma-
galhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 56ª Reunião Ordinária, realizada em 05 
de dezembro de 2012

Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia 
cinco de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente; Flávia Morais e Sabino Cas-
telo Branco – Vice-Presidentes; Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes 
Xavier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, João Bittar, Lu-
ciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Policarpo, 
Roberto Santiago, Silvio Costa e Walney Rocha – titu-
lares; Alex Canziani, André Figueiredo, Daniel Almeida, 
Dr. Grilo, João Campos, Leonardo Quintão, Roberto 
Balestra e Vilalba – suplentes. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Deputado Sebastião Bala Rocha, 
Presidente, declarou abertos os trabalhos e colocou 
em votação a Ata da reunião do dia 28 de novembro 
(52ª) que, tendo sua leitura dispensada, foi aprovada 
sem observações. O Senhor Presidente anunciou o 
prazo de quinze minutos para apresentação de reque-
rimentos de procedimento e, em seguida, comunicou 
que procederia à instalação da Subcomissão prevista 
para a reunião anterior, que havia sido cancelada. INS-
TALAÇÃO DA SUBCOMISSÃO: o Sr. Presidente, pro-
cedeu a leitura do Ato de Instalação da Subcomissão 
Especial, criada para “acompanhar as relações de 
trabalho e o impacto social das demissões da Jari Ce-
lulose S/A, nas comunidades do Vale do Jari”, para a 
qual foram designados, como membros, os Deputados: 
Fátima Pelaes, Sebastião Bala Rocha; Assis Melo, Eu-
des Xavier, Policarpo e Roberto Santiago – titulares. 
O Sr. Presidente anunciou a indicação da Deputada 
Fátima Pelaes para a Presidência da Subcomissão, 
que foi eleita por unanimidade. Reassume a Presidên-
cia a Deputada Flávia Morais. Reassumiu a Presidên-
cia o Deputado Sebastião Bala Rocha. EXPEDIENTE: 
Comunicações da Presidência: comunico que no dia 
4 de dezembro foram feitas designações de relatoria. 
A Deputada Flávia Morais assumiu a Presidência. OR-
DEM DO DIA: A Senhora Presidente anunciou reque-
rimentos de inclusão extra-pauta sobre a mesa para 
os Projetos de Lei nºs 4.369/2012 e 369/2011. Com a 
anuência do Plenário, o Senhor Presidente procedeu 
à votação nominal dos dois requerimentos conjunta-
mente. Votaram sim os Deputados Eudes Xavier, Po-
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licarpo, Gorete Pereira, Sebastião Bala Rocha, Andreia 
Zito, Sílvio Costa, Walney Rocha, Flávia Morais, Au-
gusto Coutinho, Mauro Nazif, Roberto Santiago, Eri-
velton Santana e Márcio Marinho – titulares; Dr. Grilo, 
André Figueiredo e Alex Canziani – suplentes. Os re-
querimentos de inclusão foram aprovados com 16 (de-
zesseis) votos favoráveis. 1 – REQUERIMENTO Nº 
200/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
realização de Audiência Pública para discutir o expos-
to na PEC 59/99, que dá nova redação ao art. 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá 
outras providências”. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. Reassumiu a Presidência o Deputado 
Sebastião Bala Rocha. 2 – REQUERIMENTO Nº 201/12 
– Do Sr. Daniel Almeida – que “requer a realização de 
Audiência Pública no âmbito da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público para debater a 
crise no polo calçadista da Bahia”. Em votação, o re-
querimento foi aprovado, com a inclusão das enti-
dades: Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos – DIEESE, Central Única 
dos Trabalhadores – CUT, Ministério Público do Tra-
balho – MPT; União Geral dos Trabalhadores – UGT, 
sugeridas pelos Deputados durante a discussão. Subs-
creveu o requerimento o Deputado Márcio Marinho. 3 
– REQUERIMENTO Nº 202/12 – Da Sra. Flávia Morais 
– que “requer a realização de Audiência Pública, na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, para discutir o Projeto de Lei nº 2.750/11 – que 
“fixa piso salarial nacional dos médicos””. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 203/12 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “soli-
cita seja convocado o Sr. Ministro de Minas e Energia, 
a fim de prestar esclarecimentos acerca das relações 
de trabalho nas obras de construção das hidrelétricas 
de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio”. Retirado de 
pauta ex officio. O Sr. Presidente comunicou que pro-
videnciaria o arquivamento do requerimento. O Senhor 
presidente anunciou requerimentos de inversão de 
pauta sobre a mesa, referentes aos itens: 11, 12, 13, 
26, 28, 29 e 30. Colocados em votação, os requeri-
mentos foram aprovados. 5 – PROJETO DE LEI Nº 
4.368/12 – Do Poder Executivo – que “dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Ma-
gistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Supe-
rior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987; 
sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano 
de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, 
de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 
2008; sobre a contratação de professores substitutos, 
visitantes e estrangeiros; de que trata a Lei nº 8.745 
de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das 

Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; 
altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Ad-
ministrativos em Educação; e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Alex Canziani. Parecer: pela apro-
vação deste, com 6 emendas de Relator, das emendas 
nºs 11 e 60 cujos textos são idênticos entre si; das 
emendas nºs 30 e 66, também mutuamente idênticas; 
e, ainda, das emendas nº 48 e nº 53; pela aprovação 
parcial das emendas nºs 15 a 20, 22 a 24, 38 e 70, 
nos termos da emenda nº 1 de Relator; da emenda nº 
45, nos termos da emenda nº 30 de Relator; da emen-
da nº 49, nos termos das emendas nºs 2 e 4 de Rela-
tor; e nº 74, nos termos da emenda nº 3 de Relator; e 
pela rejeição das demais emendas apresentadas na 
Comissão. Os Deputados Assis Melo e Luciano Castro, 
que haviam solicitado vista em 28/11/2012, não apre-
sentaram manifestação escrita. Discutiram a matéria 
os Deputados Sílvio Costa e Eudes Xavier. Em vota-
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 6 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.371/12 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a remuneração dos cargos das 
Carreiras de Oficial de Chancelaria e Assistente de 
Chancelaria, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal Agro-
pecuário, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho 
de 2004, das Carreiras de Procurador da Fazenda 
Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, 
Defensor Público da União e da Carreira de Procurador 
do Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de Gestão 
Governamental, Diplomata, Técnico de Planejamento 
e Pesquisa do IPEA, de que trata a Lei nº 11.890, de 
24 de dezembro de 2008, das Carreiras de Oficial de 
Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, Agente de 
Inteligência e Agente Técnico de Inteligência, de que 
trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, dos 
cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Cri-
minal Federal da Carreira Policial Federal, da Carreira 
de Policial Rodoviário Federal e dos cargos de Dele-
gado de Polícia Civil, Perito Criminal Civil, Médico-
-Legista Civil, Técnico em Medicina Legal Civil e Téc-
nico em Polícia Criminal Civil da Carreira Policial Civil 
dos Extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima de que trata a Lei nº 11.358, de 
19 de outubro de 2006, e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Laercio Oliveira. Parecer: pela aprova-
ção deste, com emenda de relator, e das emendas de 
nºs 10, 12, 16, 17 e 24, na forma da subemenda; e 
pela rejeição das emendas nºs 1 a 9, 11, 13 a 15, 18 
a 23 e 25 a 27, apresentadas na Comissão. Vista con-
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junta aos Deputados Dr. Grilo e Silvio Costa. 7 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.853/04 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre o trabalho educativo do ado-
lescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente”. (Apensados: PLs nºs 4388/2004, 3858/2012, 
4995/2005, 7175/2006, 7970/2010, 8019/2010, PL 
251/2011, 3454/2012, 7516/2010, 1368/2011, 
4008/2012, 2700/2011 e 4576/2012). Relator: Depu-
tado Silvio Costa. Parecer: pela rejeição deste, dos 
PLs nºs 4.388/04, 4.995/05, 7.516/10, 1.368/11, 
4.008/12, 7.175/06, 3.454/12, 7.970/10, 8.019/10, 
251/11, apensados, e pela aprovação dos PLs nºs 
2.700/11, 3.858/12, com emenda, 4.576/12, apensa-
dos, e das emendas apresentadas na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. Discutiu 
a matéria a Deputada Andreia Zito. Vista conjunta 
aos Deputados Andreia Zito, Augusto Coutinho e 
Eudes Xavier. 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.420/11 – 
Do Sr. Romero Rodrigues – que “altera os §§ 4º e 5º 
do art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
dispor sobre a vedação de anotações desabonadoras 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social do em-
pregado”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: 
pela rejeição. Retirado de pauta ex officio, em razão 
da ausência da Relatora. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
3.326/12 – Do Sr. Wilson Filho – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para ga-
rantir a licença capacitação a todos os profissionais 
da educação pública”. Relator: Deputado Henrique 
Oliveira. Parecer: pela aprovação. Vista concedida ao 
Deputado Augusto Coutinho. 10 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.736/12 – Do Sr. Ademir Camilo – que “dispõe 
sobre a criação da Universidade Federal de Montes 
Claros, e da outras providências”. Relator: Deputado 
Roberto Santiago. Parecer: pela aprovação. Em vota-
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 3.737/12 – Do Sr. Ademir Ca-
milo – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal de Teófilo Otoni – UFTO, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Roberto Santiago. Parecer: 
pela aprovação. Em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. Assume a Presidência o Deputado 
Roberto Santiago. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.369/12 
– Do Poder Executivo – que “dispõe sobre remunera-
ção e reajuste de Planos de Cargos, Carreiras e Planos 
Especiais de Cargos do Poder Executivo Federal; so-
bre as remunerações do Grupo Defesa Aérea e Con-
trole de Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, dos cargos da 
área de Ciência e Tecnologia, dos cargos de atividades 
técnicas da fiscalização federal agropecuária, da Car-
reira do Seguro Social, das Carreiras de Perito Médico 
Previdenciário e Supervisor Médico-Pericial, e dos 

empregados beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de 
maio de 1994; sobre a criação de cargos integrantes 
da Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei 
nº 7.596, de 10 de abril de 1987, e do Plano de Car-
reiras para a área de Ciência e Tecnologia, estrutura-
do pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; altera os 
valores dos soldos dos militares das Forças Armadas 
constantes da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 
2008; altera as Leis nº 11.907, de 2 de fevereiro de 
2009, quanto às Carreiras de Especialista em Assis-
tência Penitenciária, de Agente Penitenciário Federal 
e de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária do 
Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça; nº 10.410, 
de 11 de janeiro de 2002, e nº 11.357, de 19 de outu-
bro de 2006, para dispor sobre a remuneração da car-
reira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano 
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renovavéis – IBAMA – PECMA; e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Sebastião Bala 
Rocha. Parecer: pela aprovação deste, com 7 emendas 
de relator, e pela rejeição das emendas apresentadas 
na CTASP. A leitura do Relatório foi proferida pelo Re-
lator. Discutiram a matéria os Deputados Mauro Nazif 
e Andreia Zito. Em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade, com aprovação total das emendas 
9 e 11 e, parcialmente, da emenda 8, todas apresen-
tadas na CTASP, por sugestão acatada pelo Relator 
durante a discussão. Reassume a Presidência o De-
putado Sebastião Bala Rocha. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 369/11 – Do Sr. Marçal Filho – que “dispõe sobre a 
regulamentação da profissão de optometrista”. Relator: 
Deputado Mauro Nazif. Parecer: pela rejeição. A leitu-
ra do Relatório foi proferida pelo Relator. Em votação, 
o parecer foi aprovado por unanimidade. 14 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 368/11 – Da 
Sra. Andreia Zito – que “susta a aplicação da Portaria 
nº 39, de 25 de março de 2011, da Senhora Ministra 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão”. 
Relator: Deputado Roberto Santiago. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 15 – PROJETO DE LEI Nº 735/11 – Do 
Sr. Otavio Leite – que “considera de especial interesse 
para o País, a prática regular de atividades físicas e 
desportivas por Policiais Federais, Policiais Rodoviá-
rios Federais, Policiais Ferroviários Federais, Policiais 
Civis, Policiais Militares, e Bombeiros Militares, e de-
termina sua incorporação nas rotinas dessas corpora-
ções”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. Parecer pela 
aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Ronal-
do Nogueira, em 28/09/2011. O Deputado André Fi-
gueiredo apresentou voto em separado em 16/10/2012. 
Retirado de pauta ex officio, em razão da ausência 
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do Relator. Os demais itens da pauta não foram deli-
berados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi-
dente agradeceu a presença dos senhores parlamen-
tares, dos assessores e demais presentes e, às doze 
horas e oito minutos, encerrou a reunião, antes con-
vocando os parlamentares para reunião Deliberativa 
Ordinária, a realizar-se no dia 12 de dezembro, quar-
ta-feira, no Plenário 12 do anexo II, às 10h. E para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
dos. O inteiro teor da reunião encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do-
cumental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 57ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de 
dezembro de 2012
Às dez horas e cinquenta e três minutos do dia doze 
de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
Plenário 12, do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência da Deputada Flávia Morais – Vice-
Presidente. Compareceram os Deputados: Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes 
Xavier, Jorge Corte Real, Luciano Castro, Mauro Nazif, 
Policarpo, Roberto Santiago, Sergio Zveiter, Silvio 
Costa, Walney Rocha e Vicentinho – Titulares; Alex 
Canziani, Alice Portugal, André Figueiredo, Chico Lopes, 
Henrique Oliveira, João Campos e Roberto Balestra – 
Suplentes. ABERTURA: Havendo número regimental, 
a Deputada Flávia Morais, Presidente, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em votação as Atas 
das 34ª, 35ª, 37ª, 46ª, 47ª, 50ª, 51ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª 
reuniões que, tendo suas leituras dispensadas, foram 
aprovadas sem observações. A Senhora Presidente 
anunciou o prazo de quinze minutos para apresentação 
de requerimentos de procedimento. EXPEDIENTE: 
Comunicações da Presidência: comunicado que, em 
cumprimento ao disposto nos artigos 163, I e 164, II, § 
1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
declarei prejudicado o Projeto de Lei nº 7.760/10 – Do 
Senado Federal – que “altera o art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para conceder 
o adicional de periculosidade aos empregados de 
condomínios residenciais ou comerciais, verticais 
ou horizontais, nos serviços de portaria, vigilância e 
segurança”, em razão da aprovação do PL 1.033/03, 
de idêntico teor, que, em 08 de dezembro de 2012, foi 

transformado em norma jurídica (Lei nº 12.740/12); 
comunicado, também, que foram feitas designações 
de relatoria, nos dias 5 e 6 de dezembro; comunicado, 
ainda, recebimento do ofício da Procuradoria-Geral da 
República nº 1598/2012, que apresenta decisão do 
Conselho Nacional do Ministério Público, ratificando 
o Projeto de Lei nº 4356/2012 que cria cargos de 
membros, cargos efetivos, cargos em comissão e 
funções de confiança no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho. Esclareço que o inteiro teor do documento 
encontra-se na Secretaria da Comissão, à disposição 
dos interessados. Informou que foram convidados 
para participar da Audiência Pública que irá discutir 
a criação do Conselho Federal de Ciências Sociais, 
no dia 18 de dezembro, o Senhor Ricardo Antunes de 
Abreu, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, e 
a Senhora Eliane Saboia Pascoal, Diretora da mesma 
Fundação. Em seguida, a Senhora Presidente submeteu 
ao Plenário a sugestão do Deputado Sebastião Bala 
Rocha para a produção de revista informativa contendo 
o trabalho realizado pela Comissão nesta Sessão 
Legislativa. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 
ORDEM DO DIA: Requerimento: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 204/12 – Do Sr. André Figueiredo – que “requer 
a realização de Audiência Pública na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público para 
discutir o Projeto de Lei nº 4.891, de 2005, do Dep. 
Nelson Marquezelli”. Em votação, o requerimento foi 
aprovado. Após a declaração do resultado da votação, o 
Deputado Sílvio Costa requereu verificação de votação, 
com apoiamento dos Deputados Jorge Corte Real e 
Walney Rocha. Procedida à votação nominal, votaram 
“sim” os Senhores Deputados Eudes Xavier, Policarpo, 
Walney Rocha, Flávia Morais, Roberto Santiago, Jorge 
Corte Real, Assis Melo e André Figueiredo. Votou 
“não” o Deputado Sílvio Costa. Não havendo quórum 
regimental para votação, a senhora Presidente declarou 
que encerraria a reunião. Nada mais havendo a tratar, a 
Senhora Presidente agradeceu a presença dos senhores 
parlamentares, dos assessores e demais presentes e, 
às onze horas e quatro minutos, encerrou a reunião, 
antes convocando os parlamentares para Audiência 
Pública, para discutir a “criação do Conselho Federal 
de Ciências Sociais – CFCIS, a realizar-se no dia 18 de 
dezembro, no Plenário 12 do anexo II, às 10h. E para 
constar, eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pela Sra. Presidente, Deputada Flávia Morais, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor da reunião encontra-se gravado, passando 
o arquivo de áudio a integrar o acervo documental da 
Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 58ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 18 de dezembro de 2012

