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Às 11 horas e 2 minutos comparecem à 
casa os srs.:

Marco Maia
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Total de Roraima 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Total de Amapá 1

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 10

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 4

RONDÔNIA

Marcos Rogério PDT 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 4

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB 
Total de Tocantins 1

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 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 12

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 

SEÇÃO I

Ata da 316ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Extraordinária, Matutina, da 2ª Sessão  

Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
em 21 de novembro de 2012

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente,  
Manato, 2º Suplente de Secretário, Washington Reis, Paulo Feijó, Cida Borghetti,  

Amauri Teixeira, Lincoln Portela, Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães 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 
Total de Piauí 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Total de Paraíba 4

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
 Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 14

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 20

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Magalhães PMDB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
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Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Padre João PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Total de Minas Gerais 28

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Cardoso PSB 
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 

Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Márcio França PSB 
Missionário José Olimpio PP 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
Total de São Paulo 32

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Leandro Vilela PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 4



38232 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PEN 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná 18

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
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 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul 17

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SR. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 

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

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário, 

servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
aprovada.

III – EXPEDIENTE

Oficio nº 482 (CN) 

Brasília, 14 de novembro de 2012

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

Assunto: Composição e calendário de tramitação da 
MPV nº 586, de 2012.

Senhor Presidente,
A Senhora Presidente da República adotou, em 8 

de novembro de 2012, e publicou, no dia 9 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 586, de 2012, que 
“Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União 
aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências”.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 
1, de 2002–CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e 
do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria e estabelecido o calendário para a sua tra-
mitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do 
Senado Federal realizada no dia 13 de novembro do 
corrente ano.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 8 
de novembro de 2012, e publicou no dia 9 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 586, de 2012, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos 
entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Al-
fabetização na Idade Certa, e dá outras providências.

Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
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tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

Composição

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1. Romero Jucá
Francisco Dornelles 2. Sérgio Souza
Paulo Davim 3. Waldemir Moka
Vital do Rêgo 4. Ricardo Ferraço
Ana Amélia 5. Casildo Maldaner

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro 1. Eduardo Lopes 
Acir Gurgacz 2. Wellington Dias 
Lídice da Mata 3. Pedro Taques
Inácio Arruda 4. Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

TITULARES SUPLENTES
Alvaro Dias 1. Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino 2. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

TITULARES SUPLENTES
Alfredo Nascimento 1. Armando Monteiro
Eduardo Amorim 2. Cidinho Santos
**Gim 3. **João Costa 

*PSD

TITULARES SUPLENTES
Sérgio Petecão 1. Marco Antônio Costa

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

** Vaga compartilhada entre o Bloco Parlamentar União e 
Força e o Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcio-
nalidade partidária de 09 de novembro de 2012.

DEPUTADOS

PT

TITULARES SUPLENTES
Jilmar Tatto 1. Beto Faro
Janete Rocha Pietá 2. Valmir Assunção

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1. Teresa Surita
Marcelo Castro 2. Antônio Andrade

PSD 

TITULARES SUPLENTES
Guilherme Campos 1.Eduardo Sciarra
Fábio Faria 2.Geraldo Thadeu

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Bruno Araújo 1. Cesar Colnago

PP

TITULARES SUPLENTES
Arthur Lira 1. Jerônimo Goergen

DEM

TITULARES SUPLENTES
Antonio Carlos Magalhães Neto 1. Pauderney Avelino

PR

TITULARES SUPLENTES
Paulo Freire 1. 

PSB

TITULARES SUPLENTES
Ribamar Alves 1. Glauber Braga

PDT

TITULARES SUPLENTES
André Figueiredo 1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Stepan Nercessian 1. Sarney Filho

PTB

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1. Arnon Bezerra

PRB*

TITULARES SUPLENTES
Antonio Bulhões 1. Otoniel Lima 

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória: 

Calendário
– Publicação no DO: 9-11-2012
– Designação da Comissão: 13-11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
– Emendas: até 15-11-2012 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: -
– Prazo na CD: até 6-12-2012 (até 28º dia) 
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– Recebimento previsto no SF: 6-12-2012
– Prazo no SF: de 7-12-2012 a 20-12-

2012 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 20-

12-2012
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 21-12-2012 a 23-12-
2012 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 24-12-2012 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 17-2-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Publique-se
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 488 (CN) 

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

Assunto: Composição e calendário de tramitação da 
MPV nº 587, de 2012.

Senhor Presidente,
A Senhora Presidente da República adotou, em 

9 de novembro de 2012, e publicou, em Edição Extra, 
no dia 12 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória 
nº 587, de 2012, que “Autoriza para a safra 2011/2012° 
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° Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004”.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e 
do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria e estabelecido o calendário para a sua tra-
mitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do 
Senado Federal realizada no dia 14 de novembro do 
corrente ano.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 9 
de novembro de 2012, e publicou, no dia 12 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 587, de 2012, que 
“autoriza para a safra de 2011/2012, o pagamento de 
um valor adicional ao Benefício Garantia-Safra de que 
trata a Lei no 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia 
para o ano de 2012° Auxílio Emergencial Financeiro de 
que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004”.

Nos termos dos arts. 2o e 3o da Resolução no 
1, de 2002-CN, da Resolução no 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

Composição

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1. Romero Jucá
Francisco Dornelles 2. Sérgio Souza
Paulo Davim 3. Waldemir Moka
Vital do Rêgo 4. Ricardo Ferraço
Ana Amélia 5. Casildo Maldaner

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
José Pimentel 1. Wellington Dias
Walter Pinheiro 2. Acir Gurgacz
Humberto Costa 3. Inácio Arruda
Antonio Carlos Valadares 4. Eduardo Lopes

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

TITULARES SUPLENTES
Alvaro Dias 1. Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino 2. Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

TITULARES SUPLENTES
Alfredo Nascimento 1. Armando Monteiro
Eduardo Amorim 2. Cidinho Santos
** Gim 3. ** João Costa

*PSOL

TITULARES SUPLENTES
Randolfe Rodrigues 1. 

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

** Vaga compartilhada entre o Bloco Parlamentar União e 
Força e o Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcio-
nalidade partidária de 9 de novembro de 2012.
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DEPUTADOS

PT

TITULARES SUPLENTES
Afonso Florence 1. 
Geraldo Simões 2. 

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1. Teresa Surita
Marcelo Castro 2. Antônio Andrade

PSD 

TITULARES SUPLENTES
Guilherme Campos 1. Geraldo Thadeu
Fábio Faria 2. Arolde de Oliveira

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Bruno Araújo 1. Cesar Colnago

PP

TITULARES SUPLENTES
Arthur Lira 1. Jerônimo Goergen

DEM

TITULARES SUPLENTES
Ronaldo Caiado 1. Mendonça Filho

PR

TITULARES SUPLENTES
Wellington Fagundes1. Bernardo Santana de Vasconcellos 

PSB

TITULARES SUPLENTES
Ribamar Alves 1. Glauber Braga

PDT

André Figueiredo 1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Almeida Lima (PPS) 1. Sarney Filho (PV)

PTB

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1. Arnon Bezerra

PMN*

TITULARES SUPLENTES
Jaqueline Roriz 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

Calendário
– Publicação no DO: 12-11-2012 (Edi-

ção Extra)
– Designação da Comissão: 14 -11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
– Emendas: até 18-11-2012 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: * *
– Remessa do processo à CD: -
– Prazo na CD: até 9-12-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 9-12-2012
– Prazo no SF: de 10-12-2012 a 23-12-

2012 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 23-

12-2012
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 24-12-2012 a 5-2-2013 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 6-2-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 20-2-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 489 (CN) 

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

Assunto: Calendário de tramitação da MPV nº 588, 
de 2012.

Senhor Presidente,
A Senhora Presidente da República adotou, em 12 

de novembro de 2012, e publicou, no dia 13 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 588, de 2012, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor de R$1.683.716.400,00 
(um bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, sete-
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centos e dezesseis mil e quatrocentos reais), para o 
fim que especifica”.

Nos termos do disposto no § 6º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, a matéria será encaminhada 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, onde poderá receber emendas.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência, para 
conhecimento, o calendário para a tramitação da maté-
ria, nos termos do § 7º do art. 2º da citada Resolução.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 12 
de novembro de 2012, e publicou no dia 13 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória n° 588, de 2012, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor de Operações 
Oficiais de Crédito, no valor de R$1.683.716.400,00 
(um bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, sete-
centos e dezesseis mil e quatrocentos reais), para o 
fim que especifica”.

A matéria será encaminhada, nos termos do §6º 
do art. 2º da Resolução n° 1, de 2002–CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em: 21-12-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 492 (CN) 

Brasília, em 21 de novembro de 2012

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

Assunto: Indicação de Vice-Líder do Governo no Con-
gresso Nacional.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu o Ofício nº 055, de 2012, do Senado José 
Pimentel, Líder do Governo no Congresso Nacional, 
indicando, nos termos do § 2º do art. 4º do Regimento 
Comum, o Deputado Cláudio Puty, para a função de 
Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional.

Atenciosamente, Senador José Sarney, Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional.

Publique-se.
Em:21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 496 (CN) 

Brasília, 26 de novembro de 2012

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

Assunto: Composição e calendário de tramitação da 
MPV nº 589, de 2012.

Senhor Presidente,
A Senhora Presidente da República adotou, em 

13 de novembro de 2012, e publicou, no dia 14 do 
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 589, de 
2012, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos 
junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições 
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios”.