Às onze horas e sete minutos do dia dezoito de 
dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Sebastião Bala Rocha 
– Presidente. Compareceram os Deputados: Flávia 
Morais – Vice-Presidente; Fátima Pelaes e Policarpo 
– titulares; Chico Lopes – suplente. O Senhor Presi-
dente declarou aberta a reunião, convocada em con-
sequência da aprovação do Requerimento nº 194/12, 
de sua autoria para debater a “criação do Conselho 
Federal de Ciências Sociais – CTCIS”. O Senhor Pre-
sidente registrou a presença dos Deputados Fátima 
Pelaes e Chico Lopes e, convidou para tomar assen-
to à mesa os Senhores Luiz Curi – Representante do 
Conselho Nacional de Educação; Ricardo Antunes 
de Abreu – Presidente da Federação Nacional dos 
Sociólogos – FNS; Eliane Saboia Pascoal – Diretora 
da Federação Nacional dos Sociólogos – FNS; e Nil-
ton Soares de Souza Neto – Presidente do Sindicato 
dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro – SIND-
SERJ. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu 
a presença dos convidados, orientando-os quanto ao 
tempo que cada um teria para fazer as suas explana-
ções, fez suas considerações e, dando continuidade, 
passou a palavra ao primeiro orador, o Sr. Ricardo An-
tunes de Abreu – Presidente da Federação Nacional 
dos Sociólogos – FNS. O Sr. Presidente agradeceu, 
fez algumas considerações e passou a palavra ao Sr. 
Luiz Curi – Representante do Conselho Nacional de 
Educação. O Sr. Presidente agradeceu e passou a 
palavra aos Deputados Chico Lopes e Fátima Pelaes. 
O Sr. Presidente agradeceu aos deputados e passou 
a palavra ao Sr. Nilton Soares de Souza Neto – Pre-
sidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do 
Rio de Janeiro – SINDSERJ e a Sra. Eliane Saboia 
Pascoal – Diretora da Federação Nacional dos Soci-
ólogos – FNS, para fazerem alguns questionamento 
na fala do Sr. Luiz Curi e, logo após, passou a palavra 
ao Sr. Luiz Curi para complementar a sua fala. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra a Sra. Elia-
ne Saboia Pascoal – Diretora da Federação Nacional 
dos Sociólogos – FNS. O Sr. Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Sr. Nilton Soares de Souza Neto 
– Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado 

do Rio de Janeiro – SINDSERJ. O Sr. Presidente agra-
deceu, leu um comunicado do Ministério do Trabalho 
e passou a palavra para algumas indagações, a Sra. 
Gláucia Chaves – Representante dos Sociólogos de 
Minas Gerais. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra para algumas indagações, a Deputada Fáti-
ma Pelaes. O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas 
considerações e passou a palavra, para responderem 
as indagações, aos Srs. Ricardo Antunes de Abreu, 
Nilton Soares de Souza Neto e a Sra. Eliane Saboia 
Pascoal. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pa-
lavra aos oradores para suas considerações finais, 
os Srs. Ricardo Antunes de Abreu – Presidente da 
Federação Nacional dos Sociólogos – FNS e Nilton 
Soares de Souza Neto – Presidente do Sindicato dos 
Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro – SINDSERJ. 
O Sr. Presidente agradeceu e fez suas considerações 
finais. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença dos convidados, dos Senhores Parlamentares, 
dos senhores assessores e demais presentes, encerrou 
a reunião, às doze horas e trinta e seis minutos, antes 
convocando os Senhores Deputados membros da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
para reunião de Audiência Pública para debater a “ação 
da Diretoria do BNDES e do Conselho de Administração 
do BNDESPAR na emissão de debêntures para a Em-
presa Marfrig Alimentos S/A”, hoje, dia 18 de dezembro, 
às 14h30, neste Plenário 12 do Anexo II. Para constar, 
eu, José Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro 
teor da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 59ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 18 de dezembro de 2012

Às dezesseis horas e quarenta e três minutos do 
dia dezoito de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente. Compareceram os Deputa-
dos: Policarpo – titular; Alicie Portugal e Daniel Almei-
da – suplentes. Compareceram ainda, os Deputados 
Sérgio Brito, Lúcio Vieira Lima, Geraldo Simões, Renato 
Molling, Zezeu Ribeiro e Antônio Brito – não-membros. 
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O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convo-
cada em consequência da aprovação do Requerimen-
to nº 201/12, de autoria do Deputado Daniel Almeida, 
para debater a “crise no Polo Calçadista da Bahia”. O 
Senhor Presidente registrou a presença dos Deputados 
Sérgio Brito, Lúcio Vieira Lima e Geraldo Simões e con-
vidou para tomar assento à mesa os Senhores: Mauro 
Rodrigues de Souza – Representante do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE; Marcos Otávio Bezerra 
Prates – Diretor de Indústrias Intensivas em Mão de 
Obras e Recursos Naturais da Secretaria de Desenvol-
vimento da Produção, Representante do MDIC; Nilton 
Vasconcelos – Secretário da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte da Bahia – SETRE; Carlos 
André dos Santos – Representante da Central Única 
dos Trabalhadores – CUT; Milton Cardoso – Presiden-
te da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(ABICALÇADOS); José Carlos Cruz Cerqueira Moura – 
Prefeito do Município de Itapetinga-BA; Adson Allan da 
Hora Brito – Representante do Conselho Representativo 
das Instituições de Itapetinga – BA; e José Gilson de 
Jesus – Vereador Câmara de Vereadores-Itapetinga-BA. 
Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presen-
ça dos convidados, orientando-os quanto ao tempo que 
cada um teria para fazer as suas explanações, fez suas 
considerações e, dando continuidade, passou a palavra, 
primeiramente, ao autor do requerimento, o Deputado 
Daniel Almeida, para fazer as suas considerações. O 
Sr. Presidente agradeceu, fez algumas considerações e 
passou a palavra ao primeiro orador, o Sr. Milton Cardoso 
– Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (ABICALÇADOS). O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a Presidência ao Deputado Daniel Almeida 
que, logo após, passou a palavra ao próximo orador, 
o Sr. Nilton Vasconcelos – Secretário da Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia – SE-
TRE. O Sr. Presidente agradeceu, registrou a presen-
ça do Deputado Renato Molling e passou a palavra 
ao Sr. Carlos André dos Santos – Representante da 
Central Única dos Trabalhadores – CUT. O Sr. Presi-
dente agradeceu, registrou a presença do Deputado 
Antônio Brito e do Prefeito Moacir Santos Andrade e 
passou a palavra ao Deputado Lúcio Vieira Lima. O Sr. 
Presidente agradeceu, fez algumas considerações e 
passou a palavra ao Sr. Adson Allan da Hora Brito – 
Representante do Conselho Representativo das Insti-
tuições de Itapetinga – BA. O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao Deputado Zezéu Ribeiro. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. José 
Gilson de Jesus – Vereador Câmara de Vereadores-
-Itapetinga-BA. O Sr. Presidente agradeceu, registrou 

a presença de alguns prefeitos e passou a palavra a 
Deputada Alice Portugal. O Sr. Presidente agradeceu 
e passou a palavra ao Sr. José Carlos Cruz Cerqueira 
Moura – Prefeito do Município de Itapetinga-BA. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Deputado 
Renato Molling. O Sr. Presidente agradeceu, fez algu-
mas considerações e passou a palavra ao Deputado 
Antônio Brito. O Sr. Presidente agradeceu, fez algu-
mas considerações e passou a palavra ao Sr. Moacir 
Santos Andrade – Prefeito do Município de Itambé-
-BA. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao Sr. Mauro Rodrigues de Souza – Representante do 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. O Sr. Pre-
sidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Marcos 
Otávio Bezerra Prates – Diretor de Indústrias Intensivas 
em Mão de Obras e Recursos Naturais da Secretaria 
de Desenvolvimento da Produção, Representante do 
MDIC. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
aos Deputados Geraldo Simões e Sérgio Brito. O Sr. 
Presidente agradeceu, fez algumas considerações e 
passou a palavra ao Sr. Milton Cardoso – Presidente 
da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(ABICALÇADOS) para suas considerações finais. O Sr. 
Presidente passou a palavra aos Senhores Vereado-
res, não membros da mesa, Dorisvaldo Silva Morais, 
Romildo Teixeira Santos e Zenaide Moreira Novais No-
gueira. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
aos oradores para suas considerações finais, os Srs. 
Nilton Vasconcelos – Secretário da Secretaria do Tra-
balho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia – SETRE; 
Marcos Otávio Bezerra Prates – Diretor de Indústrias 
Intensivas em Mão de Obras e Recursos Naturais da 
Secretaria de Desenvolvimento da Produção, Repre-
sentante do MDIC; Sr. Carlos André dos Santos – Re-
presentante da Central Única dos Trabalhadores – CUT. 
O Sr. Presidente agradeceu e fez suas considerações 
finais. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença dos convidados, dos Senhores Parlamenta-
res, dos senhores assessores e demais presentes, en-
cerrou a reunião, às vinte horas e vinte e um minutos, 
antes convocando os Senhores Deputados membros 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público para reunião Ordinária, a realizar-se amanhã, 
quarta-feira, dia 19 de dezembro, às 10h, no Plenário 12 
do Anexo II. Para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado 
Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário da Câma-
ra dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-
-se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 60ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de dezembro de 2012

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
dezenove de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no Plenário 12 do Anexo II, da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebastião 
Bala Rocha – Presidente; Sabino Castelo Branco e La-
ercio Oliveira – Vice-Presidentes; Assis Melo, Augusto 
Coutinho, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Luciano Cas-
tro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Policarpo, Roberto 
Santiago e Silvio Costa – titulares; Alex Canziani, An-
dré Figueiredo, Chico Lopes, Daniel Almeida, Dr. Gri-
lo e Giovani Cherini – suplentes. Compareceu ainda, 
o ex-Deputado Pedro Fernandes. O Deputado Eudes 
Xavier justificou sua ausência desta reunião e a De-
putada Flávia Morais justificou sua ausência das reu-
niões dos dias 29/11/2012, 04/12//2012 e 05/06/2012. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado 
Sebastião Bala Rocha, Presidente, declarou abertos os 
trabalhos e colocou em votação as Atas das 57ª, 58ª, 
59ª e 60ª reuniões que, tendo suas leituras dispen-
sadas, foram aprovadas sem observações. SESSÃO 
DE HOMENAGEM: O Senhor Presidente deu início a 
Sessão de Homenagem aos ex-Presidentes da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
os Srs. Deputados Pedro Fernandes, Sabino Castelo 
Branco, Alex Canziani e Sílvio Costa. O Sr. Presiden-
te congratulou os ex-Presidentes e passou a palavra 
ao Senhor Deputado Pedro Fernandes para falar em 
nome de todos os ex-Presidentes. E, logo após, pas-
sou a palavra aos Srs. Deputados Sílvio Costa, Laércio 
Oliveira, André Figueiredo, Policarpo, Roberto Santia-
go, Assis Melo e Gorete Pereira que parabenizaram os 
trabalhos do Presidente. O Sr. Presidente registrou a 
presença do Deputado Mauro Nazif. Logo após, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos Deputados Laércio 
Oliveira e Mauro Nazif. Em seguida, por ter iniciado 
a Ordem do Dia, o Senhor Presidente declarou que 
não poderia iniciar a reunião deliberativa. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença dos senhores parlamentares, dos assesso-
res e demais presentes e, às onze horas e vinte e um 
minutos, encerrou a reunião, antes convocando os 
parlamentares para Audiência Pública, para discutir 
a “política salarial das carreiras típicas de estado – 
apresentação de emenda à LOA-2013, visando dis-
cutir a reestruturação do plano de carreiras e cargos 
do Hospital das Forças Armadas – HFA; Planos e sa-

lários dos servidores da PECFAZ, com apresentação 
de emendas a LDO-2013”, a realizar-se no dia 20 de 
dezembro, quinta-feira, no Plenário 12 do anexo II, 
às 10h. E para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada será assinada pela Sra. Presidente, De-
putada Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 61ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 20 de dezembro de 2012

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
vinte de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Sebas-
tião Bala Rocha – Presidente. Compareceram os De-
putados: Policarpo – titular; Chico Lopes – suplente. 
Compareceram, ainda, os Deputados Izalci e Érika 
Kokay – não-membros. O Deputado Roberto Santia-
go encaminhou justificativa de ausência das Reuniões 
de Audiência Pública nos dias 20/03/12, 08/11/12, 
13/11/12, 20/11/12, 27/11/12, 29/11/12, 04/12/12 e 
18/12/2012. O Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada em consequência da aprovação 
do Requerimento nº 162/12, de sua autoria e, dos Re-
querimentos nºs 181/12 e 185/12, ambos de autoria do 
Deputado Chico Lopes, para debater a “Política Sala-
rial das Carreiras Típicas de Estado”, a “Apresentação 
de emenda à LOA-2013, visando discutir a Reestru-
turação do Plano de Carreiras e Cargos do Hospital 
das Forças Armadas – HFA” e os “Planos de Cargos 
e Salários dos servidores da PECFAZ, com apresen-
tação de emendas a LDO-2013”, respectivamente. O 
Senhor Presidente fez suas considerações e falou do 
incentivo e cobrança a realização dessa Audiência 
Pública pelos Deputados Izalci e Reguffe. O Sr. Presi-
dente passou a palavra aos Deputados Chico Lopes 
e Izalci que apresentaram as suas considerações. Em 
seguida, o Sr. Presidente convidou para tomar assento 
à mesa os Srs. Sérgio Mendonça – Secretário de Re-
lações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; Augusto Akira 
Chiba – Subsecretário de Planejamento, Orçamento, 
e Administração – SPOA; Pedro Delarue Tolentino Fi-
lho – Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal – SINDIFISCO Nacional; 



04818 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

Roberto Kupski – Presidente do Fórum Nacional Per-
manente de Carreiras Típicas de Estado – FONACTE 
e da Federação Brasileira de Associações de Fiscais 
e Tributos Estaduais – FEBRAFITE; Rosangela Silva 
Rassy – Presidente do Sindicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais do Trabalho – SINAIT; Simone Andréa 
Pinto Ambrósio Fagá – Diretora-Geral da União dos 
Advogados Públicos Federais do Brasil – UNAFE; Tra-
jano Quinhoes – Presidente da Associação Nacional 
dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Go-
vernamental – ANESP; Cel. da Reserva André Luiz 
Paschoal – Representante do Diretor do Hospital das 
Forças Armadas – HFA; Alesandro Coátio – Coorde-
nador da Seção Sindical do HFA no SINDSEP/DF; e 
Almira Mary Cordeiro de Araújo – Representante do 
Sindicato Nacional dos Servidores Administrativos do 
Ministério da Fazenda – SINDFAZENDA. Em segui-
da, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
convidados, orientando-os quanto ao tempo que cada 
um teria para fazer as suas explanações e fez as suas 
considerações. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
passou a palavra, primeiramente, por motivo de viagem, 
ao autor dos requerimentos nºs 181/12 e 185/12, o De-
putado Chico Lopes, que fez as suas considerações. O 
Sr. Presidente agradeceu, fez outras considerações e 
passou a palavra ao primeiro orador, o Sr. Pedro De-
larue Tolentino Filho. O Sr. Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Sr. Roberto Kupski. O Sr. Presi-
dente agradeceu, registrou a presença da Deputada 
Érika Kokay e passou a palavra a Sra. Rosangela Silva 
Rassy. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
a Sra. Simone Andréa Pinto Ambrósio Fagá. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. Tra-
jano Quinhoes. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra ao Sr. Sérgio Mendonça. O Sr. Presidente 
agradeceu e passou a palavra aos Srs. Pedro Dela-
rue Tolentino Filho e Roberto Kupski para as suas 
considerações. O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra aos Deputados Policarpo e Izalci que apre-
sentaram as suas considerações. E, em seguida, pas-
sou a palavra à Sra. Almira Mary Cordeiro de Araújo. 
O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra ao Sr. 
Augusto Akira Chiba. O Sr. Presidente agradeceu e, 
novamente, passou a palavra ao Sr. Sérgio Mendon-
ça. O Sr. Presidente agradeceu e retornou a palavra 
ao Deputado Izalci e à Sra. Almira Mary Cordeiro 
de Araújo. O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas 
considerações e passou a palavra ao Sr. Alesandro 
Coátio. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pa-
lavra à Sra. Valda Eustáquia – Diretora do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal 
– SINDSEP/DF . O Sr. Presidente agradeceu e passou 
a palavra à Sra. Luzimary de Menezes – Represen-

tante dos Servidores do Hospital das Forças Armadas 
– HFA. O Sr. Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao Sr. Cel. da Reserva André Luiz PaschoaL. O Sr. 
Presidente agradeceu e passou a palavra à Deputada 
Érika Kokay. O Sr. Presidente agradeceu, fez algumas 
considerações e, novamente, passou a palavra ao Sr. 
Sérgio Mendonça. O Sr. Presidente agradeceu, fez 
as suas considerações e devolveu a palavra aos Srs. 
Alesandro Coátio e Valda Eustáquia. O Sr. Presidente 
agradeceu e retornou a palavra ao Deputado Izalci. O 
Sr. Presidente fez algumas considerações dentro da 
fala do Deputado Izalci e lhe devolveu a palavra. Logo 
após, passou a palavra ao Deputado Policarpo. O Sr. 
Presidente acatou o pedido do Deputado Policarpo, o 
qual foi designado para montar e presidir um Grupo 
de Trabalho que irá tratar do acréscimo ao orçamen-
to por meio de uma emenda apresentada pelo Poder 
Executivo ao Hospital das Forças Armadas – HFA. 
O Sr. Presidente passou a palavra à Deputada Érika 
Kokay. O Sr. Presidente agradeceu e passou a pala-
vra ao Sr. Cel. da Reserva André Luiz Paschoal. Em 
seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
dos convidados, dos Senhores Parlamentares, dos 
senhores assessores e demais presentes e, encerrou 
a reunião, às treze horas e trinta e seis minutos, mas 
antes desejando a todos um feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo. Para constar, eu, José Mauro Meira Maga-
lhães, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, De-
putado Sebastião Bala Rocha, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Primeira Reunião Ordinária (Instalação 
e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes), 
realizada em 6 de março de 2013