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 
10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comis-
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria 
e estabelecido o calendário para a sua tramitação, con-
forme relação anexa, lida em Sessão do Senado Fede-
ral realizada no dia 16 de novembro do corrente ano.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

A Senhora Presidente da República adotou, em 
13 de novembro de 2012, e publicou no dia 14 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 589, de 2012, 
que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à 
Fazenda Nacional relativos às contribuições previden-
ciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”.
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Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

Composição

Senadores

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Renan Calheiros 1. Romero Jucá
Francisco Dornelles 2. Sérgio Souza
Paulo Davim 3. Waldemir Moka
Vital do Rêgo 4. Ricardo Ferraço
Ana Amélia 5. Casildo Maldaner

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro 1. Eduardo Lopes 
Acir Gurgacz 2. Wellington Dias 
Lídice da Mata 3. Pedro Taques
Inácio Arruda 4. Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)**

Alvaro Dias 1. Jayme Campos
José Agripino 2. Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)**

Alfredo Nascimento 1. Gim 
Eduardo Amorim 2. João Costa

*PSD

TITULARES SUPLENTES
Marco Antônio Costa 1. Sérgio Petecão

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

** Mais uma vaga, a ser compartilhada entre o Bloco Parla-
mentar União e Força e o Bloco Parlamentar Minoria, confor-
me proporcionalidade partidária de 14 de novembro de 2012.

Deputados

TITULARES SUPLENTES

PT

Jilmar Tatto 1. Beto Faro
Janete Rocha Pietá 2. Valmir Assunção

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1. Teresa Surita
Marcelo Castro 2. Antônio Andrade

PSD 

TITULARES SUPLENTES
Ademir Camilo 1. Guilherme Mussi
Fernando Torres 2. Irajá Abreu

PSDB

TITULARES SUPLENTES
Bruno Araújo 1. Cesar Colnago

PP

TITULARES SUPLENTES
Arthur Lira 1. Jerônimo Goergen

DEM

TITULARES SUPLENTES
Efraim Filho 1. Alexandre Leite

PR

TITULARES SUPLENTES
João Maia 1. 

PSB

TITULARES SUPLENTES
Ribamar Alves 1. Glauber Braga

PDT

TITULARES SUPLENTES
André Figueiredo 1. Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

TITULARES SUPLENTES
Carmen Zanotto 1. Sarney Filho

PTB

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1. Arnon Bezerra

PTdoB*

TITULARES SUPLENTES
Rosinha da Adefal 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o calendário de tramitação da Me-
dida Provisória:

Calendário
– Publicação no DO: 14-11-2012
– Designação da Comissão: -11-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
– Emendas: até 20-11-2012 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: -
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– Prazo na CD: até 11-12-2012 (até 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 11-12-2012
– Prazo no SF: de 12-12-2012 a 4-2-

2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 4-2-2013
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 5-2-2013 a 7-2-2013 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 8-2-2013 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 22-2-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

 
OF/GAB/I/Nº 1.144 

Brasília, 21 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 1616/2012, encaminho 

a Vossa Excelência relação dos nomes dos Depu-
tados do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro – PMDB – que integrarão a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição no 55-A, de 2011, que “dá nova redação 
ao § 8º do art. 144, da Constituição Federal, para dis-
ciplinar a carreira dos agentes públicos responsáveis 
pelo policiamento de trânsito, em âmbito municipal”.
 
TITULARES SUPLENTES
Arthur Oliveira Maia Luiz Pitiman 
Benjamin Maranhão 
Leonardo Quintão
Nilda Gondim

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

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Of./GAB/I/n° 1.146

Brasília, 21 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n° 2.063/2012, encaminho a 

Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputados do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB 
– que integrarão a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 
207-A de 2012, 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).
 
TITULARES SUPLENTES
Eliseu Padilha Renan Filho
Fabio Trad Rodrigo Bethlem
Mauro Benevides 
Wilson Filho

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

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. /GAB/I/n° 1.148 

Brasília, 21 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n° 2.075/2012, encaminho 

a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputa-
dos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB – que integrarão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 368, de 2009, que “dá nova redação ao art. 42 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
ampliando o prazo em que a União deverá destinar às 
regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos 
dos recursos destinados à irrigação”.
 
TITULARES SUPLENTES
Alberto Filho Fabio Trad
Carlos Bezerra Joaquim Beltrão
Leandro Vilela Pedro Chaves
Marçal Filho
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB. 

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. B nº /194/12

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

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

putados Gonzaga Patriota (PSB – PE) e Valtenir Perei-
ra (PSB – MT), como titulares, da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda 
à Constituição n° 55-A, de 2011, do Sr. Hugo Motta, 
que “dá nova redação ao § 8° do art. 144, da Consti-
tuição Federal, para disciplinar a carreira dos agentes 
públicos responsáveis pelo policiamento de trânsito, 
em âmbito municipal”.

Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves, 
Líder do PSB.

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.

 
Of. B nº /195/12

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

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

putado Valtenir Pereira (PSB – PE), como titular, da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 368, de 2009, do 
Sr. Carlos Bezerra, que “dá nova redação ao art. 42 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
ampliando o prazo em que a União deverá destinar às 
regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos 
dos recursos destinados à irrigação”.

Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves, 
Líder do PSB.

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.