Às 10 horas e trinta e quatro minutos do dia seis 
de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
convocada pelo Presidente da Casa, na forma regimen-
tal, para a instalação dos trabalhos e eleição do Presi-
dente e dos Vice-Presidentes deste órgão técnico para 
a presente sessão legislativa. Nos termos do art. 39, § 
4º, do Regimento Interno, assumiu a direção dos traba-
lhos o Deputado Sebastião Bala Rocha – Presidente. 
Compareceram os Deputados Flávia Morais, Sabino 
Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes; 
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Andreia Zito, Armando Vergílio, Assis Melo, Daniel Al-
meida, Erivelton Santana, Eudes Xavier, Isaias Silvestre, 
Jorge Corte Real, Jovair Arantes, Luciano Castro, Poli-
carpo, Roberto Santiago, Silvio Costa, Simplício Araújo 
e Vilalba – titulares; André Figueiredo, Chico Lopes, 
Dalva Figueiredo, Dr. Grilo, Fátima Pelaes, Francisco 
Chagas, Heuler Cruvinel, Manoel Salviano, Paulo Ru-
bem Santiago e Walney Rocha – suplentes. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos 
os trabalhos e esclareceu, nos termos regimentais, os 
procedimentos relativos ao processo de votação. Feito 
isso, anunciou, conforme acordo de Lideranças, o nome 
dos candidatos aos cargos de Presidente, Deputado 
Roberto Santiago; de Primeiro Vice-Presidente, De-
putado Laercio Oliveira; de Segundo Vice-Presidente, 
Deputado Armando Vergílio; e de Terceiro Vice-Presi-
dente, Deputada Andreia Zito. O Sr. Presidente convi-
dou o nobre Deputado Eudes Xavier para auxiliar os 
trabalhos, na qualidade de Secretário, e proceder à 
chamada nominal. O Deputado Eudes Xavier deu início 
ao processo de votação com a chamada nominal dos 
presentes. Votaram os Deputados Policarpo, Eudes 
Xavier, Laércio Oliveira, Silvio Costa, Sabino Castelo 
Branco, Simplício Araújo, Luciano Castro, Sebastião 
Bala Rocha, Vilalba, Erivelton Santana, Paulo Rubem 
Santiago, Isaias Silvestre, Chico Lopes, André Figuei-
redo, Jorge Corte Real, Armando Vergílio, Roberto 
Santiago, Daniel Almeida e Andreia Zito. Encerrado 
o processo de votação. Foi constatada a coincidência 
entre o número de votantes e o de sobrecartas (19). 
Processada a apuração, o Sr. Presidente proclamou 
o resultado, declarando eleitos e empossados, como 
Presidente, o Deputado Roberto Santiago, com deze-
nove votos; como Primeiro Vice-Presidente, o Deputada 
Laércio Oliveira, com dezenove votos; como Segundo 
Vice-Presidente, o Deputado Armando Vergílio, com 
dezenove votos; e como Terceiro Vice-Presidente, a 
Deputada Andreia Zito, com dezenove votos. Na se-
quência, o Deputado Sebastião Bala Rocha fez suas 
últimas considerações e convidou o Deputado Roberto 
Santiago para assumir a presidência da Comissão. O 
Sr. Presidente Roberto Santiago agradeceu ao De-
putado Sebastião Bala Rocha, convidou para tomar 
assento à mesa os Vice-Presidentes Laércio Olivei-
ra, Armando Vergílio e Andreia Zito e iniciando sua 
fala, o Sr. Presidente cumprimentou os nobres pares 
e os demais presentes, agradeceu aos seus compa-
nheiros de partido e demais membros da Comissão a 
confiança nele depositada. Feito isso, registrou, como 
se desenvolverá os trabalhos na Comissão, fez breve 
pronunciamento e, terminado este, passou a palavra, 
para manifestação de apoio à nova presidência ao 
Deputado Sílvio Costa. O Sr. Presidente registrou a 

presença do Deputado Eduardo Sciarra, líder do seu 
Partido, que logo, passou-lhe a palavra. Agradeceu e, 
dando continuidade, passou a palavra aos Deputados 
Assis Melo, Daniel Almeida, Policarpo, Eudes Xavier, 
André Figueiredo e Jorge Corte Real. O Sr. Presidente 
agradeceu a todos e não havendo mais quem quises-
se fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e, às onze horas e vinte e sete 
minutos, encerrou os trabalhos, mas antes convocou 
os Senhores Deputados para a Reunião Ordinária a 
realizar-se no próximo dia 13, quarta-feira, às 10 ho-
ras, neste mesmo Plenário. E, para constar, eu, José 
Mauro Meira Magalhães, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, e publica-
da no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária, 
realizada em 5 de dezembro de 2012

Às dez horas e quarenta minutos do dia cinco de 
dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos senhores 
deputados Washington Reis – Presidente; Alexandre 
Santos, Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes; 
Alberto Mourão, Beto Albuquerque, Diego Andrade, 
Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Simões, João 
Leão, Jose Stédile, Laurez Moreira, Lázaro Botelho, 
Leonardo Quintão, Lourival Mendes, Lúcio Vale, Mário 
Negromonte, Milton Monti, Vanderlei Macris, Wellington 
Fagundes e Zoinho – Titulares; Arolde de Oliveira, Edi-
nho Bez, Francisco Floriano, Giroto, Jesus Rodrigues, 
Júlio Campos, Mauro Mariani, Nilson Leitão, Paulo 
Freire, Pedro Chaves, Ricardo Izar, Vitor Penido e Zé 
Silva – Suplentes Deixaram de comparecer os Depu-
tados Jaime Martins, José de Filippi, Luiz Argôlo, Ma-
rinha Raupp, Newton Cardoso, Renzo Braz e Zezéu 
Ribeiro. Justificou a ausência o deputado Arnaldo Jar-
dim. ABERTURA: Havendo número regimental, o pre-
sidente Mauro Lopes declarou abertos os trabalhos. 
EXPEDIENTE: o presidente comunicou que foi rece-
bida resposta do Ministério dos Transportes ao Reque-
rimento de Informação nº 2458/2012, de autoria da 
Comissão de Viação e Transportes e que cópia do 
referido documento encontra-se à disposição dos in-
teressados na secretaria da comissão. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
145/12 – Do Sr. Júlio Campos – que “requer a realiza-
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ção de Audiência Pública para tratar de questões que 
afetam os deficientes visuais na qualidade de usuários 
do transporte público, devendo ser encaminhado con-
vite ao Presidente da ANTT e Ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República”. O 
deputado Júlio Campos encaminhou sua proposição. 
Discutiram o requerimento os deputados Milton Monti, 
Edinho Araújo, Beto Albuquerque e Edinho Bez. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. 2 – REQUERI-
MENTO Nº 153/12 – Do Sr. Vanderlei Macris – que 
“requer que seja convidado Sr. Enio Soares Dias, che-
fe de gabinete da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários-(Antaq), para comparecer nesta Comissão 
a fim de prestar esclarecimentos acerca dos fatos apu-
rados na Operação Porto Seguro, deflagrada pelo De-
partamento de Policia Federal, em 23/11/12”. Retirado 
de pauta de ofício. 3 – REQUERIMENTO Nº 154/12 
– Do Sr. Vanderlei Macris – que “requer que seja con-
vidado Sr. Glauco Alves Cardoso Moreira, Procurador-
-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários-
-(Antaq), para comparecer nesta Comissão a fim de 
prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados na 
Operação Porto Seguro, deflagrada pelo Departamen-
to de Policia Federal, em 23/11/12”. Retirado de pauta 
de ofício. 4 – REQUERIMENTO Nº 155/12 – Do Sr. 
Vanderlei Macris – que “requer que seja convidado Sr. 
José Francisco da Silva Cruz, inventariante da extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A, para comparecer nesta 
Comissão a fim de prestar esclarecimentos acerca dos 
fatos apurados na Operação Porto Seguro, deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 
Retirado de pauta de ofício. 5 – REQUERIMENTO Nº 
156/12 – Do Sr. Vanderlei Macris – que “requer que 
seja convidado Sr. Jailson Santos Soares, o ouvidor 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (An-
taq), para comparecer nesta Comissão a fim de pres-
tar esclarecimentos acerca dos fatos apurados na 
Operação Porto Seguro, deflagrada pelo Departamen-
to de Policia Federal, em 23/11/12”. Retirado de pauta 
de ofício. 6 – REQUERIMENTO Nº 157/12 – Do Sr. 
Lourival Mendes – que “requer que a Comissão de 
Viação e Transporte – CVT, com o auxílio do TCU, pro-
mova ato de fiscalização e controle com vista a acom-
panhar as obras da duplicação da BR 135 no Estado 
do Maranhão” O deputado Jose Stédile encaminhou 
a proposição a pedido do autor. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado o requerimento. 7 – REQUE-
RIMENTO Nº 158/12 – Do Sr. Vitor Penido – que “con-
vida o Ministro dos Transportes para audiência pública 
na Comissão de Viação e Transportes”. O deputado 
Vitor Penido encaminhou sua proposição. Discutiram 
o requerimento os deputados Diego Andrade, Edinho 
Araújo, Júlio Campos, Hugo Leal, Lourival Mendes, 

Edinho Bez, Beto Albuquerque, Milton Monti e Wa-
shington Reis. Durante a discussão, o deputado Mau-
ro Lopes passou a presidência para o deputado Wa-
shington Reis. Em votação, o requerimento foi aprova-
do, com a inclusão do diretor do DNIT, a ampliação da 
discussão para todos os estados brasileiros, e a subs-
crição dos deputados Beto Albuquerque, Hugo Leal, 
Júlio Campos, Lázaro Boelho, Mário Negromonte, 
Edinho Bez, Milton Monti, Lourival Mendes, Jose Sté-
dile, Edson Ezequiel, Diego Andrade, Edinho Araújo, 
Mauro Lopes e Washington Reis. B – Proposição Su-
jeita à Apreciação do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA 8 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 535/11 – Do Sr. Nelson Pellegrino – que “susta os 
efeitos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
que aprovou o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio 
– TBP da empresa VIABAHIA S.A.”. Relator: deputado 
Ricardo Izar. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta 
a requerimento do deputado Diego Andrade. C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co-
missões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 9 – VOTAÇÃO 
DO PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1.120/11 – Do 
Sr. Laercio Oliveira – que “altera o art. 280 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para determinar que a in-
fração de trânsito não será comprovada por lombada 
eletrônica”. Relator: deputado Lázaro Botelho. Parecer: 
pela aprovação deste e da emenda apresentada na 
Comissão, com substitutivo. Vista ao deputado Hugo 
Leal, em 08/08/2012. O deputado Hugo Leal apresen-
tou voto em separado em 22/08/2012. Adiada a vota-
ção por falta de “quorum”, em 31/10/2012. Em votação, 
rejeitado o parecer, contra o voto do deputado Lázaro 
Botelho. Designado relator do parecer vencedor, de-
putado Hugo Leal. Parecer vencedor: pela rejeição. Em 
votação, aprovado o parecer, contra o voto do deputa-
do Lázaro Botelho. O parecer do relator, deputado 
Lázaro Botelho, passou a constituir voto em separado. 
10 – PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – Do Sr. Dr. Pau-
lo César – que “autoriza o Porto de Forno, no Municí-
pio de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador 
de biocombustíveis”. Relator: deputado Edson Ezequiel. 
Parecer: pela aprovação. O deputado Edson Ezequiel 
procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 3.193/08 – Do 
Sr. Antonio Bulhões – que “acrescenta parágrafo único 
ao art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: 
deputado Diego Andrade. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao deputado Edinho Araújo. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.744/08 – Do Sr. Eliene Lima – que “torna obri-
gatório o uso de aparelho limitador de velocidade por 
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todos os veículos do transporte público coletivo”. (Apen-
sado: Projeto de Lei nº 5.198/09) Relator: deputado 
Edinho Araújo. Parecer: pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 5.198/09, apensado. 
Retirado de pauta pelo relator. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.141/08 – Do Sr. Nelson Goetten – que “acrescen-
ta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir dispositivo verificador da qualidade do 
combustível como equipamento obrigatório dos veícu-
los automotores”. (Apensados: Projetos de Lei nºs 
7433/2010 e 3713/2012) Relator: deputado Zoinho. 
Parecer: pela rejeição deste e dos Projetos de Lei nºs 
7.433/10 e 3.713/12, apensados. Vista ao deputado 
Diego Andrade, em 31/10/2012. Retirado de pauta de 
ofício. 14 – PROJETO DE LEI Nº 5.329/09 – Do Sr. 
Jefferson Campos – que “altera o Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
dispondo sobre a obrigatoriedade do porte de telefone 
celular nos veículos de transporte de passageiros in-
terurbanos”. (Apensado: Projeto de Lei nº 6949/2010) 
Relator: deputado Lúcio Vale. Parecer: pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei nº 6.949/10, apensado. Vis-
ta ao deputado Diego Andrade, em 31/10/2012. Reti-
rado de pauta a requerimento do deputado Diego An-
drade. 15 – PROJETO DE LEI Nº 6.295/09 – Do Sr. 
Lelo Coimbra – que “acrescenta inciso ao art. 24 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providên-
cias”. Relator: deputado Laurez Moreira. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta de ofício. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.376/09 – Do Sr. José Mentor – que “alte-
ra dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro, e dá 
outras providências”. Relator: deputado Laurez Morei-
ra. Parecer: pela aprovação. O deputado Hugo Leal 
procedeu à leitura do relatório e voto a pedido do re-
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
6.385/09 – Do Sr. Filipe Pereira – que “obriga as mon-
tadoras de veículos automotores a afixar decalque em 
veículos novos alertando ser proibido usar celular ao 
dirigir”. Relator: deputado José de Filippi. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta a requerimento do depu-
tado Lázaro Botelho. 18 – PROJETO DE LEI Nº 6.401/09 
– Do Sr. Professor Victorio Galli – que “altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre infração 
relacionada ao transporte de criança em motocicleta”. 
(Apensado: PL 7.992/10) Relator: deputado Alberto 
Mourão. Parecer: pela aprovação deste, do PL 7.992/10, 
apensado, e parcial da emenda apresentada na Co-
missão, com substitutivo. Retirado de pauta de ofício. 

19 – PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – Do Sr. Carlos 
Bezerra – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a infração de dirigir utilizando 
aparelho de comunicação móvel ou correlato”. (Apen-
sado: PL 1.952/11) Relator: deputado Edinho Bez. 
Parecer: pela aprovação deste e do PL 1.952/11, apen-
sado, com substitutivo. O deputado Edinho Bez proce-
deu à leitura de seu relatório e voto. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer. 20 – PROJETO DE LEI Nº 7.829/10 – Do Sr. 
Dr. Ubiali – que “altera o art. 229 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997”. Relatora: deputada Marinha 
Raupp. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta de 
ofício. 21 – PROJETO DE LEI Nº 1.386/11 – Do Sr. 
Gonzaga Patriota – que “acrescenta parágrafo ao art. 
115 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 
tornar obrigatória a gravação dos números da placa 
de identificação do veículo no para-brisa e no vidro 
traseiro do carro”. (Apensado: Projeto de Lei nº 
2376/2011) Relator: deputado Laurez Moreira. Parecer: 
pela aprovação deste e pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 2.376/11, apensado. Retirado de pauta de ofício. 22 
– PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 – Do Sr. Jesus Ro-
drigues – que “acrescenta art. 280-A à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: Projeto de Lei nº 
3537/2012) Relator: deputado José Chaves. Parecer: 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 3.537/12, 
apensado. Vista ao deputado Jose Stédile, em 
05/10/2011. O deputado Jose Stédile apresentou voto 
em separado em 11/04/2012. Retirado de pauta pelo 
autor. 23 – PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 – Da Sra. 
Sandra Rosado – que “acrescenta o Inciso VI e o pa-
rágrafo 2º ao art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 
1995, renumerando-se o atual parágrafo único para 
parágrafo 1º”. Relator: deputado José Chaves. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao deputado Zoinho, em 
11/04/2012. Retirado de pauta de ofício. 24 – PROJE-
TO DE LEI Nº 2.332/11 – Do Sr. Paulo Foletto – que 
“altera a redação do inciso III do art. 143 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre condutor 
de veículo cujo motor tenha potência acima de trezen-
tos cavalos de força”. Relator: deputado Mauro Lopes. 
Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta pelo relator. 
25 – PROJETO DE LEI Nº 2.408/11 – Do Sr. Bernardo 
Santana de Vasconcellos – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatoriedade 
de emissão de Boletins Informativos em caso de inter-
dição das rodovias federais”. Relator: deputado Lúcio 
Vale. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Reti-
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rado de pauta de ofício. 26 – PROJETO DE LEI Nº 
2.629/11 – Do Sr. Fábio Faria – que “obriga a inclusão 
de ciclovias quando do projeto e da execução de obras 
rodoviárias federais”. Relator: deputado Jaime Martins. 
Parecer: pela rejeição. Vista ao deputado Diego An-
drade, em 31/10/2012. Retirado de pauta a requeri-
mento do deputado Diego Andrade. 27 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.823/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que 
“acrescenta ao art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro, o 
exame toxicológico”. Relator: deputado Alberto Mourão. 
Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta de ofício. 
28 – PROJETO DE LEI Nº 3.152/12 – Do Sr. Edinho 
Araújo – que “acrescenta dispositivos ao art. 280 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: deputado 
Mauro Lopes. Parecer: pela rejeição. Retirado de pau-
ta pelo relator. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.522/12 – 
Do Senado Federal – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de faróis 
durante o dia nas condições que especifica”. (Apensa-
do: Projetos de Lei nºs 561/2007, 4496/2008, 4631/2009, 
5953/2009, 6695/2009, 7268/2010, 1192/2011, 
1234/2011, 1945/2011 e 3923/2012) Relator: deputa-
do Arolde de Oliveira. Parecer: pela aprovação deste 
e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 561/07, 4.496/08, 
4.631/09, 5.953/09, 6.695/09, 7.268/10, 1.192/11, 
1.234/11, 1.945/11 e 3.923/12, apensados. Retirado 
de pauta a requerimento do deputado Hugo Leal. 30 
– PROJETO DE LEI Nº 3.589/12 – Da Sra. Flávia Mo-
rais – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre os documentos obrigatórios do veículo”. 
Relator: Deputado Diego Andrade. Parecer: pela rejei-
ção. Retirado de pauta pelo relator. 31 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.691/12 – Do Sr. Leonardo Gadelha – que 
“obriga as administrações aeroportuárias a disponibi-
lizar aos consumidores a instalação de fingers (pontes 
de comunicação entre o terminal e a aeronave) nos 
aeroportos onde operam aviação regular”. Relator: 
deputado Jose Stédile. Parecer: pela rejeição. Retirado 
de pauta pelo relator. 32 – PROJETO DE LEI Nº 
3.925/12 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “determina o 
uso obrigatório do colete salva-vidas pelo tripulante e 
pelo passageiro de embarcação aberta que realiza 
navegação fluvial”. Relator: deputado Geraldo Simões. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de 
pauta de ofício. 33 – PROJETO DE LEI Nº 3.948/12 
– Do Sr. Gabriel Guimarães – que “denomina Rodovia 
deputado Dalton Canabrava a BR-259, Entr. BR-135 