Of.B nº/ 196 / 12

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

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

tados Valtenir Pereira (PSB – MT) e Janete Capiberibe 
(PSB – AP), como titulares, e José Stédile (PSB – RS) 
e Edson Silva (PSB – CE), como suplentes, da Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 207-A, de 2012, do Senado 
Federal, que “altera o art. 134 da Constituição Federal” 
(garante às Defensorias Públicas da União e do Dis-
trito Federal autonomia funcional e administrativa e a 
iniciativa de sua proposta orçamentária).

Respeitosamente,– Deputado Ribamar 
Alves,Líder do PSB.

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.

 
Of./LID/ nº 235/2012

Brasília, 21 de novembro de 2012

 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membro para Comissão  
Especial

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

princípio da proporcionalidade partidária, a deputada 
Carmen Zanotto (PPS – SC) para ocupar a vaga de 
titular na Comissão Especial destinada a analisar e 
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 Defen-
sorias Públicas da União e do Distrito Federal auto-
nomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária).

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV – PPS.

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.
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Ofício nº 427/2012

Brasília, 20 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico Vossa Excelência o Senhor Deputado Jo-

sue Bengtson (PTB – PA), na qualidade de Titular e o 
Senhor Deputado Ronaldo Nogueira (PTB – RS), na 
qualidade de Suplente, para integrar o Conselho Par-
lamentar pela cultura da Paz (Resolução da Câmara 
dos Deputados nº 40, de 2006).

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.

Ofício Líder nº 290/2012

Brasília-DF, 21 de novembro de 2012

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

Assunto: Indicação para Comissão Permanente

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

tado Carlos Bezerra (PMDB – MT) para integrar como 
membro titular, a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania – CCJC.

Respeitosamente,– Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro.Publique-se.
Em: 21-11-12. – Marco Maia,Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Deputado Domingos Du-

tra. Em seguida fará uso da palavra o Deputado Oto-
niel Lima.

 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, gostaria apenas de registrar 
que está ocorrendo, neste momento, no Auditório Nereu 
Ramos, uma grande audiência pública, promovida pela 
Comissão de Direitos Humanos, sobre os servidores pú-
blicos demitidos de forma autoritária no Governo de Fer-
nando Collor. O Presidente Itamar Franco enviou medida 
provisória ao Congresso, convertida em lei. 

E hoje há servidores celetistas e estatutários. As 
condições dos celetistas, relativamente aos estatutá-
rios, são degradantes. Estes últimos têm situações 
mais vantajosas.

O seminário tem o objetivo de sensibilizar o Go-
verno a transpor todos os servidores demitidos do re-
gime celetista para o regime estatutário. 

Muito obrigado.
 O SR. OTONIEL LIMA (PRB – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, acredito que 
começamos uma nova fase no Estado de São Paulo.

Nesta manhã os veículos da imprensa noticiaram 
o pedido de exoneração do Secretário de Segurança 
Pública do Estado. E ficamos felizes porque vai assumir 
o cargo um ex-Procurador de Justiça, homem de pulso 
firme, que possui currículo no Estado de São Paulo.

Espero que o novo Secretário de Segurança Públi-
ca, ao lado do Governador, resolva essa onda de crimes 
que se verifica no dia a dia da cidade de São Paulo.

 O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, nobre Deputada 
Rose de Freitas, Sras. e Srs. Deputados, tramita nesta 
Casa, desde o ano de 2000, o Projeto de Lei nº 2.295, 
que regulamenta a jornada de trabalho dos profissio-
nais de enfermagem, considerando que essa jornada 
deveria ser de 30 horas semanais.

Ontem os participantes do Fórum Nacional 30 
Horas Já!, munidos desse objetivo, visitaram os gabi-
netes de vários Parlamentares para, exatamente, sen-
sibilizar o Presidente da Casa, Marco Maia – e V.Exa., 
que dirige os nossos trabalhos –, para que a matéria 
fosse inserida na pauta ainda na presente Sessão Le-
gislativa para deliberação da Câmara dos Deputados.

Daí o apelo que, neste espaço de tempo regi-
mental, entendi oportuno transmitir a V.Exa. a favor da 
regulamentação da jornada de trabalho dos profissio-
nais de enfermagem no País. 

O SR. MARCON (PT – RS. Sem revisão do ora-
dor.) – Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que considere 
como lido discurso em que peço a inclusão em pauta 
do Projeto de Lei nº 2.295, de 2000. 

Esse PL, que fixa em 30 horas semanais a jornada 
de trabalho dos profissionais da área de enfermagem, 
tramita há 12 anos na Casa. 

Ontem, no Fórum Nacional, esses trabalhadores 
distribuíram material em que elencam 25 motivos para 
a aprovação do projeto.

Estamos chegando ao final de mais um ano, que 
bem poderíamos encerrar com essa vitória para esses 
trabalhadores que acompanham os nossos doentes.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servido-
res da Casa, 30 horas semanais para os profissionais 
de enfermagem!

Quero pedir ao Presidente Marco Maia que co-
loque em votação o Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, 
que regulamenta a jornada de trabalho dos profissio-
nais de enfermagem, fixando-a em 30 horas semanais. 

Trata-se de justa reivindicação da categoria, pois 
o trabalho que exercem causa um desgaste físico, emo-
cional e psicológico muito grande, acarretando prejuí-
zos à saúde dos enfermeiros e enfermeiras, afetando, 
consequentemente, a qualidade do seu trabalho, do 
atendimento ao público e, em última instância, trazendo 
prejuízos aos hospitais, em razão dos afastamentos 
ocasionados pelo trabalho exaustivo.

O referido PL está em tramitação no Congresso 
há quase 13 anos, tempo mais que suficiente para 
que tivesse sido bem estudado, revisado, avaliado e 
votado. Ademais, o PL já foi aprovado no Senado e 
nas Comissões da Câmara, estando pronto para ser 
votado. Em junho deste ano chegou a ser incluído na 
pauta, mas ainda aguarda votação.

A sociedade depende da enfermagem para o 
enfrentamento dos inúmeros problemas vivenciados 
na área de saúde. Ela é imprescindível para a conso-
lidação do SUS. Queremos a votação do projeto de lei 
que altera a jornada dos profissionais de enfermagem 
para 30 horas semanais. Eles merecem nosso reco-
nhecimento e nossa atenção.

 O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, eu queria registrar com muita 
satisfação a participação num depoimento extremamen-
te rico, forte e promissor, no lançamento do Programa 
Mais Irrigação, feito na presença da Presidente Dilma 
e dos Ministros, de todos lá, do Luiz Roberto Barcelos, 
empresário da Agrícola Famosa, sediada em Icapuí, 
meu Município, e em Aracati também, porque é uma 
região fronteiriça. Ele deu um testemunho da impor-
tância desse Programa e, sobretudo, do potencial de 
geração de emprego e renda e de inclusão social que 
a irrigação pode trazer a um projeto de fruticultura que 
beneficia dezenas de pessoas.

Então, queria aqui felicitar o Luiz Barcelos por 
ser um dos grandes empresários que têm dado uma 
contribuição ao desenvolvimento do Estado do Ceará 
e do Nordeste do Brasil.

 O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem re-
visão do revisor.) – Sra. Presidenta, eu gostaria que 
V.Exa. considerasse como lido e divulgasse nos meios 
de comunicação da Casa pronunciamento que faço re-
gistrando que, na última segunda-feira, o Governador 
Jaques Wagner, em entrevista coletiva no Centro Ad-
ministrativo da Bahia, comunicou à Bahia e ao Brasil 

que o IBAMA já concedeu a licença prévia – agora, 
recentemente – para a construção de uma obra das 
mais importantes para a infraestrutura nacional, para 
a Bahia e para a minha região, o sul da Bahia.

Eu estou me referindo à construção do Porto Sul, 
um porto, Sra. Presidenta, que será construído pela 
iniciativa privada e pelo poder público e será o quarto 
ou quinto em movimento de cargas no Brasil. Para a 
sua construção serão gerados 2 mil empregos e para 
a sua operação, 1.300 empregos.

Repito: isso é importante para a logística nacional 
e abre perspectivas importantes para o desenvolvimen-
to da Bahia, do sul da Bahia e de Ilhéus.

Estão de parabéns o Governador Wagner e a 
Presidenta Dilma por mais esse investimento impor-
tante na nossa região. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 
dia 19 de novembro, o Governador Jaques Wagner 
deu uma entrevista coletiva anunciando o início da 
construção do Porto Sul. Agora, com a licença prévia 
fornecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais o Porto se tornará realidade.

A licença permite as obras do Porto no Distrito 
de Aritaguá, em Ilhéus, no sul da Bahia, tendo valida-
de de 2 anos, e apresenta as normas ambientais que 
devem ser seguidas pelo projeto.

Os investimentos para o Porto serão expressi-
vos, mais de 3,5 bilhões de reais, criando mais de 2 
mil empregos durante a etapa de construção e 1.300 
quando estiver em operação. Esses investimentos te-
rão um impacto positivo no desenvolvimento da região 
sul da Bahia e repercutirão na economia do Estado.

Aos investimentos do Porto se somarão os in-
vestimentos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
– FIOL, do Aeroporto de Ilhéus e das demais obras 
de infraestrutura programadas para a região, como a 
duplicação da rodovia llhéus-ltabuna e a Barragem do 
Rio Colônia, entre outras.

No momento em que a Presidenta Dilma se en-
contra na Europa, desempenhando um importante 
papel no cenário mundial, inclusive dando palestras 
sobre a política econômica brasileira e como ela tem 
evitado as consequências da crise mundial no Brasil, 
fica clara a posição nacional – desenvolvida por nosso 
partido –, que optou pelo crescimento econômico, de-
senvolvimento político com inclusão social e combate 
às desigualdades regionais, em consonância com os 
objetivos fundamentais de nossa Carta Magna, em 
seu art. 3º, que são: 
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“Art. 3º ....................................................
I – construir uma sociedade livre, justa 

e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginali-

zação e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, con-
sidero muito importante a afirmação acima, por mais 
elementar que possa parecer, pois a sociedade brasi-
leira sempre se caracterizou, apesar do caráter amável 
de seu povo, por ranços, preconceitos e práticas exclu-
dentes. Essa realidade, que começou a ser mudada no 
papel, com a Constituição de 1988, só viria a se tornar 
uma prática efetiva de Estado através da ascensão do 
PT ao Governo Federal, da alta sensibilidade do Pre-
sidente Lula e da persistência da Presidenta Dilma no 
combate à pobreza.