(Curvelo) – Entr. BR-040 (Felixlândia), Estado de Mi-
nas Gerais”. Relator: deputado Renzo Braz. Parecer: 
pela aprovação. Retirado de pauta de ofício. 34 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.126/12 – Do Sr. Gilmar Machado 
– que “denomina Tubertino Martins Araújo o viaduto 
no quilômetro 39,7 da BR-050, no município de Ara-
guari, Minas Gerais”. Relator: Deputado Diego Andra-
de. Parecer: pela aprovação. O deputado Diego Andra-
de procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o parecer. O presidente Washington Reis registrou 
a presença na reunião dos empresários do setor de 
portos, da cidade do Rio de Janeiro, senhores Gilson 
Ribeiro e Wilson Coutinho. Nada mais havendo a tratar, 
o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos às 
onze horas e cinquenta e três minutos, antes convo-
cando os senhores membros para Audiência Pública, 
dia 11 de dezembro, terça-feira, às 14h30min, no ple-
nário 11, para discutir a “desinternacionalização com-
pleta do terminal 1 do Aeroporto Internacional do Ga-
leão – Antônio Carlos Jobim”, e para Reunião Ordiná-
ria, dia 12 de dezembro, às 10 horas, no plenário 11, 
com pauta a ser divulgada. E, para constar, eu, Admar 
Pires dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
deputado Washington Reis, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

Ata da Primeira Reunião Ordinária (Instalação 
e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes), 
realizada em 6 de março de 2013

Às dez horas e trinta e três minutos do dia seis 
de março de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão 
de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presi-
dente da Câmara dos Deputados, na forma regimental, 
para a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes 
deste órgão técnico, em sucessão aos mandatários 
com períodos imediatamente cumpridos. Nos termos 
do art. 39, § 4º, do Regimento Interno, assumiu a di-
reção dos trabalhos o deputado Washington Reis, na 
qualidade de Presidente. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos deputados Washington Reis e 
Rodrigo Maia – Presidentes; Hugo Leal, Fábio Souto, 
Jaime Martins e Osvaldo Reis – Vice-Presidentes; Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Hermes Parcianello, Jesus Rodrigues, Jose 
Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, Marinha Rau-
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pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Paulo Pimenta, 
Vanderlei Macris, Wellington Fagundes e Zoinho – Ti-
tulares; Aelton Freitas, Arolde de Oliveira, Carlos Al-
berto Leréia, Carlos Roberto, César Halum, Cláudio 
Puty, Fábio Ramalho, João Leão, Lael Varella, Lourival 
Mendes, Luiz Argôlo, Mauro Mariani, Paulo Freire e 
Ricardo Izar – Suplentes. Compareceu também o de-
putado Ronaldo Caiado, como não-membro. Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e anunciou, conforme acordo de Lideranças, 
os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ); de Vice-Presiden-
tes, deputados Fábio Souto (DEM-BA), Osvaldo Reis 
(PMDB-TO) e Jaime Martins (PR/MG). A seguir o Pre-
sidente designou o deputado Hugo Leal para servir 
como Secretário e determinou o início da votação, com 
a chamada nominal dos senhores membros indicados. 
Finda a votação e procedida a conferência das sobre-
cartas, foi constatada a coincidência entre o número 
de cédulas e o de votantes, num total de 22 (vinte e 
dois). Processada a apuração, o Presidente anunciou 
o seguinte resultado: para Presidente, deputado Ro-
drigo Maia, com vinte dois votos válidos; para Primeiro 
Vice-Presidente, deputado Fábio Souto, com vinte e 
dois votos válidos; para Segundo Vice-Presidente, de-
putado Osvaldo Reis, com vinte e dois votos válidos; 
para Terceiro Vice-Presidente, deputado Jaime Martins, 
com vinte e dois votos válidos. Diante dos resultados 
apurados, o Presidente declarou eleitos os deputados: 
Rodrigo Maia, Presidente; Fábio Souto, Primeiro Vice-
-Presidente; Osvaldo Reis, Segundo Vice-Presidente; 
e Jaime Martins, Terceiro Vice-Presidente. A seguir o 
deputado Washington Reis convidou o deputado Ro-
drigo Maia a assumir a presidência, declarando-o em-
possado. O deputado Rodrigo Maia declarou empossa-
dos os deputados Fábio Souto, Osvaldo Reis e Jaime 
Martins nos cargos de Vice-Presidentes, agradeceu a 
votação recebida e discorreu acerca de seus projetos 
nesta Comissão. Usaram da palavra os deputados 
Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Leonardo Quintão, 
Fábio Souto, Ronaldo Caiado, Wellington Fagundes, 
Milton Monti, Hugo Leal, Jaime Martins, Osvaldo Reis 
e Washington Reis. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e um 
minuto, antes convocando os membros para reunião 
deliberativa ordinária agendada para a quarta-feira, 
dia 13 de março de 2013, às 10 horas, no plenário 11. 
E, para constar, eu, Admar Pires dos Santos, lavrei a 
presente Ata que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, deputado Rodrigo Maia, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Felipe Bornier
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 48/2004 – Do Sr. Paulo Lima – que “propõe que a 
Comissão de Defesa do Consumidor realize fiscaliza-
ção, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa, quanto a procedimento de reaproveitamento 
de materiais hospitalares de uso único – Descartáveis”.

Ao Deputado Júlio Delgado
PROJETO DE LEI Nº 3.745/2012 – Do Sr. Paulo 

Rubem Santiago – que “dispõe acerca da portabilida-
de bancária como direito do consumidor e dá outras 
providências”.

PROJETO DE LEI Nº 3.996/2012 – Do Senado 
Federal – Antonio Carlos Valadares – (PLS 329/2010) 
– que “altera o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), para tornar rápida a comunicação das correções 
de informações dos consumidores aos destinatários 
dos bancos de dados e dos cadastros de consumi-
dores”. (Apensado: PL 4245/2008 (Apensados: PL 
5039/2009, PL 6593/2009, PL 200/2011 (Apensados: PL 
1167/2011 e PL 1109/2011 (Apensados: PL 1175/2011 
e PL 4111/2012)), PL 2684/2011, PL 3720/2012 e PL 
4959/2013))

Ao Deputado Walter Ihoshi
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/2009 – Do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “determina aos supermercados e aos esta-
belecimentos congêneres a discriminação dos preços 
por unidade de medida nas etiquetas dos produtos”.

PROJETO DE LEI Nº 6.412/2009 – Do Sr. Paulo 
Pimenta – que “determina a oferta de canais avulsos 
no serviço de televisão por assinatura”.

PROJETO DE LEI Nº 731/2011 – Do Sr. Wilson 
Filho – que “acresce o inciso XIV, ao art. 39 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código de Defesa 
do Consumidor, para fins de considerar abusiva a prá-
tica do fornecedor oferecer promoção para captação 
de novos consumidores, sem estendê-la àqueles com 
os quais já mantém contrato de relação de consumo”.

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – De-
putado José Carlos Araújo, Presidente.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Afonso Florence
PROJETO DE LEI Nº 4.668/12 – Da Sra. Nilda 

Gondim – que “obriga os livreiros a ampliar a divulgação 
de obras literárias brasileiras nos locais que especifica”.

Ao Deputado Antonio Balhmann
PROJETO DE LEI Nº 2.775/11 – Do Sr. Penna 

– que “dispõe que as empresas potencialmente polui-
doras e utilizadoras de recursos ambientais possuam 
responsável técnico em meio ambiente em seu quadro 
de funcionários ou consultoria técnica equivalente”.

PROJETO DE LEI Nº 3.778/12 – Da Sra. Iracema 
Portella – que “dispõe sobre as embalagens destinadas 
ao acondicionamento de produtos hortícolas in natura”.

Ao Deputado Carlos Brandão
PROJETO DE LEI Nº 4.848/12 – Do Sr. Carlos 

Bezerra – que “acrescenta o § 8º ao art. 170 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para determinar 
a nulidade de ato que importe na diluição injustificada 
da participação dos antigos acionistas”.

Ao Deputado Carlos Roberto
PROJETO DE LEI Nº 2.691/11 – Do Sr. Ricardo 

Izar – que “altera o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa 
do Consumidor, que dispõe sobre a oferta de compo-
nentes e peças de reposição por parte dos fabricantes 
e importadores”.

Ao Deputado Dimas Fabiano
PROJETO DE LEI Nº 2.875/11 – Do Sr. Carlos 

Bezerra – que “altera o art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, que Regula a recuperação ju-
dicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária”.

Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 3.182/12 – Do Sr. Carlos 

Bezerra – que “altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, introduzido pela 
Lei nº 10.303, 31 de outubro de 2001, que Dispõe so-
bre as Sociedades por Ações”.

Ao Deputado Guilherme Campos
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 Consumidor, dispondo sobre as condições para 
a concessão de garantias de bens móveis duráveis”.

Ao Deputado Jânio Natal
PROJETO DE LEI Nº 2.647/11 – Do Sr. Carlos 

Bezerra – que “estabelece a cobrança diferenciada 
do valor do Certificado Digital, considerando o porte 
da empresa”.

Ao Deputado João Bittar
PROJETO DE LEI Nº 4.883/12 – Do Senado Fe-

deral – Humberto Costa – (PLS 66/2012) – que “obriga 
o concessionário de veículo automotor a notificar pes-
soalmente o proprietário do veículo objeto de recall e 
a ofertar gratuitamente o reparo do vício constatado 
pelo recall sempre que o proprietário do veículo au-
tomotor solicitar qualquer serviço ao concessionário”.

Ao Deputado João Maia
PROJETO DE LEI Nº 3.969/12 – Do Sr. Carlos 

Bezerra – que “altera o art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e o art. 52 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, para permitir a participação, em 
licitações, de empresas em processo de recuperação 
judicial”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
716/12 – Do Senado Federal – (PDS 536/2012) – que 
“aprova a Programação Monetária para o 3º trimestre 
de 2012”.

PROJETO DE LEI Nº 4.707/12 – Do Sr. Eduar-
do da Fonte – que “regulamenta o funcionamento das 
agências classificadoras de risco (Agências de Rating) 
no Brasil e estabelece a responsabilidade civil e penal 
pela emissão de classificação de riscos”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 814/13 
– Do Senado Federal – (PDS 580/2012) – que “aprova 
a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2012”.

Ao Deputado José Augusto Maia
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/12 

– Do Sr. Vaz de Lima – que “altera os Anexos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor 
devido mensalmente pelo pagamento do Simples Na-
cional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica”.

Ao Deputado Júlio Delgado
PROJETO DE LEI Nº 6.753/10 – Do Senado Fe-

deral – Antônio Carlos Valadares – (PLS 165/2006) – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre a licença pa-
rental”. (Apensados: PL 2272/2011 (Apensados: PL 
2967/2011 e PL 3431/2012), PL 879/2011 (Apensados: 
PL 2098/2011 e PL 3831/2012), PL 3212/2012, PL 
3231/2012, PL 3325/2012, PL 3281/2012, PL 3417/2012 
e PL 3445/2012).
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PROJETO DE LEI Nº 4.861/12 – Do Sr. Vicente 
Candido – que “altera a redação do parágrafo único 
do art. 48, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
que institui o Código Civil”.

Ao Deputado Mandetta
PROJETO DE LEI Nº 4.926/13 – Do Sr. Jorginho 

Mello – que “proíbe a fabricação, venda e utilização de 
andador infantil em todo o território nacional”.

Ao Deputado Marcelo Matos
PROJETO DE LEI Nº 4.911/09 – Do Sr. Nelson 

Bornier – que “torna obrigatória a postagem com an-
tecedência mínima de 10 (dez) dias da data do venci-
mento, dos boletos bancários, documentos de cobran-
ça ou similares por parte das empresas dos setores 
públicos e privados para clientes e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 7140/2010, PL 7281/2010, 
PL 110/2011 (Apensado: PL 713/2011 (Apensado: PL 
1283/2011)), PL 1586/2011, PL 2445/2011 (Apensa-
dos: PL 2778/2011, PL 3776/2012, PL 4344/2012 e PL 
4696/2012) e PL 4486/2012).

Ao Deputado Marco Tebaldi
PROJETO DE LEI Nº 4.752/12 – Do Sr. Márcio 

Macêdo – que “obriga organizações e empresas que 
utilizam propaganda sobre sustentabilidade ambiental 
de seus produtos ou serviços a explicarem-na a partir 
dos rótulos dos produtos e do material de publicidade e 
estabelece as sanções à prática da maquiagem verde, 
previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”.

Ao Deputado Mário Feitoza
PROJETO DE LEI Nº 4.783/12 – Do Sr. Guilher-

me Campos – que “altera o art 7º da Lei nº 12.546, de 
14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as con-
tribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.

Ao Deputado Odair Cunha
PROJETO DE LEI Nº 2.876/11 – Do Sr. Rogério 

Carvalho – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previstos 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências” – Lei das Concessões e Permissões Públi-
cas, para prever a submissão das concessionárias e 
permissionárias de serviço público da União ao poder 
de polícia municipal, estadual e distrital”.

Ao Deputado Osmar Terra
PROJETO DE LEI Nº 699/11 – Do Sr. Arnaldo 

Faria de Sá – que “altera o Código Civil, instituído pela 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”.

Ao Deputado Otavio Leite
PROJETO DE LEI Nº 6.962/10 – Do Sr. Cleber 

Verde – que “acrescenta ao art. 136 da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anôni-
mas, o inciso XI e o § 5º, para estabelecer a obrigato-
riedade da participação das Assembleias de Acionistas 
no conhecimento prévio da chamadas operações com 
partes relacionadas e nas operações que envolvam 
conflitos de interesses da Companhia”.

Ao Deputado Renato Molling
PROJETO DE LEI Nº 5.956/09 – Do Sr. Ricardo 

Tripoli – que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla lani-
gera) para comércio de sua pele, no território nacional”.

PROJETO DE LEI Nº 2.121/11 – Do Sr. Walney 
Rocha – que “dispõe sobre o descarte de medicamentos 
vencidos ou impróprios para o consumo nas farmácias 
e drogarias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2148/2011 e PL 2494/2011)

PROJETO DE LEI Nº 3.034/11 – Do Sr. Aguinaldo 
Ribeiro – que “dispõe sobre a assistência internacional 
prestada pelo Brasil sobre matéria de valoração adu-
aneira e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 3.920/12 – Do Sr. Afonso 
Hamm – que “permite à pessoa jurídica optante pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido 
usufruir do incentivo fiscal para fomentar as atividades 
de caráter desportivo instituído pela Lei nº 11.438, de 
29 de dezembro de 2006”.

PROJETO DE LEI Nº 4.122/12 – Do Sr. Onofre 
Santo Agostini – que “dispõe sobre as empresas que 
fabricam produtos cosméticos e utilizam vidros e embala-
gens plásticas na comercialização de seus produtos, se-
rão responsáveis pela destinação final das embalagens”.

PROJETO DE LEI Nº 4.476/12 – Do Sr. Júlio Cam-
pos – que “proíbe a produção e comercialização de espu-
ma expansível por aerossol em todo o território nacional”.

Ao Deputado Renzo Braz
PROJETO DE LEI Nº 4.154/12 – Do Sr. Audifax – 

que “acrescenta parágrafo ao art. 120 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 2007, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre o registro de veículos 
de propriedade de revendedoras e locadoras de carros”.

Ao Deputado Roberto Teixeira
PROJETO DE LEI Nº 7.133/10 – Do Sr. Edmil-

son Valentim – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de adoção de carregadores de terminais de telefonia 
celular com interfaces e propriedades elétricas padro-
nizadas”. (Apensado: PL 7262/2010)

À Deputada Rosinha da Adefal
PROJETO DE LEI Nº 4.498/12 – Do Sr. Major 

Fábio – que “dispõe sobre acessibilidade em parques 
de diversão”.
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PROJETO DE LEI Nº 4.773/12 – Do Sr. Thiago 
Peixoto – que “acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao art. 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências, para permitir o preenchimen-
to de cotas específicas para pessoas com deficiência 
com o fornecimento de bolsas de estudo”.

Ao Deputado Sebastião Bala Rocha
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 
Estado de Rondônia, para incluir as matérias primas 
de origem animal e os bens finais de informática en-
tre 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)”.