A inclusão e a justiça sociais não só geraram 
mais de 30 milhões de empregos, como dinamizaram 
a economia brasileira, evitaram a crise e mantiveram 
e estimularam a atividade empresarial em todo o País.

Para concluir, quero deixar manifesto que tenho 
confiança de que a região sul da Bahia terá novo auge 
de desenvolvimento econômico, decorrente da políti-
ca de investimentos praticada pelo Governo Federal 
e pelo Governo da Bahia.

Muito obrigado.
 O SR. AUDIFAX (PSB – ES. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidenta, nossa Deputada Rose, do 
nosso Estado, mais uma vez, com muita alegria estou 
aqui ao lado dessa grande Deputada Federal do nos-
so Brasil, que representa muito bem o nosso Estado, 
essa grande companheira, mulher lutadora das cau-
sas sociais. Eu queria colocar aqui a preocupação em 
relação à grande obra que o Governo Federal irá fazer 
no nosso Estado nos próximos anos, que é o Porto de 
Águas Profundas.

Presidenta, que a gente jamais possa fazer pre-
valecer os interesses privados contra os interesses 
públicos. Existem grandes empresas – não vou nominá-
-las neste momento – que não querem que o Porto de 
Águas Profundas vá para a cidade da Serra, divisa com 
a cidade de Vitória. Interesses privados não querem 
que esse porto seja colocado lá, porque irá concorrer 
com esses portos privados no nosso Estado.

Então, eu vim aqui defender o interesse público. 
Faço questão de registrar nos Anais desta Casa que o 
Porto de Águas Profundas do Estado do Espírito San-
to, por interesse público, deve ficar ao lado do Porto 

de Praia Mole, na divisa do Município de Vitória com 
o Município da Serra.

Esse porto irá trazer benefícios para o nosso 
Estado, para o nosso País. O impacto ambiental é 
zero, e o custo é muito menor do que o de qualquer 
outra instalação. E os dados técnicos apresentados 
pela Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA 
demonstram que a melhor localização desse porto é 
entre Serra e Vitória. Eu faço questão de registrar isso.

Iremos fazer com mais de detalhes a defesa des-
se porto, Sra. Presidente. 

 O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, é com muita satisfação 
que registro o centenário de um importante veículo de 
comunicação do País: o Monitor Mercantil, que, insta-
lado no Rio de Janeiro em 1912, fundado pelo Conde 
de Carapebus e Elysio de Carvalho, ao longo desse 
século vem exercendo um papel muito relevante no 
trato da notícia, da análise, da discussão dos temas 
da economia do País, das finanças do País.

Ao longo desse período, foram muitos os prêmios 
que o Monitor Mercantil recebeu, como o ABAMEC-Rio, 
o Prêmio Cobertura de Seguros. E, agora, já nessa 
etapa civilizatória do mundo digital, o Monitor Mercantil 
prossegue atuando com muita vivacidade, com muito 
conteúdo, produzindo um jornalismo cujo compromis-
so maior é ser isento, ser crítico e ser independente.

Gostaria que esta Casa, em nome dos grandes 
jornalistas Acurcio de Oliveira e Marcos de Oliveira 
cumprimentasse toda a redação e toda a equipe que 
faz desse instrumento importante veículo de comuni-
cação para o País.

O Monitor Mercantil, para nós, do Rio de Janei-
ro, e para o Brasil, em especial, tem um conteúdo, um 
compromisso e uma contribuição muito eficaz para a 
notícia independente, para o jornalismo crítico e isento. 

É uma satisfação, portanto, registrar o centenário 
do Monitor Mercantil. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na efer-
vescente Rio de Janeiro do início do século, nascia, 
em 26 de novembro de 1912, o Monitor Mercantil. As 
primeiras e tímidas edições, em forma de boletim mi-
meografado, aos poucos foram se firmando, a ponto de 
se tornarem a principal fonte de consultas dos meios 
financeiros e mercantis na década de 20. As páginas 
do Monitor Mercantil passaram então ao arquivo das 
seções de crédito, cadastro e cobrança das principais 
casas bancárias e comerciais do País. Sua utilidade 
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era incontestável. Era uma espécie de SPC (Serviço 
de Proteção do Crédito) da época.