PROJETO DE LEI Nº 3.062/11 – Da Comissão 
de Seguridade Social e Família – que “altera a Lei nº 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para atualizar os va-
lores das taxas cobradas para avaliação e reavaliação 
toxicológica para registro de produtos”.

PROJETO DE LEI Nº 3.075/11 – Do Senado 
Federal – Gim Argello – PTB – DF – (PLS 159/2010) 
– que “altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 
que “regulamenta a comercialização de alimentos para 
lactentes e crianças de primeira infância e também a 
de produtos de puericultura correlatos”, para proibir 
a comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos 
e chupetas que contenham bisfenol-A (4,4’-isopro-
pilidenodifenol) em sua composição”. (Apensado: PL 
5831/2009 (Apensados: PL 6388/2009, PL 1197/2011, 
PL 3222/2012 e PL 3221/2012))

PROJETO DE LEI Nº 4.394/12 – Do Sr. Mana-
to – que “dispõe sobre instalação de aparelhos que 
impedem a partida do motor de caminhões, ônibus, 
vans, transporte escolar, táxis e outros assemelhados, 
quando o limite de álcool no hálito do motorista estiver 
acima do permitido por lei”. (Apensado: PL 4829/2012)

À Deputada Sueli Vidigal
PROJETO DE LEI Nº 4.698/12 – Do Sr. Damião 

Feliciano – que “acrescenta §3º ao art. 10 da Lei nº 
11.770, de 9 de setembro de 2008, para prever prorro-
gação da licença-maternidade estendida de trinta dias, 
no caso de adesão da empregada de pessoa jurídica 
a programa de doação de leite humano”.

Ao Deputado Valdivino de Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 7.681/10 – Do Sr. Arnaldo 

Faria de Sá – que “dispõe sobre o Programa de Estí-
mulo à Produção Nacional destinado ao fortalecimen-
to, desenvolvimento e consolidação da produção de 

brinquedos em território nacional; altera a legislação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; do 
Imposto de Importação – II, do PIS e Cofins, e dá ou-
tras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 3.299/12 – Do Sr. Marcos 
Montes – que “acrescentam os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 60 
da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 e cria-se 
a Empresa na Hora”.

PROJETO DE LEI Nº 3.414/12 – Do Sr. Mauro 
Lopes – que “dispõe sobre a opção pelo lucro presu-
mido das pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real 
que ingressaram no Programa de Recuperação Fis-
cal – Refis”.

PROJETO DE LEI Nº 4.400/12 – Do Sr. Mandet-
ta – que “institui o Auxílio Transporte e revoga a Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, que dispõe sobre 
o Vale Transporte, e o parágrafo único do art. 10 da 
Medida Provisória 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, 
que declara dedutíveis como despesa operacional os 
gastos decorrentes da Lei nº 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985”.

Ao Deputado Vinicius Gurgel
PROJETO DE LEI Nº 4.673/12 – Do Sr. Eliene 

Lima – que “dispõe sobre a previsão para que os pro-
dutos primários e semi-elaborados destinados à expor-
tação sejam tributados progressivamente”.

Ao Deputado Walter Ihoshi
PROJETO DE LEI Nº 1.092/11 – Do Sr. Onofre 

Santo Agostini – que “dispõe sobre a fiscalização refe-
rente ao envasilhamento, comercialização e distribui-
ção fracionada de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP”.

PROJETO DE LEI Nº 4.015/12 – Do Sr. Carlos 
Bezerra – que “proíbe a prescrição do direito do con-
sumidor aos pontos acumulados em programas de 
fidelidade junto a qualquer fornecedor”.

PROJETO DE LEI Nº 4.923/13 – Da Sra. Nilda 
Gondim – que “dispõe sobre as obrigações que devem 
ser observadas por proprietários, administradores e res-
ponsáveis por boates, casas de shows, bares, restau-
rantes e estabelecimentos congêneres, que funcionem 
em locais fechados, estabelecendo maior rigor para a 
liberação de seus alvarás de funcionamento”. (Apen-
sados: PL 4924/2013, PL 4925/2013, PL 4949/2013, 
PL 4952/2013, PL 4939/2013 e PL 4964/2013)

Ao Deputado Walter Tosta
PROJETO DE LEI Nº 1.042/11 – Do Sr. Dr. Ubia-

li – que “obriga as montadoras de veículos a oferecer 
modelos já adaptados à compradores portadores de 
deficiência com isenção de IPI, conforme a Lei nº 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995”.
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PROJETO DE LEI Nº 4.595/12 – Do Sr. Onofre 
Santo Agostini – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro, dispondo a obrigatoriedade de 
instalação de dispositivo aparador de linha em moto-
cicletas e motonetas”.

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – De-
putado Ângelo Agnolin, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado José Priante
PROJETO DE LEI Nº 3.251/12 – Do Senado Fe-

deral – Paulo Bauer – (PLS 416/2011) – que “altera a 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os planos de beneficios da Previdência Social, para 
estabelecer o pagamento em dobro do salário-família 
à segurada do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) com filho com idade de zero a 6 (seis) anos”.

Ao Deputado Júlio Cesar
PROJETO DE LEI Nº 1.810/03 – Do Sr. Rogé-

rio Silva – que “dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição 
de ambulâncias, caminhões – caçamba, coletores 
de lixo e máquinas e equipamentos de terraplana-
gem pelos municípios”. (Apensados: PL 7045/2006, 
PL 7168/2006, PL 7235/2006, PL 7592/2006, PL 
376/2007, PL 975/2007, PL 1420/2007 (Apensado: 
PL 2709/2007), PL 3840/2008, PL 4889/2009, PL 
7078/2010, PL 2761/2011 e PL 3986/2012)

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – De-
putado João Magalhães, Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 111-C, DE 2011

Redação para o segundo turno de dis-
cussão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 111-B, de 2011, que “Altera o art. 
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 
junho de 1998, e dá outras providências.” 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, 
de 4 de junho de 1998, e dá outras providências. 

Art. 1º O artigo 31 da Emenda Constitucional nº 
19, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 31. Os servidores públicos federais 
da administração direta e indireta, os servi-
dores municipais e os integrantes da carreira 
policial militar dos ex-Territórios Federais do 
Amapá e de Roraima, que comprovadamen-
te encontravam-se no exercício regular de 
suas funções prestando serviços àqueles ex-
-Territórios na data em que foram transforma-
dos em Estados, bem como os servidores e 
os policiais militares, admitidos regularmente 
pelos governos dos Estados do Amapá e de 
Roraima no período entre a transformação e a 
efetiva instalação desses Estados, em outubro 
de 1993 e, ainda, os servidores nesses Esta-
dos com vínculo funcional já reconhecido pela 
União, integrarão, mediante opção, quadro em 
extinção da administração federal. 

§1º O enquadramento referido no caput, 
para os servidores ou para o policial militar, ad-
mitidos regularmente entre a transformação e 
a instalação dos Estados em outubro de 1993, 
deverá se dar no cargo em que foi originaria-
mente admitido ou em cargo equivalente.

§ 2º Os integrantes da carreira policial 
militar a que se refere o caput continuarão 
prestando serviços aos respectivos Estados, 
na condição de cedidos, submetidos às dis-
posições estatutárias a que estão sujeitas as 
corporações das respectivas Policias Militares, 
observadas as atribuições de função compa-
tíveis com seu grau hierárquico e o direito às 
devidas promoções. 

§ 3º Os servidores a que se refere o caput 
continuarão prestando serviços aos respecti-
vos Estados e seus Municípios, na condição 
de cedidos, até seu aproveitamento em órgão 
ou entidade da administração federal direta, 
autárquica ou fundacional.”

Art. 2º Para fins do enquadramento disposto no 
caput do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 
1998, segundo a redação expressa no art. 1º desta 
Emenda Constitucional, e no caput do art. 89 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias fica reco-
nhecido o vínculo funcional com a União dos servidores 
regularmente admitidos nos quadros dos municípios 
integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima 
e de Rondônia, em efetivo exercício na data de trans-
formação desses ex-Territórios em Estados. 

Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, 
de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em 
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extinção da União serão enquadrados em cargos de 
atribuições equivalentes ou assemelhadas integran-
tes de planos de cargos e carreiras da União, no nível 
de progressão alcançado, assegurados os direitos, 
vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes. 

Art. 4º Cabe a União, no prazo máximo de cento 
e oitenta dias, contados a partir da data de publicação 
desta Emenda, regulamentar o enquadramento de 
servidores estabelecido no art. 31, da Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998, segundo a redação expressa 
no art. 1º desta Emenda Constitucional, e no art. 89 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único. No caso de a União não regula-
mentar o enquadramento previsto no caput, o optante 
tem direito ao pagamento retroativo das diferenças re-
muneratórias, desde a data do encerramento do prazo 
para a regulamentação referida neste artigo.

Art. 5º A opção para incorporação em quadro 
em extinção da União, conforme disposto no art. 31 
da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, segundo a 
redação expressa no art. 1º desta Emenda Constitucio-
nal, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, deverá ser formalizada pelos servidores e 
policiais militares interessados, junto à Administração, 
no prazo máximo cento e oitenta dias, contados a partir 
da regulamentação prevista no art. 5º.

Art. 6º Os servidores admitidos regularmente, 
que comprovadamente se encontravam no exercício 
de funções policiais nas Secretarias de Segurança 
Pública dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e 
de Rondônia na data em que foram transformados 
em Estados, serão enquadrados no quadro da Polícia 
Civil dos ex-Territórios, no prazo de cento e oitenta 
dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões 
remuneratórios a eles inerentes. 

Art. 7º Aos servidores admitidos regularmente 
pela União nas carreiras do Grupo Tributação, Arreca-
dação e Fiscalização, de que trata a Lei nº 6.550, de 5 
de julho de 1978, cedidos aos Estados do Amapá, de 
Roraima e de Rondônia, são assegurados os mesmos 
direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes das 
carreiras correspondentes do Grupo Tributação, Arre-
cadação e Fiscalização da União de que trata a Lei nº 
5.645 de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 8º Os proventos das aposentadorias, pensões, 
reforma e reserva remunerada, originadas no perío-
do de outubro de 1988 a outubro de 1993 passam a 
ser mantidos pela União, a partir da publicação desta 
Emenda, vedado o pagamento, a qualquer título, de va-
lores referentes a períodos anteriores a sua publicação. 

Art. 9º Fica vedado o pagamento, a qualquer tí-
tulo, em virtude das alterações promovidas por esta 
Emenda Constitucional, de remunerações, proventos, 

pensões ou indenizações referentes a períodos ante-
riores à data do enquadramento, salvo o disposto no 
parágrafo único do art. 5º.

Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação.

Parecer da Comissão 

A Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 111-A, 
de 2011, da Sra. Deputada Dalva Figueiredo, que “Al-
tera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 
junho de 1998, e dá outras providências”, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, por unanimidade, pela 
aprovação da Redação para o Segundo Turno de Dis-
cussão e Votação da PEC 111, de 2011.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Luiz 
Carlos – Presidente; Luciano Castro – Relator; Dalva 
Figueiredo, Davi Alcolumbre, Evandro Milhomen, Fa-
tima Pelaes, Jaqueline Roriz, Jhonatan de Jesus, Jo-
sue Bengtson, Padre Ton, Raul Lima e Sebastiao Bala 
Rocha – Titulares; Edio Lopes, Jesus Rodrigues, Lira 
Maia, Marinha Raupp e Moreira Mendes.

Sala da Comissão, 13 de março de 2013. – De-
putado Luiz Carlos, Presidente – Deputado Luciano 
Castro, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 478-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.642/2011 
MSC nº 746/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Anhanguera S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Goiânia, 
Estado de Goiás, tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. ARMANDO 
VERGÍLIO).

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 auto-
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, que Submeto à apreciação do Congresso 
Nacional, o ato constante do Decreto de 17 de agosto 
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de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia 
subsequente, que renova, a partir de 1º de novembro 
de 2003, por dez anos, a concessão outorgada à Rádio 
Anhanguera S.A. para explorar, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no município de Goiânia, Estado de Goiás.

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 478, 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 478, de 2011.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado Ar-
mando Vergílio, 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 478/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Armando Vergílio. O 
Deputado Esperidião Amin absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Dé-
cio Lima – Presidente, Mauro Benevides, Luiz Carlos 
e Carlos Bezerra – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, 
Alessandro Molon, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira 
Maia, Benjamin Maranhão, Beto Albuquerque, Boni-
fácio de Andrada, Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, 
Chico Alencar, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Edson 
Silva, Eduardo Sciarra, Eliseu Padilha, Esperidião 
Amin, Fabio Trad, Felipe Maia, Félix Mendonça Jú-
nior, Heuler Cruvinel, Iriny Lopes, João Campos, João 
Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Leonardo Gadelha, Leonardo 
Picciani, Lourival Mendes, Luiz Couto, Luiz de Deus, 
Luiz Pitiman, Márcio França, Marcos Medrado, Marcos 
Rogério, Mendonça Prado, Odair Cunha, Onofre Santo 
Agostini, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Ma-
luf, Renato Andrade, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, 
Ronaldo Fonseca, Sergio Zveiter, Taumaturgo Lima, 
Valtenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, 
Alberto Filho, Geraldo Simões, Hugo Leal, Jaime Mar-
tins, Laercio Oliveira, Marçal Filho, Mendonça Filho, 
Reinaldo Azambuja e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 12 de março de 2013. – De-
putado Décio Lima, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 571-A, DE 2012 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MSC nº 68/2012 
Aviso nº 126/2012

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha 
sobre Cooperação em Matéria de Defesa, 
assinado em Berlim, em 8 de novembro 
de 2010; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. LUIZ CARLOS).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em exame tem 
por objetivo aprovar o texto do Acordo entre o Gover-
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no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha sobre Cooperação 
em Matéria de Defesa, assinado em Berlim, em 8 de 
novembro de 2010.

Dispõe o parágrafo único do art. 1º do Projeto de 
Decreto Legislativo sob exame que os atos que possam 
resultar na revisão do Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, ficam 
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

O referido Acordo estabelece diretrizes para a 
colaboração entre as Partes signatárias em matéria 
de defesa, tendo como base a reciprocidade e o inte-
resse mútuo. Nesse sentido, define áreas, atividades 
e métodos de cooperação, os aspectos financeiros, a 
proteção de informação sigilosa, assim como a forma 
de solução de controvérsias e a cláusula de vigência.

O Ministério das Relações Exteriores e o Ministé-
rio da Defesa, em sua Exposição de Motivos, ressaltam 
que o Acordo tem o objetivo de promover a cooperação 
em assuntos relativos à defesa, especialmente na polí-
tica de defesa, pesquisa e desenvolvimentos militares, 
apoio logístico e aquisição de produtos e serviços. Além 
disso, o Acordo visa ao intercâmbio de experiências e 
conhecimentos em assuntos relacionados à defesa, à 
educação e ao treinamento militar e à cooperação em 
outras áreas de interesse mútuo no campo da defesa.

O Acordo, encaminhado ao Congresso Nacio-
nal por meio da Mensagem nº 68, de 2012, do Poder 
Executivo, foi distribuído inicialmente à Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que con-
cluiu pela aprovação do aludido Acordo, na forma do 
projeto de decreto legislativo ora examinado.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação do 
Plenário, tramitando em regime de urgência.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, “a”, do Regi-
mento Interno desta Casa, compete à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania se manifestar 
acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 571, de 
2012, bem como do Acordo por ele aprovado.

O art. 84, VIII da Constituição Federal outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos ao 
referendo do Congresso Nacional. Já o art. 49, I, da 
mesma Carta Política, nos diz que é da competência 
exclusiva do Congresso Nacional resolver definitiva-
mente sobre tratados, acordos ou atos internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como cabe ao 

Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o projeto 
de decreto legislativo a proposição adequada para tanto. 

No tocante à constitucionalidade, tanto o projeto 
de decreto legislativo em exame quanto o Acordo por 
ele aprovado, não afrontam dispositivos de natureza 
material da Carta Magna, bem como obedecem aos 
requisitos constitucionais formais.

No que tange à juridicidade, o projeto de decre-
to legislativo em exame e o Acordo por ele aprovado 
estão em inteira conformidade com o ordenamento 
jurídico vigente, sendo, portanto, totalmente jurídicos. 

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição quanto ao texto apresentado tanto no Proje-
to de Decreto Legislativo nº 571, de 2012, quanto no 
texto do Acordo firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Fede-
ral da Alemanha.

Isso posto, nosso voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 571, de 2012.

Sala da Comissão, de de 2013. – Deputado Luiz 
Carlos, 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 571/2012, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Carlos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Dé-
cio Lima – Presidente, Mauro Benevides, Luiz Carlos 
e Carlos Bezerra – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, 
Alessandro Molon, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira 
Maia, Benjamin Maranhão, Beto Albuquerque, Boni-
fácio de Andrada, Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, 
Chico Alencar, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Edson 
Silva, Eduardo Sciarra, Eliseu Padilha, Esperidião 
Amin, Fabio Trad, Felipe Maia, Félix Mendonça Jú-
nior, Heuler Cruvinel, Iriny Lopes, João Campos, João 
Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José 
Genoíno, Jutahy Junior, Leonardo Gadelha, Leonardo 
Picciani, Lourival Mendes, Luiz Couto, Luiz de Deus, 
Luiz Pitiman, Márcio França, Marcos Medrado, Marcos 
Rogério, Mendonça Prado, Odair Cunha, Onofre Santo 
Agostini, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Ma-
luf, Renato Andrade, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, 
Ronaldo Fonseca, Sergio Zveiter, Taumaturgo Lima, 
Valtenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, 
Alberto Filho, Geraldo Simões, Hugo Leal, Jaime Mar-
tins, Laercio Oliveira, Marçal Filho, Mendonça Filho, 
Reinaldo Azambuja e Sandro Alex.

Sala da Comissão, 12 de março de 2013. – De-
putado Décio Lima, Presidente.
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

Roraima 

Chico das Verduras - PRP 
Edio Lopes - PMDB 
Jhonatan de Jesus - PRB 
Luciano Castro - PR 
Marcio Junqueira - DEM 
Paulo Cesar Quartiero - DEM 
Raul Lima - PSD 
Urzeni Rocha - PSDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 
Davi Alcolumbre - DEM 
Evandro Milhomen - PCdoB 
Fátima Pelaes - PMDB 
Janete Capiberibe - PSB 
Luiz Carlos - PSDB 
Sebastião Bala Rocha - PDT 
Vinicius Gurgel - PR 

Pará 

Arnaldo Jordy - PPS 
Asdrubal Bentes - PMDB 
Beto Faro - PT 
Cláudio Puty - PT 
Dudimar Paxiuba - PSDB 
Elcione Barbalho - PMDB 
Giovanni Queiroz - PDT 
José Priante - PMDB 
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Lira Maia - DEM 
Lúcio Vale - PR 
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Wandenkolk Gonçalves - PSDB 
Wladimir Costa - PMDB 
Zé Geraldo - PT 
Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 
Carlos Souza - PSD 
Dr. Luiz Fernando - PSD 
Francisco Praciano - PT 
Henrique Oliveira - PR 
Plínio Valério - PSDB 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Câmara - PSD 

Rondônia 

Anselmo de Jesus - PT 
Carlos Magno - PP 
Marcos Rogério - PDT 
Marinha Raupp - PMDB 
Moreira Mendes - PSD 
Natan Donadon - PMDB 
Nilton Capixaba - PTB 
Padre Ton - PT 

Acre 

Antônia Lúcia - PSC 
Flaviano Melo - PMDB 
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Henrique Afonso - PV 
Marcio Bittar - PSDB 
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Sibá Machado - PT 
Taumaturgo Lima - PT 
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Aelton Freitas - PR 
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Aracely de Paula - PR 
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 
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Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
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Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
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Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dr. Ubiali - PSB 
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Iara Bernardi - PT 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José Genoíno - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Márcio França - PSB 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
Walter Ihoshi - PSD 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PSDB 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PSD 
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Flávia Morais - PDT 
Heuler Cruvinel - PSD 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Magda Mofatto - PTB 
Marina Santanna - PT 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PMDB 
Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Biffi - PT 
Fabio Trad - PMDB 
Geraldo Resende - PMDB 
Giroto - PMDB 
Mandetta - DEM 
Marçal Filho - PMDB 
Reinaldo Azambuja - PSDB 
Vander Loubet - PT 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
André Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cida Borghetti - PP 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Nishimori - PSDB 
Marcelo Almeida - PMDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Oliveira Filho - PRB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Ricardo Arruda - PSC 
Rosane Ferreira - PV 
Rubens Bueno - PPS 
Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 



Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 
Celso Maldaner - PMDB 
Décio Lima - PT 
Edinho Bez - PMDB 
Esperidião Amin - PP 
João Pizzolatti - PP 
Jorge Boeira - PSD 
Jorginho Mello - PR 
Luci Choinacki - PT 
Marco Tebaldi - PSDB 
Mauro Mariani - PMDB 
Onofre Santo Agostini - PSD 
Pedro Uczai - PT 
Rogério Peninha Mendonça - PMDB 
Ronaldo Benedet - PMDB 
Valdir Colatto - PMDB 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Beto Albuquerque - PSB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 
  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Giacobo (PR) 
1º Vice-Presidente: Moreira Mendes (PSD) 
2º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Jesus Rodrigues 
Assis do Couto Josias Gomes 
Beto Faro Padre João 
Bohn Gass Vander Loubet 
Luci Choinacki (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Marcon 2 vagas 
Valmir Assunção 

 
PMDB  

Celso Maldaner Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 

vaga do PSC
 

Leandro Vilela Antônio Andrade 
Marcelo Castro Edinho Araújo 
Natan Donadon João Arruda 
Odílio Balbinotti Leomar Quintanilha 
Pedro Chaves 

vaga do PSB
 Valdir Colatto 

PSDB  
Alexandre Toledo Alfredo Kaefer 
Domingos Sávio 

vaga do PR
 Nilson Leitão 

Duarte Nogueira Wandenkolk Gonçalves 
Luiz Nishimori 1 vaga 
Raimundo Gomes de Matos 

 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSOL
 

 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PCdoB

 Edson Pimenta 
Homero Pereira Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

Junji Abe 
vaga do PRB

 Eleuses Paiva 
Moreira Mendes Heuler Cruvinel 

vaga do PSB
 

2 vagas Marcos Montes 
vaga do Bloco PV, PPS

 

 
2 vagas 

PP  
Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico Jerônimo Goergen 
Luis Carlos Heinze 

vaga do PTB
 1 vaga 

Nelson Meurer 
 

Roberto Balestra 
vaga do PR

 
 

PR  
Davi Alves Silva Júnior 

vaga do 

PTdoB
 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Giacobo Lúcio Vale 
vaga do PT

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wellington Roberto 
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  
Abelardo Lupion Betinho Rosado 
Jairo Ataíde 

vaga do PSB
 Paulo Cesar Quartiero 

Lira Maia 
vaga do PSB

 
 

Onyx Lorenzoni 
vaga do PDT

 
 

Vitor Penido 
 

PDT  
Giovanni Queiroz Félix Mendonça Júnior 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Giovani Cherini 

vaga do PSOL
 

 
Mário Heringer 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PCdoB
 

PTB  
Josué Bengtson Nelson Marquezelli 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Nilton Capixaba 

Bloco PV, PPS  
Humberto Souto (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Nelson Padovani (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

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

PRB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Márcio Marinho 

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

PTdoB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Angelo Vanhoni 
Iara Bernardi Beto Faro 
Jorge Bittar Iriny Lopes 
Margarida Salomão Paulão 
Newton Lima Paulo Ferreira 
Paulo Teixeira 2 vagas 
Sibá Machado 

 
PMDB  

João Arruda Colbert Martins 
Marçal Filho Flaviano Melo 
Paulo Henrique Lustosa Hugo Motta 

Rogério Peninha Mendonça 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
2 vagas (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy 

vaga do PP
 Duarte Nogueira 

Bruno Araújo Emanuel Fernandes 
Nelson Marchezan Junior Izalci 
Paulo Abi-ackel 1 vaga 
Ruy Carneiro 

 
PSD  

Arolde de Oliveira José Carlos Araújo 
Eliene Lima Júlio Cesar 
Marcelo Aguiar Onofre Santo Agostini 
Silas Câmara Walter Ihoshi 

PP  
Beto Mansur Sandes Júnior 
Missionário José Olimpio 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a 
vaga)  

PR  
Dr. Adilson Soares Francisco Floriano 



2 vagas José Rocha 
vaga do PSB

 

 
Milton Monti 

 
Ronaldo Fonseca 

vaga do PDT
 

 
Wellington Fagundes 

PSB  
Abelardo Camarinha Edson Silva 
Ariosto Holanda Pastor Eurico 
Luiza Erundina Paulo Foletto 

vaga do PDT
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  
Efraim Filho Professora Dorinha Seabra Rezende  

Jorge Tadeu Mudalen 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Júlio Campos 

vaga do PSOL
 

 
PDT  

Miro Teixeira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Salvador Zimbaldi (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  
2 vagas Josué Bengtson 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Arnaldo Jardim 

 
Fábio Ramalho 

vaga do PMDB
 

 
Paulo Wagner 

vaga do DEM
 

PSC  
Takayama Costa Ferreira 

 
Stefano Aguiar 

vaga do PTB
 

PCdoB  
Luciana Santos Jandira Feghali 

PRB  
Oliveira Filho Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do DEM ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Décio Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlos Bezerra (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Artur Bruno 
Cândido Vaccarezza Fátima Bezerra 
Décio Lima Gabriel Guimarães 
Iriny Lopes Geraldo Simões 
João Paulo Cunha José Guimarães 
João Paulo Lima Márcio Macêdo 
José Genoíno Miguel Corrêa 
José Mentor Nazareno Fonteles 
Luiz Couto Paulo Teixeira 
Odair Cunha Rogério Carvalho 
Ricardo Berzoini Zezéu Ribeiro 
Taumaturgo Lima 

vaga do PCdoB
 

 
Vicente Candido 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Benjamin Maranhão 

vaga do PR
 Júnior Coimbra 

Carlos Bezerra Marçal Filho 
Danilo Forte Marcelo Almeida 
Eduardo Cunha Marcelo Guimarães Filho 
Eliseu Padilha Renan Filho 
Fabio Trad Sandro Mabel 
Leonardo Picciani 2 vagas 
Luiz Pitiman 

 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Dudimar Paxiuba 
Bruna Furlan Eduardo Azeredo 
Cesar Colnago Nelson Marchezan Junior 
João Campos Otavio Leite 
Jutahy Junior Reinaldo Azambuja 
Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PSD  
Eduardo Sciarra Armando Vergílio 
Heuler Cruvinel João Lyra 
Onofre Santo Agostini José Nunes 
Paulo Magalhães Moreira Mendes 
Sergio Zveiter Silas Câmara 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Walter Tosta 

PP  
Esperidião Amin Beto Mansur 
Paulo Maluf Dilceu Sperafico 
Renato Andrade 3 vagas 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Jorginho Mello Anthony Garotinho 
Ronaldo Fonseca Davi Alves Silva Júnior 

vaga do PTdoB
 

Vicente Arruda Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaime Martins 
1 vaga Laercio Oliveira 

 
Lincoln Portela 

vaga do PRTB
 

 
Luciano Castro 

PSB  
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota 
Edson Silva Janete Capiberibe 
Márcio França Keiko Ota 
Sandra Rosado Luiza Erundina 
Valtenir Pereira (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Luiz de Deus Efraim Filho 
Mendonça Prado Eli Correa Filho 

vaga do PSOL
 

 
Mendonça Filho 

vaga do PSB
 

 
Onyx Lorenzoni 

PDT  
Félix Mendonça Júnior João Dado 
Marcos Medrado Oziel Oliveira 
Marcos Rogério 

vaga do PP
 Wolney Queiroz 

Vieira da Cunha 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
Paes Landim 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Sandro Alex 
Roberto Freire Sarney Filho 

PSC  
Andre Moura Hugo Leal 
Leonardo Gadelha Ricardo Arruda 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Daniel Almeida 

PRB  
Antonio Bulhões Vilalba 



PSOL  
Chico Alencar (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTdoB  
Lourival Mendes Luis Tibé 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PRTB
 

 
 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE CULTURA 

Presidente: Jandira Feghali (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT) 
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Fátima Bezerra 
vaga do PSD

 
Nilmário Miranda Marina Santanna 
Paulo Ferreira Waldenor Pereira 

vaga do PR
 

 
Weliton Prado 

 
Zezéu Ribeiro 

PMDB  
Gabriel Chalita 3 vagas 
Raul Henry 

 
Rose de Freitas 

 
PSDB  

Domingos Sávio 2 vagas 
Pinto Itamaraty 

 
PSD  

Arolde de Oliveira Danrlei de Deus Hinterholz 
Dr. Paulo César (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PP  
Cida Borghetti 2 vagas 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 
PR  

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

Jose Stédile Leopoldo Meyer 
DEM  

(Dep. do PCdoB ocupa a 
vaga) 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

PTB  
(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

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

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PTB
 

 
Penna 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Lauriete 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do DEM
 Luciana Santos 

Jandira Feghali 
 

PRB  
Acelino Popó 

vaga do PP
 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
vaga do PTB

 
 

 
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Carlos Araújo (PSD) 
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Roberto Teixeira (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Chagas Paulo Pimenta 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Weliton Prado 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Aníbal Gomes Nilda Gondim 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) Luiz Carlos 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Sergio Guerra 

PSD  
Carlos Souza 

vaga do PT
 César Halum 

Felipe Bornier Dr. Luiz Fernando 
vaga do PT

 
José Carlos Araújo Guilherme Mussi 

vaga do Bloco PV, PPS
 

Ricardo Izar 
vaga do PT

 Walter Ihoshi 
Sérgio Brito 

vaga do PMDB
 

 
PP  

Iracema Portella Cida Borghetti 
Roberto Teixeira (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PR  
Henrique Oliveira Manuel Rosa Neca 
Paulo Freire 

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

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga)  

PSB  
Fernando Coelho Filho Isaias Silvestre 
Júlio Delgado 

vaga do PMDB
 

 
Severino Ninho 

vaga do PSDB
 

 
DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
vaga do PR

 

 
Jorge Tadeu Mudalen 

vaga do PCdoB
 

 
Mendonça Prado 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 

PTB  
José Chaves Sérgio Moraes 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

Carlos Eduardo Cadoca 

 
Deley 

vaga do PMDB
 

 
Professor Sérgio de Oliveira 

vaga do 

PMDB
 

PCdoB  
Chico Lopes (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PR

 
 

 
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: Ângelo Agnolin (PDT) 
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Odair Cunha 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PMDB  
Fabio Reis Mário Feitoza 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Osmar Terra 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Roberto Carlos Brandão 
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 

 
Otavio Leite 

vaga do PMDB
 

PSD  
Edson Pimenta Fernando Torres 
Walter Tosta Guilherme Campos 

PP  
Renato Molling Dimas Fabiano 
Renzo Braz 

vaga do PMDB
 Roberto Teixeira 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PR  
João Maia (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
Vinicius Gurgel 

vaga do PMDB
 

 
PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PTB
 

 
Mandetta 

PDT  
Ângelo Agnolin Sebastião Bala Rocha 
Marcelo Matos 

vaga do DEM
 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PSB
 

 
PTB  

José Augusto Maia (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 
PCdoB  

 
Perpétua Almeida 

vaga do PT
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PT
 

 
Rosinha da Adefal 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

 
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: Sérgio Moraes (PTB) 
1º Vice-Presidente: Walney Rocha (PTB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Flaviano Melo (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Ferreira Assis do Couto 
Rubens Otoni João Paulo Lima 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jorge Bittar 

PMDB  
Adrian 

vaga do PR
 Genecias Noronha 

Alberto Filho 
vaga do PSDB

 (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Fernando Lopes 1 vaga 
Flaviano Melo 

 
Marcelo Almeida 

vaga do DEM
 

 
Mauro Mariani 

 
Wilson Filho 

vaga do PSDB
 

 
PSDB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) William Dib 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  
José Nunes Junji Abe 
Walter Ihoshi Roberto Santiago 

PP  
Roberto Britto João Leão 

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

PSB  
Paulo Foletto (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Weverton Rocha 1 vaga 

PTB  
Sérgio Moraes Jorge Corte Real 
Walney Rocha 

vaga do PT
 José Chaves 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Eurico Júnior Rosane Ferreira 

PEN  
1 vaga 1 vaga 

PSC  

 
Nelson Padovani 

vaga do PMDB
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PSB
 

 
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: Pastor Marco Feliciano (PSC) 
1º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Couto 
Nilmário Miranda Vicentinho 
Padre Ton 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

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

PSDB  
(Dep. do PSC ocupa a vaga) João Campos 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSD  
Liliam Sá Walter Tosta 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 



vaga) 
PP  

1 vaga Jair Bolsonaro 
PR  

Anderson Ferreira (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PSB  

Keiko Ota Janete Capiberibe 
vaga do PSDB

 
Pastor Eurico Luiza Erundina 

 
Severino Ninho 

DEM  
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga 

PDT  
Mário Heringer Marcos Rogério 

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

Bloco PV, PPS  
Henrique Afonso Arnaldo Jordy 

vaga do PSD
 

 
Roberto de Lucena 

PSL  
1 vaga Dr. Grilo 

PSC  
Antônia Lúcia 

vaga do PMDB
 Lauriete 

vaga do PTB
 

Costa Ferreira 
vaga do PSDB

 Takayama 
vaga do PMDB

 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PMDB
 

Zequinha Marinho 
vaga do PMDB

 

Stefano Aguiar 
vaga do PSDB

 
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do DEM
 

 
 
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 
2º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Artur Bruno Iara Bernardi 
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro 
Francisco Praciano Margarida Salomão 
Pedro Uczai Newton Lima 
Reginaldo Lopes 

vaga do PSD
 Nilmário Miranda 

vaga do PCdoB
 

Waldenor Pereira 
vaga do PR

 
 

PMDB  
Gabriel Chalita Mauro Benevides 
Lelo Coimbra Osmar Serraglio 
Professor Setimo Pedro Chaves 
Raul Henry Pedro Paulo (Licenciado) 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Saraiva Felipe 

PSDB  
Izalci Andreia Zito 
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada 
Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

 
Mara Gabrilli 

vaga do PP
 

 
Nilson Leitão 

vaga do PRTB
 

PSD  
Jorge Boeira Hugo Napoleão 
Manoel Salviano Paulo Magalhães 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a 

vaga) 
PP  

Aline Corrêa Esperidião Amin 
Waldir Maranhão José Linhares 

1 vaga 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
PR  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Aracely de Paula 
1 vaga Jorginho Mello 

PSB  
Glauber Braga Ariosto Holanda 
Leopoldo Meyer Jose Stédile 

 
Severino Ninho 

vaga do PDT
 

 
Valadares Filho 

vaga do PSC
 

DEM  

João Bittar 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Ronaldo Caiado 
vaga do PRTB

 
 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Damião Feliciano 

vaga do PRB
 

 
Weverton Rocha 

vaga do DEM
 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTB  
Alex Canziani José Augusto Maia 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Eurico Júnior 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira 

vaga do 

PMDB
 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

1 vaga 
 

PCdoB  
Alice Portugal Manuela D'ávila 

vaga do PSD
 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PRB  
Márcio Marinho (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PRTB  