Fato a ser destacado é o que há de notavelmente 
heterogêneo nos fundadores do Monitor Mercantil, o 
Conde de Carapebus e Elysio de Carvalho. O primei-
ro, José lnácio Neto dos Reis Carapebus (1861-1928), 
Conde de Carapebus – Conde pelo Vaticano, não pelo 
Império – era filho do primeiro Conde de Carapebus e 
neto do Barão do mesmo título, descendente, portanto, 
de uma das grandes famílias proprietárias de terras e 
engenhos no norte fluminense, na região de Macaé.

Já Elysio de Carvalho (1880-1925), grande inte-
lectual alagoano, foi um dos mais marcantes libertários 
de sua época, socialista, defensor de uma identidade 
nacional e da integração da América do Sul. Ainda 
que as origens do segundo Conde de Carapebus na 
velha aristocracia rural fluminense nada nos possam 
provar sobre sua ideologia pessoal, é inegável que, 
fundado por duas personalidades de origens tão dís-
pares, o jornal deve ter nascido sob o saudável signo 
do pluralismo.

Prestes a se tornar um jornal centenário, o Mo-
nitor Mercantil mantém o signo do pluralismo e usa a 
experiência e a credibilidade adquiridas para manter 
uma postura independente, questionadora, em linha 
com o que se espera da imprensa.

Como reconhecimento, recebeu por três vezes o 
Prêmio ABAMEC-Rio (Associação Brasileira dos Ana-
listas do Mercado de Capitais), na categoria Imprensa 
e Comunicação, como melhor veículo especializado na 
opinião dos analistas de mercado, e melhor Profissio-
nal de Imprensa. Recebeu um prêmio da ABAMEC-
-Nordeste também como melhor veículo.

Em 2002, recebeu o Prêmio Cobertura de Segu-
ros – Melhor Veículo, feito repetido em 2003. Ainda em 
2002, um novo passo: a publicação do Monitor Mercan-
til São Paulo. O novo jornal, que mantém a linha e os 
ideais do irmão mais velho, é resultado do crescimento 
da tiragem em São Paulo, notadamente no mercado 
financeiro, na esteira do sucesso reconhecido pelos 
prêmios de cobertura especializada.

Também um descendente direto dos ideais do 
jornal, o Monitor Digital reúne matérias das redações 
do Rio e de São Paulo, junto com a produção própria, 
buscando aliar rapidez na informação e profundidade 
na análise. No ano do centenário do jornal, o site recebe 
vários aperfeiçoamentos, como a nova programação 
visual, mais interatividade, presença em aparelhos 
móveis, entre outras novidades.

Poucos periódicos, em toda a história do Brasil, 
alcançaram a marca centenária, o que se explica pela 
própria história do Brasil, com suas muitas crises po-

líticas e econômicas, com seu longos momentos de 
insegurança em ambas as áreas.

Este Brasil dos últimos 100 anos, durante os quais 
o Monitor Mercantil marcou sua presença, é um país 
que de 24 milhões de habitantes no ano de 1912 pas-
sou a uma população exatamente oito vezes maior no 
momento atual; um país que se ergueu de um severo 
subdesenvolvimento em quase todos os aspectos de 
sua realidade a espantosas conquistas em muitas de-
las e que segue, como todos os povos e nações, sua 
história de misérias e de glórias.

Ao longo desses quase 100 anos, o que não muda 
é o compromisso do Monitor Mercantil e de sua equi-
pe com um jornalismo isento, crítico e independente.

 O SR. BOHN GASS (PT – RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, quero apenas para fazer um 
registro e dar como lido pronunciamento a respeito de 
um grande evento que vai acontecer no Rio de Janeiro, 
entre os dias 21 e 25 de novembro. Estou falando da 
8ª edição da Feira Nacional de Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo 2012. 

Quero parabenizar o nosso colega e Deputado 
Pepe Vargas, hoje Ministro do Desenvolvimento Agrá-
rio, que fará a solenidade de abertura hoje à tarde da 
8º edição da FENAFRA – eu estarei lá participando.

Trata-se do maior evento da agricultura familiar 
do País. Essa 8ª edição da Feira será no Rio de Ja-
neiro, num esforço para trabalhar os temas da susten-
tabilidade, da organização da inclusão produtiva e do 
oferecimento de alimento de qualidade.

A agricultura familiar oferece mais de 70% da 
produção, que vem da mão do homem e da mulher do 
campo, para o mercado interno. E é também a expres-
são do grande combate para erradicarmos a miséria 
no campo com as políticas públicas trabalhadas pelo 
próprio Governo, desde o Presidente Lula, também com 
a Presidenta Dilma, dirigidas hoje pelo nosso querido 
Ministro Pepe Vargas. 

Este momento é importante para a agricultura 
do País. Ele afirma as nossas associações, as nossas 
cooperativas, os que produzem alimento e que fazem 
desenvolver os nossos Municípios. 