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

vaga) 
PSOL  

 
Jean Wyllys 

vaga do DEM
 

 
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: João Magalhães (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
2º Vice-Presidente: João Lyra (PSD) 
3º Vice-Presidente: Mário Feitoza (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha 
Amauri Teixeira José Mentor 
Assis Carvalho Pedro Uczai 
Cláudio Puty Reginaldo Lopes 
Devanir Ribeiro Ricardo Berzoini 
José Guimarães 

vaga do PSB
 Zeca Dirceu 

Pedro Eugênio 
 

PMDB  
Antônio Andrade Eduardo Cunha 
Genecias Noronha 

vaga do PP
 Hermes Parcianello 

Giroto Luiz Pitiman 



João Magalhães (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
José Priante 

vaga do Bloco PV, PPS
 1 vaga 

Lucio Vieira Lima 
 

Manoel Junior 
vaga do PTB

 
 

Mário Feitoza 
vaga do PRB

 
 

Pedro Novais 
 

PSDB  
Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 
Sergio Guerra Marcus Pestana 

vaga do PSB
 

Vaz de Lima Nelson Marchezan Junior 

 
Valdivino de Oliveira 

PSD  
Guilherme Campos Diego Andrade 
João Lyra Irajá Abreu 
Júlio Cesar Raul Lima 

PP  
Jerônimo Goergen Luis Carlos Heinze 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Paulo Maluf 
1 vaga Toninho Pinheiro 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Dr. Ubiali Antonio Balhmann 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Davi Alcolumbre 
Mendonça Filho Jairo Ataíde 

 
Rodrigo Maia 

vaga do PTB
 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
1 vaga Giovani Cherini 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

PSC  
Ricardo Arruda Erivelton Santana 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
1 vaga Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Cleber Verde 

PHS  
José Humberto 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Arlindo Chinaglia 
vaga do PSB

 Pedro Eugênio 
Edson Santos Sibá Machado 
Luiz Sérgio Waldenor Pereira 
Vanderlei Siraque 

 
PMDB  

Alexandre Santos Aníbal Gomes 
vaga do PSC

 
Edinho Bez Eduardo Cunha 
Edio Lopes Giroto 

Hugo Motta 
vaga do PSD

 Marçal Filho 
Wladimir Costa 

vaga do PSC
 

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PSD  
Ademir Camilo Felipe Bornier 

vaga do PCdoB
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Manoel Salviano 

 
Sérgio Brito 

PP  
João Pizzolatti Carlos Magno 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PR  
Manuel Rosa Neca 

vaga do PP
 Anthony Garotinho 

Paulo Feijó 
vaga do Bloco PV, PPS

 Zoinho 
vaga do PP

 
Wellington Roberto 

 
PSB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Valtenir Pereira 
DEM  

1 vaga Mendonça Filho 
PDT  

Wolney Queiroz Marcelo Matos 
PTB  

Nilton Capixaba 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Humberto Souto 
PSC  

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

Manuela D'ávila (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA 

Presidente: Jerônimo Goergen (PP) 
1º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Francisco Praciano 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo 1 vaga 

PMDB  
Asdrubal Bentes Marcelo Castro 
Leomar Quintanilha Marinha Raupp 

vaga do PSC
 

Wilson Filho Rose de Freitas 

 
1 vaga 

PSDB  
Nilson Leitão Urzeni Rocha 
Plínio Valério 1 vaga 

PSD  
Dr. Luiz Fernando Átila Lins 
Raul Lima Silas Câmara 

PP  
Carlos Magno Gladson Cameli 
Jerônimo Goergen 1 vaga 

PR  
Lúcio Vale 1 vaga 

PSB  



Janete Capiberibe Glauber Braga 
DEM  

Marcio Junqueira  Paulo Cesar Quartiero 
PDT  

Sebastião Bala Rocha 1 vaga 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Simplício Araújo Arnaldo Jordy 
PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Lincoln Portela (PR) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Paulão Nilmário Miranda 
Paulo Pimenta Padre Ton 

PMDB  
Leomar Quintanilha 

vaga do PSC
 3 vagas 

Marcelo Guimarães Filho 
 

Pedro Paulo (Licenciado) 
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 2 vagas 
Nilson Leitão 

 
PSD  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PP  

Roberto Britto 1 vaga 
Waldir Maranhão 

vaga do PMDB
 

 
PR  

Lincoln Portela 1 vaga 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Isaias Silvestre 
Luiza Erundina 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 
PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Marcos Rogério 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Sarney Filho 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Takayama 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PSD

 
 

 
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: Penna (PV) 
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
3º Vice-Presidente: Antônio Roberto (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Anselmo de Jesus 
Márcio Macêdo Domingos Dutra 
Marina Santanna Fernando Ferro 

PMDB  
Valdir Colatto Carlos Bezerra 
1 vaga Fernando Jordão 

 
Leandro Vilela 

vaga do PTB
 

PSDB  
Marco Tebaldi 

vaga do PP
 Alexandre Toledo 

Ricardo Tripoli Luiz Fernando Machado 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  

PSD  
Irajá Abreu Dr. Paulo César 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Homero Pereira 

 
Moreira Mendes 

vaga do PTC
 

PP  
Vilson Covatti 

vaga do PTC
 Waldir Maranhão 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

PR  
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

PSB  
1 vaga Givaldo Carimbão 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Lira Maia 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PSD
 Alfredo Sirkis 

Arnaldo Jordy 
vaga do PTB

 
 

Augusto Carvalho 
vaga do PSDB

 
 

Penna 
vaga do PR

 
 

Sarney Filho 
 

PRP  
1 vaga Jânio Natal 

PTC  
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
1º Vice-Presidente: Luiz Argôlo (PP) 
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR) 
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  



Fernando Ferro Carlos Zarattini 
Gabriel Guimarães Luiz Sérgio 
Luiz Alberto Valmir Assunção 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 Vanderlei Siraque 

Weliton Prado Zé Geraldo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PMDB  

Camilo Cola Adrian 
Fátima Pelaes Alexandre Santos 
Fernando Jordão Lucio Vieira Lima 
Ronaldo Benedet Wladimir Costa 
Rose de Freitas (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 Antonio Imbassahy 

Luiz Fernando Machado Bruno Araújo 
Rodrigo de Castro 

vaga do PSB
 Paulo Abi-ackel 

vaga do PMDB
 

Wandenkolk Gonçalves Sergio Guerra 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PSD  

César Halum 
vaga do PT

 Eliene Lima 
Fernando Torres Jorge Boeira 
Guilherme Mussi Paulo Magalhães 
Marcos Montes 

 
PP  

Dimas Fabiano Aline Corrêa 
vaga do PSB

 
Eduardo da Fonte João Leão 
Gladson Cameli 

vaga do PDT
 Luiz Fernando Faria 

Luiz Argôlo Mário Negromonte 
vaga do PR

 
Sandes Júnior 

vaga do PSDB
 Missionário José Olimpio 

 
Nelson Meurer 

vaga do PRB
 

PR  
Aracely de Paula Henrique Oliveira 
Bernardo Santana de Vasconcellos Zoinho 
José Rocha (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Antonio Balhmann 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

DEM  
Betinho Rosado Marcio Junqueira  
Davi Alcolumbre Vitor Penido 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Salvador Zimbaldi 

PTB  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Magda Mofatto 

 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PSC
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Osmar Júnior Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde (Dep. do PP 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: Nelson Pellegrino (PT) 
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  
Carlos Zarattini Benedita da Silva 
Henrique Fontana Cândido Vaccarezza 
Janete Rocha Pietá Devanir Ribeiro 

vaga do PSB
 

Josias Gomes Dr. Rosinha 
Marco Maia Iara Bernardi 
Nelson Pellegrino José Genoíno 

 
Luiz Alberto 

PMDB  
Elcione Barbalho Edson Ezequiel 
Íris de Araújo Newton Cardoso 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Osvaldo Reis 
(Dep. do PMN ocupa a vaga) Pedro Novais 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Luiz Nishimori 

Carlos Alberto Leréia Nilson Pinto 
Eduardo Azeredo 

vaga do PR
 Rodrigo de Castro 

Emanuel Fernandes 
 

Urzeni Rocha 
 

Walter Feldman 
vaga do PMDB

 
 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PR
 Marcelo Aguiar 

Dr. Luiz Fernando 
vaga do PSB

 Raul Lima 

Geraldo Thadeu 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa 

a vaga) 
Hugo Napoleão 

 
Jefferson Campos 

 
PP  

Jair Bolsonaro 3 vagas 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vicente Arruda 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Gonzaga Patriota (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
Claudio Cajado Fábio Souto 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Mendonça Filho 

PDT  
Damião Feliciano Vieira da Cunha 
Sebastião Bala Rocha (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PTB  
Nelson Marquezelli Antonio Brito 

 
Paes Landim 

vaga do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PP
 Arnaldo Jardim 

vaga do PSD
 

Almeida Lima 
vaga do DEM

 Augusto Carvalho 
Roberto de Lucena 

 
PSC  

Zequinha Marinho Leonardo Gadelha 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 Oliveira Filho 
Vitor Paulo 

 
PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PDT
 

PMN  
Jaqueline Roriz 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Edilson Holanda Silva 
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: Otavio Leite (PSDB) 
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Assis do Couto Edson Santos 
Cândido Vaccarezza Ricardo Berzoini 
Zeca Dirceu 

vaga do PMDB
 

 
PMDB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Edio Lopes 
vaga do PSC

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fabio Trad 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Ronaldo Benedet 

PSDB  
João Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 Andreia Zito 

Otavio Leite Antonio Imbassahy 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PSD  

Guilherme Campos Carlos Souza 
Junji Abe Moreira Mendes 

PP  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
1 vaga 1 vaga 

PR  
Paulo Freire 

vaga do PMDB
 Lincoln Portela 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Keiko Ota Givaldo Carimbão 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Gonzaga Patriota 

vaga do DEM
 

 
Pastor Eurico 

DEM  
Efraim Filho Alexandre Leite 

vaga do PDT
 

Major Fábio 
vaga do PMDB

 (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 
Bloco PV, PPS  

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida 
PRB  

Otoniel Lima 
vaga do PSC

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo 
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C 
Telefones: 3216-6761 / 6762 
FAX: 3216-6770 

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Dr. Rosinha (PT) 
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 
3º Vice-Presidente: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Dr. Rosinha Assis Carvalho 
Fernando Marroni Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Henrique Fontana 
Padre João Padre Ton 
Rogério Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PMDB  
André Zacharow Danilo Forte 
Colbert Martins 

vaga do PSB
 Elcione Barbalho 

Darcísio Perondi 
vaga do PR

 Íris de Araújo 

Geraldo Resende 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Nilda Gondim (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Osmar Terra 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Mara Gabrilli João Campos 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 
William Dib Walter Feldman 

PSD  
Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Jefferson Campos 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Liliam Sá 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Silas Câmara 
PP  

José Linhares Cida Borghetti 
Pedro Henry Iracema Portella 
Toninho Pinheiro 1 vaga 

PR  
Francisco Floriano Anderson Ferreira 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Dr. Ubiali 

vaga do PT
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Eurico 
vaga do PMDB

 

 
Paulo Foletto 

 
Sandra Rosado 

DEM  
Lael Varella Luiz de Deus 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Dr. Jorge Silva Paulo Rubem Santiago 
Manato Sueli Vidigal 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

 
Walney Rocha 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 

vaga do PSD
 Henrique Afonso 

vaga do PMDB
 

Rosane Ferreira Roberto de Lucena 
PSC  

Lauriete Pastor Marco Feliciano  
PCdoB  

Jandira Feghali 
vaga do PSD

 Jô Moraes 
João Ananias 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

PRP  
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 



Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Roberto Santiago (PSD) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Armando Vergílio (PSD) 
3º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 
Policarpo Dalva Figueiredo 
Vicentinho Francisco Chagas 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Marcon 

PMDB  
Sandro Mabel Darcísio Perondi 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
Andreia Zito Jutahy Junior 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  
Armando Vergílio Irajá Abreu 
Roberto Santiago Manoel Salviano 
1 vaga Sergio Zveiter 

PP  
Luiz Fernando Faria Roberto Balestra 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira Vinicius Gurgel 
Laercio Oliveira 

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

Luciano Castro 
 

PSB  
Isaias Silvestre Alexandre Roso 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

DEM  
Augusto Coutinho Major Fábio 

 
Marcio Junqueira 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PDT  
Flávia Morais 

vaga do PSDB
 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Paulo Rubem Santiago 
vaga do PSDB

 

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PR
 

PTB  
Jorge Corte Real 

vaga do Bloco PV, PPS
 Alex Canziani 

vaga do PSDB
 

Jovair Arantes Walney Rocha 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PMDB
 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
PSC  

Erivelton Santana 1 vaga 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
Daniel Almeida 

vaga do PT
 Chico Lopes 

vaga do PP
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PSB
 

 
PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PSB
 

 
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: Romário (PSB) 
1º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton Luci Choinacki 
Paulão Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Francisco Escórcio Benjamin Maranhão 
Marllos Sampaio Fabio Reis 
Renan Filho Wilson Filho 

PSDB  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Danrlei de Deus Hinterholz Hélio Santos 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Onofre Santo Agostini 

PP  
Afonso Hamm Renato Andrade 
Cida Borghetti Roberto Britto 

PR  
Tiririca Anderson Ferreira 
1 vaga José Rocha 

vaga do PSDB
 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Romário Abelardo Camarinha 

vaga do PTB
 

Valadares Filho 
vaga do DEM

 Alexandre Roso 
vaga do DEM

 

 
Glauber Braga 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Júlio Delgado 

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

PDT  
André Figueiredo Flávia Morais 

PTB  
Arnon Bezerra 

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

Magda Mofatto 
 

Bloco PV, PPS  
Rubens Bueno (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Antônia Lúcia 
Deley 

vaga do PT
 

 
PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PSD

 
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Rodrigo Maia (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 



2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Cláudio Puty 
Jesus Rodrigues Fernando Marroni 
Paulo Pimenta José Airton 
Zeca Dirceu Ronaldo Zulke 
Zezéu Ribeiro Rubens Otoni 

PMDB  
Edinho Araújo Edinho Bez 
Edson Ezequiel 

vaga do PMN
 Mauro Mariani 

Hermes Parcianello 
vaga do PSB

 2 vagas 
Leonardo Quintão 

 
Marinha Raupp 

vaga do PSDB
 

 
Mauro Lopes 

vaga do PTB
 

 
Newton Cardoso 

 
Osvaldo Reis 

 
Washington Reis 

vaga do PDT
 

 
PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Roberto 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Cesar Colnago 

PSD  
Diego Andrade Arolde de Oliveira 
Raul Lima César Halum 
1 vaga Ricardo Izar 

PP  
Mário Negromonte João Leão 
1 vaga Luiz Argôlo 

 
Renzo Braz 

vaga do PCdoB
 

PR  
Jaime Martins Aelton Freitas 

vaga do PHS
 

Lúcio Vale 
vaga do PRP

 Paulo Freire 
Milton Monti (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Wellington Fagundes 

vaga do PSDB
 

 
Zoinho 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Jose Stédile Beto Albuquerque 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Gonzaga Patriota 

vaga do PR
 

 
Leopoldo Meyer 

 
Valtenir Pereira 

vaga do PTB
 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do Bloco PV, PPS
 Lael Varella 

Rodrigo Maia 
 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Giovanni Queiroz 

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

Bloco PV, PPS  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fábio Ramalho 

PSC  
Hugo Leal Zequinha Marinho 

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

PRP  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PRP
 

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

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 
Bohn Gass Marcon 
Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  
Alceu Moreira 4 vagas 
Antônio Andrade 

 
Celso Maldaner 

 
Leandro Vilela 

 
Valdir Colatto 

vaga do DEM
 

 
PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer 
Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori 

PP  
Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra Jerônimo Goergen 

DEM  
Abelardo Lupion 2 vagas 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Zé Silva (Licenciado) Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

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

Josué Bengtson 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Homero Pereira 
vaga do PR

 
 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 
 

 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 
José de Filippi (Licenciado) Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Fabio Trad 
Luiz Pitiman 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Luiz Carlos 

 
PP  

Beto Mansur João Leão 
Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  
Mendonça Filho 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 
1 vaga 

 
PSB  

Isaias Silvestre 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Paes Landim 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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  

Luiz Alberto Devanir Ribeiro 
Luiz Couto Edson Santos 
2 vagas Fátima Bezerra 

 
1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marinha Raupp Mauro Benevides 
Marllos Sampaio 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Roberto Teixeira 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PHS  

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

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E PROPOR 

MODIFICAÇÕES À LEI 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012, QUE 
REGULAMENTA A PROFISSÃO DE MOTORISTA. 



Presidente: Nelson Marquezelli (PTB) 
1º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Valdir Colatto (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Paulo Pimenta 
Rubens Otoni Policarpo 
Weliton Prado 2 vagas 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Celso Maldaner Alceu Moreira 
Mauro Lopes Lelo Coimbra 
Osmar Serraglio 2 vagas 
Valdir Colatto 

 
PSDB  

Cesar Colnago Domingos Sávio 
Nilson Leitão Raimundo Gomes de Matos 
Vanderlei Macris 1 vaga 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Vilson Covatti Mário Negromonte 

DEM  
Lira Maia 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Lúcio Vale Luciano Castro 
Wellington Fagundes (Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
Gonzaga Patriota Paulo Foletto 
Leopoldo Meyer Valtenir Pereira 

PDT  
João Dado Ângelo Agnolin 

vaga do PSL
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Alex Canziani 

PSC  
Hugo Leal Nelson Padovani 

PCdoB  
Jô Moraes Assis Melo 

PRB  
Oliveira Filho 1 vaga 

PSL  
Dr. Grilo (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  
Junji Abe Diego Andrade 
Onofre Santo Agostini Moreira Mendes 

PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
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  

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PSDB  
Luiz Fernando Machado 

 
Mara Gabrilli 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  
 

PSOL  
Jean Wyllys 

 
 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Josias Gomes Zé Geraldo 
Weliton Prado 3 vagas 
2 vagas 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 1 vaga 

Laercio Oliveira 
 

PSB  
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
João Dado Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  



Evandro Milhomen Osmar Júnior 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD  

José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 
Paulo Teixeira 3 vagas 
Sibá Machado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

José Priante Edinho Bez 
Leonardo Quintão Geraldo Resende 
Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  
Cesar Colnago 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Luiz Fernando Machado 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
PP  

Esperidião Amin Renato Molling 
Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  
2 vagas 2 vagas 

PR  
Wellington Fagundes 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Dr. Ubiali 2 vagas 
Júlio Delgado 

 
PDT  

Marcos Medrado 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 

PSL  
Dr. Grilo 1 vaga 

PSD  
Átila Lins Junji Abe 
Onofre Santo Agostini 1 vaga 
 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
Professor Setimo Raul Henry 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino (Licenciado) Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Luciano Castro 2 vagas 
Vicente Arruda 

 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 

1 vaga 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 



Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda (Licenciado) 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE 
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO 
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS 

ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, 
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Alex Canziani (PTB) 
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB) 
Relator: Jorginho Mello (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Sibá Machado 
Fernando Marroni 3 vagas 
Márcio Macêdo 

 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Marllos Sampaio Francisco Escórcio 
Nilda Gondim Raul Henry 
Rogério Peninha Mendonça 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Nilson Leitão 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 2 vagas 

Paulo Freire 
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 

PDT  
Marcos Rogério Paulo Rubem Santiago 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Paes Landim 

PSC  
Costa Ferreira Andre Moura 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde Jhonatan de Jesus 

PSOL  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Carlos Souza Eleuses Paiva 
César Halum Raul Lima 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Beto Faro Devanir Ribeiro 
Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 
José Mentor Weliton Prado 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 
Eliseu Padilha Eduardo Cunha 
Fabio Trad Ronaldo Benedet 
Marçal Filho Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
João Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Esperidião Amin 
Renzo Braz Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 
Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

João Maia 

 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

PSB  
Gonzaga Patriota Keiko Ota 
1 vaga 1 vaga 

PDT  



Vieira da Cunha João Dado 
Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Arnaldo Jardim 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 
PSC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira (Licenciado) 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Otoniel Lima Acelino Popó 
PHS  

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

Eliene Lima Jefferson Campos 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 Moreira Mendes 

1 vaga 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PHS
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Beto Faro Francisco Praciano 
Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 
Padre Ton Miriquinho Batista 
Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  
Fátima Pelaes Edio Lopes 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Natan Donadon 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Gladson Cameli Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 

Paulo Cesar Quartiero 
Pauderney Avelino 

(Licenciado) 
PR  

Luciano Castro 2 vagas 

Vinicius Gurgel 
 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 
PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 
PSD  

Raul Lima Moreira Mendes 
1 vaga 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 207-A DE 

2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 134 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (GARANTE ÀS DEFENSORIAS 

PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL 
AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E A 
INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA). 

Presidente: Amauri Teixeira (PT) 
1º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Eliseu Padilha (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Alessandro Molon 
Assis Carvalho Erika Kokay 
Luiz Couto Pedro Uczai 
Padre Ton Policarpo 

PMDB  
Eliseu Padilha Renan Filho 
Fabio Trad Rodrigo Bethlem (Licenciado) 
Mauro Benevides 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Bonifácio de Andrada 

 
João Campos 

 
PP  

Cida Borghetti Roberto Britto 
Dilceu Sperafico Vilson Covatti 

DEM  
Augusto Coutinho 2 vagas 
Júlio Campos 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Anthony Garotinho 
Lincoln Portela Laercio Oliveira 



PSB  
Edson Silva Janete Capiberibe 
Valtenir Pereira Jose Stédile 

PDT  
Marcos Rogério Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Antônia Lúcia Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Geraldo Thadeu 2 vagas 
Liliam Sá 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Miriquinho Batista Jesus Rodrigues 
Odair Cunha Josias Gomes 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Edio Lopes Alberto Filho 
Flaviano Melo Elcione Barbalho 
Marçal Filho Pedro Chaves 
Sandro Mabel 1 vaga 

PSDB  
João Campos Carlos Alberto Leréia 
Wandenkolk Gonçalves 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho (Licenciado) 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Sarney Filho 

PTB  
Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Antônia Lúcia Zequinha Marinho 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
George Hilton Cleber Verde 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Hélio Santos 

vaga do PSDB
 

 
Raul Lima 

vaga do PP
 

 
Silas Câmara 

vaga do DEM
 

 
PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 
 

 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 
Amauri Teixeira Nelson Pellegrino 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Rogério Peninha Mendonça 
Osmar Serraglio 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 



Jerônimo Goergen Vilson Covatti 
DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Vieira da Cunha João Dado 
Bloco PV, PPS  

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

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 
PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga 
PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PHS  

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

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 Júlio Cesar 
vaga do DEM

 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 

Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator-Geral: Paes Landim (PTB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD) 
Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PSB) 
Relator-Parcial: Décio Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães 3 vagas 
Vanderlei Siraque 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Pedro Novais José Priante 
1 vaga Lucio Vieira Lima 

PSDB  
Jutahy Junior Alfredo Kaefer 
Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 
Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  
Jerônimo Goergen Renzo Braz 

Renato Molling Roberto Teixeira 
DEM  

Eli Correa Filho Efraim Filho 
Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  
Jaime Martins 2 vagas 
Laercio Oliveira 

 
PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira (Licenciado) 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD  

Junji Abe Guilherme Campos 
Marcos Montes Moreira Mendes 
 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 
Miriquinho Batista João Paulo Lima 
Padre Ton Nazareno Fonteles 
Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  
Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 

vaga do PR
 

Natan Donadon Marinha Raupp 
1 vaga Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Nilson Leitão Bruno Araújo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Reinaldo Azambuja 
1 vaga Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Davi Alcolumbre 2 vagas 



Paulo Cesar Quartiero 
 

PR  
Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 

Luciano Castro 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 
Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 
PTB  

Nilton Capixaba 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) Nelson Padovani 
PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 
PSD  

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty Amauri Teixeira 
Edson Santos Carlos Zarattini 
Rogério Carvalho Iriny Lopes 
Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  
Flaviano Melo Adrian 
Íris de Araújo Hugo Motta 
João Arruda 2 vagas 
Leonardo Quintão 

vaga do PR
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar (Licenciado) 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSB  
Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 
PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Andre Moura Edmar Arruda (Licenciado) 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 Ricardo Izar 

Júlio Cesar 
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE 
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO 
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS 

LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002) 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima 4 vagas 
José Mentor 

 
Luiz Sérgio 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 
Edinho Araújo 

vaga do PMN
 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 
João Arruda Ronaldo Benedet 
Osmar Serraglio Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bruno Araújo Duarte Nogueira 
Eduardo Azeredo Otavio Leite 
Sergio Guerra 1 vaga 

PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  



2 vagas Mendonça Prado 

 
1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Licenciado) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Beto Albuquerque 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Marcos Rogério 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Roberto de Lucena 
PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal 1 vaga 
PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

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

Armando Vergílio José Carlos Araújo 
Moreira Mendes Marcos Montes 
 
Secretário(a): Eugênia S. Pestana 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6260 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Newton Lima 
Nazareno Fonteles Rogério Carvalho 
Paulo Pimenta (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Paulo Teixeira 1 vaga 

PMDB  
João Arruda Flaviano Melo 
Manoel Junior Newton Cardoso 

vaga do PT
 

Marçal Filho Osmar Serraglio 
Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy João Campos 
Eduardo Azeredo Walter Feldman 
Izalci 

vaga do PR
 1 vaga 

Vanderlei Macris 
 

PP  
Beto Mansur Dimas Fabiano 
Sandes Júnior Missionário José Olimpio 

DEM  
Eli Correa Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

José Rocha Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Ariosto Holanda Domingos Neto (Licenciado) 
Luiza Erundina 1 vaga 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Andre Moura 1 vaga 

PCdoB  
Manuela D'ávila Jandira Feghali 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral: Paulo Teixeira (PT) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 
José Mentor Odair Cunha 
Paulo Teixeira Padre João 
1 vaga Vicente Candido 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 
Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Eliseu Padilha 
Marçal Filho Júnior Coimbra 

 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
1 vaga Paulo Abi-ackel 

PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  



Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Severino Ninho Edson Silva 
Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  
Sarney Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  
Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  
Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  
Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Marcelo Aguiar 

vaga do PSC
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PCdoB
 

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
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: 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 
Francisco Praciano Erika Kokay 
Gabriel Guimarães Luiz Couto 
Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  
Alberto Filho Eduardo Cunha 
Eliseu Padilha Marçal Filho 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 
Luiz Fernando Machado João Campos 
1 vaga 1 vaga 

PP  
Renato Molling Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Mendonça Filho Alexandre Leite 
Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Alexandre Roso 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Edmar Arruda (Licenciado) Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Marcon 
Beto Faro Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Lázaro Botelho (Licenciado) Sandes Júnior 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

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

vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Leopoldo Meyer 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 



Bloco PV, PPS  
Rubens Bueno Rosane Ferreira 

PTB  
Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  
Nelson Padovani Andre Moura 

vaga do PR
 

 
Edmar Arruda 

(Licenciado) 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PRTB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra 
vaga do DEM

 
 

Reinhold Stephanes (Licenciado) 
vaga do 

PMDB
  

 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 
João Paulo Lima Artur Bruno 
Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 
Newton Lima Fernando Ferro 

vaga do PR
 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Miriquinho Batista 
Waldenor Pereira 1 vaga 

PMDB  
Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Raul Henry Renan Filho 
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Esperidião Amin Aline Corrêa 
José Linhares Cida Borghetti 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  Efraim Filho 
1 vaga João Bittar 

PR  
Jorginho Mello 

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

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

2 vagas 2 vagas 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

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

 
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 Fátima Bezerra 
vaga do PR

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Miriquinho Batista 

 
Vicentinho 

 
1 vaga 

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 
1 vaga Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

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

PSB  
Valtenir Pereira Domingos Neto (Licenciado) 
1 vaga 1 vaga 

PDT  



Ângelo Agnolin 
vaga do PT

 Dr. Jorge Silva 
Flávia Morais 

 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 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 
PSD  

Dr. Paulo César 
vaga do PR

 Liliam Sá 
vaga do PR

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Nelson Pellegrino 
Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Licenciado) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Cesar Colnago Andreia Zito 
João Campos Eduardo Barbosa 
William Dib Mara Gabrilli 

PP  
Afonso Hamm Aline Corrêa 
Iracema Portella José Linhares 

DEM  
Mendonça Prado Mandetta 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  
Anderson Ferreira Jaime Martins 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Domingos Neto (Licenciado) 

Pastor Eurico Sandra Rosado 
PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PMDB
 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 
1 vaga 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
1 vaga Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César Eleuses Paiva 
Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay 3 vagas 
Luiz Couto 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
2 vagas 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Jorginho Mello 
vaga do PSDB

 2 vagas 
Paulo Freire 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  



Romário Domingos Neto (Licenciado) 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson 1 vaga 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra 
José Otávio Germano 3 vagas 
Paulo Maluf 

 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Ronaldo Fonseca 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Penna 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini (Licenciado) 
Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda (Licenciado) 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
Vitor Paulo George Hilton 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  

 
Eleuses Paiva 

vaga do DEM
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PMDB
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
MÉDIO. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Wilson Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence 
Francisco Praciano Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes Margarida Salomão 

PMDB  
Lelo Coimbra Geraldo Resende 
Professor Setimo 3 vagas 
Raul Henry 

 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 3 vagas 
3 vagas 

 
PP  

José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 



DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Glauber Braga Jose Stédile 
Leopoldo Meyer Severino Ninho 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta Junji Abe 
 
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Cândido Vaccarezza 
 

João Paulo Cunha 
 

PMDB  
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bruno Araújo 
 

PDT  
João Dado 

 
Miro Teixeira 

 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 

PCdoB  
Aldo Rebelo (Licenciado) 

 
PRB  

Cleber Verde 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho 
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 (Licenciado) Miriquinho Batista 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
Danilo Forte Alceu Moreira 
Edio Lopes Fátima Pelaes 
Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
João Campos Wandenkolk Gonçalves 
Reinaldo Azambuja William Dib 
1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  
Jair Bolsonaro Arthur Lira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Júlio Campos 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 
Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
Andre Moura Antônia Lúcia 

PCdoB  
Delegado Protógenes Perpétua Almeida 



PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PMDB
 

 
PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

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

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 
Erika Kokay 3 vagas 
Fátima Bezerra 

 
Luiz Couto 

 
PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 
Marllos Sampaio Mauro Lopes 
Ronaldo Benedet 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia (Licenciado) 
José Linhares Roberto Britto 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Keiko Ota 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 
1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 

PSC  
Antônia Lúcia Edmar Arruda (Licenciado) 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá Guilherme Mussi 
1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra 
Cláudio Puty Marcon 
Valmir Assunção Miriquinho Batista 
Vicentinho 1 vaga 

PMDB  
Darcísio Perondi Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 
Sandro Mabel Asdrubal Bentes 
Valdir Colatto Marçal Filho 

PSDB  
Reinaldo Azambuja Domingos Sávio 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib Nilson Leitão 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  
Jairo Ataíde Mandetta 
Lira Maia 1 vaga 

PR  
Bernardo Santana de Vasconcellos Aelton Freitas 
Lúcio Vale Laercio Oliveira 

PSB  
Gonzaga Patriota Valtenir Pereira 
Isaias Silvestre 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PCdoB  
Assis Melo 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PTdoB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  



Homero Pereira Junji Abe 
Marcos Montes Moreira Mendes 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

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

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Couto 4 vagas 
Miriquinho Batista 

 
Nelson Pellegrino 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Paulo Abi-ackel 2 vagas 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli 
Rebecca Garcia (Licenciado) José Otávio Germano 

DEM  

Major Fábio 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Mendonça Prado 1 vaga 

PR  
Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 
Paulo Freire 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 
PSC  

Antônia Lúcia Leonardo Gadelha 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá 2 vagas 
Moreira Mendes 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do 

PSDB
  

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

 
Secretário(a): - 

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

PSD  
Ricardo Izar 

 
Roberto Santiago 

 
 
Secretário(a): Valdivino Tolentino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
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 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

DEM  
Rodrigo Maia 

 
PDT  

Miro Teixeira 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Arolde de Oliveira 
 

Liliam Sá 
 

PSB  
Glauber Braga 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  
Filipe Pereira (Licenciado) 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

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

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro 
 

PMDB  
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

João Campos 
 

PTB  
José Augusto Maia 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

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

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A LUTA DA 
COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ, DO MATO 

GROSSO DO SUL, PARA PERMANECER ÀS MARGENS DO 
RIO HOVY, PRÓXIMO AO TERRITÓRIO TRADICIONAL 

PYELITO KUE/MBARAKAY 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PMDB  
Danilo Forte 

 
Geraldo Resende 

 
PSDB  

Ricardo Tripoli 
 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PPS  
Arnaldo Jordy 

 
PV  

Penna 
 

Sarney Filho 
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS 

DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA 
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO 

ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Coordenador: Wellington Fagundes (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano 
 

Weliton Prado 
 

PMDB  
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Eduardo Gomes (Licenciado) 
 

João Campos 
 

Nilson Leitão 
 

PSD  
Carlos Souza 

 
Liliam Sá 

 
PR  

Henrique Oliveira 
 



Wellington Fagundes 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PV  

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a):  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A 

APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE 
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E 

OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA 
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. 

Coordenador: Paulo Pimenta (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Jorge Bittar 
 

Paulo Pimenta 
 

Pedro Uczai 
 

Ronaldo Zulke 
 

PMDB  
Elcione Barbalho 

 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

Nelson Marchezan Junior 
 

Otavio Leite 
 

PSD  
Armando Vergílio 

 
Danrlei de Deus Hinterholz 

 
Junji Abe 

 
PP  

Jerônimo Goergen 
 

Luis Carlos Heinze 
 

DEM  
Augusto Coutinho 

 
PV  

Eurico Júnior 
 

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Fernando Torres 
 

PR  
Paulo Feijó 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA 
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS 

DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANI-
KAIOWÁ. 

Coordenador: Padre Ton (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Biffi 
 

Domingos Dutra 
 

Erika Kokay 
 

Padre Ton 
 

 
Secretário(a):  

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 
José Mentor Carlos Zarattini 
1 vaga Jilmar Tatto (Licenciado) 

PMDB  
Carlos Bezerra Edinho Bez 
Fátima Pelaes Leonardo Quintão 
Mauro Benevides 1 vaga 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 
1 vaga Marcus Pestana 

PP  
Esperidião Amin Roberto Balestra 

DEM  
Mendonça Filho 1 vaga 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Valtenir Pereira Sandra Rosado 

PDT  
Miro Teixeira Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Sarney Filho Arnaldo Jardim 

PTB  
Josué Bengtson José Augusto Maia 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A 
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 



Titulares Suplentes 
PT  

Rubens Otoni 
 

PMDB  
Marcelo Castro 

 
PSDB  

Marcus Pestana 
 

DEM  
Ronaldo Caiado 

 
 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
Eduardo Gomes (Licenciado) 

 
PSD  

Ademir Camilo 
 

Arolde de Oliveira 
 

Eduardo Sciarra 
 

Guilherme Campos 
 

Paulo Magalhães 
 

Roberto Santiago 
 

PSB  
Júlio Delgado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva 
 

PTB  
Jorge Corte Real 

 
PCdoB  

Assis Melo 
 

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