A maior parte dos nossos Municípios tem o PIB 
oriundo da prática da agricultura familiar. E nós quere-
mos, com essa Feira, expressar a grande riqueza que 
existe a partir dessa produção. Ao mesmo tempo, que-
remos enfrentar o desafio para podermos superar os 
obstáculos para a permanência do homem no campo, 
para o jovem poder produzir, para a democracia da in-
clusão do trabalho da mulher, para que possamos ter 
sustentabilidade, que é também o centro de reflexão 
desta grande Feira.
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Parabéns à 8ª Feira Nacional de Agricultura Fa-
miliar e Reforma Agrária – Brasil Rural Contemporâneo 
2012, no Rio de Janeiro!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde 
2004, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
realiza a Feira Nacional de Agricultura Familiar e Re-
forma Agrária. Até o momento foram realizadas sete 
dições, sendo cinco em Brasília, Distrito Federal, e 
duas no Rio de Janeiro, na Marina da Glória.

Em todas as edições o objetivo foi a divulgação, 
promoção e comercialização de produtos oriundos da 
agricultura familiar e da reforma agrária. 

Os agricultores familiares e assentados da refor-
ma agrária são os principais beneficiários das políticas 
públicas de fomento do MDA.

Diante dos bons resultados das edições ante-
riores da Feira, o MDA está organizando a 8ª edição 
da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária – Brasil Rural Contemporâneo 2012, prevista 
para acontecer no período de 21 a 25 de novembro 
de 2012, no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. A 
abertura será realizada hoje, às 16 horas, pelo Minis-
tro Pepe Vargas.

A questão do desenvolvimento com sustentabi-
lidade sempre esteve presente na política de desen-
volvimento da agriculta familiar.

Em 2012, foi realizada no Rio de Janeiro a Rio+20, 
que tinha como mote assegurar o desenvolvimento com 
sustentabilidade. É nesse cenário pós-Rio+20, que a 
8ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária – Brasil Rural Contemporâneo 2012 retorna 
ao Rio de Janeiro, apresentando para a comunidade 
carioca e brasileira que por lá passar a influência da 
sustentabilidade no progresso da agricultura familiar, a 
origem dos seus produtos e como se dá a sua relação 
com o meio ambiente.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSD – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu gostaria, da 
tribuna desta Casa, de registrar que amanhã o Prefeito 
Dr. Santana, de Juazeiro do Norte, vai dar ordem de 
serviço para a construção de 750 casas do programa 
Minha Casa, Minha Vida, complementando um projeto 
em que ele fez mais de 4 mil casas dentro desse pro-
grama. É um prefeito que tem tido um comportamento 
ético, de trabalho e de luta, e esse é um trabalho que 
Juazeiro do Norte vai reconhecer.

Eu queria dizer, da tribuna desta Casa, que ama-
nhã, na Praça da Bíblia, em Juazeiro do Norte, haverá 
o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
que vai ser uma extensão do programa que o Prefeito 

vem exercendo, fazendo tantas obras importantes de 
infraestrutura na cidade de Juazeiro do Norte. 

Portanto, parabenizo o Prefeito da cidade de Ju-
azeiro do Norte, Dr. Santana.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Audifax.

O SR. AUDIFAX (PSB – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria, novamente, de colocar a questão do porto de 
águas profundas que a nossa Presidenta está queren-
do fazer em nosso Estado. Venho aqui defender que 
esse porto seja feito na divisa do nosso Município da 
Serra com o Município de Vitória. Por quê? 

Primeiro, nessa área, o impacto ambiental será 
menor do que em qualquer outra área do Estado do 
Espírito Santo. Segundo, nós já vamos ter ali algo ins-
talado. Importante dizer que também temos nessa área 
uma retroárea destinada a esse porto.

Coloquei o assunto anteriormente, e faço questão 
de registrar novamente, porque não podemos deixar os 
interesses privados prevalecerem sobre os interesses 
públicos. A construção desse porto no nosso Município, 
ao lado do Município de Vitória, irá fazer prevalecer o 
interesse público em relação aos interesses privados. 
Então, venho pedir que esse porto seja colocado no 
nosso Município da Serra.

Venho aqui, mais vez, falar também sobre uma 
obra importante para o Estado do Espírito Santo e para 
a Grande Vitória. Estivemos ontem com o Governador 
Renato Casagrande, a quem quero agradecer e para-
benizar pela iniciativa da defesa da obra do Contorno 
do Mestre Álvaro. Falamos ontem com a nossa Minis-
tra Ideli sobre a importância dessa obra para a Gran-
de Vitória e para o Estado do Espírito Santo, porque, 
se nós observarmos o número de mortes na BR-101, 
dentro do Estado do Espírito Santo, vamos verificar 
que a maior parte se dá na cidade da Serra, no trevo 
da BR-101. A obra do Contorno do Mestre Álvaro não 
somente vai facilitar a mobilidade urbana, o trânsito, 
mas também vamos salvar vidas, Sra. Presidente.

Então, vimos aqui, mais uma vez, em defesa 
dessa obra. Vamos conscientizar todos de que a apro-
vação dessa obra é importante não só para a cidade, 
mas para o Estado do Espírito Santo.

Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Benevides, 
por 3 minutos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, no-
bre Deputada Rose de Freitas, Sras. e Srs. Deputados, 
numa reunião mantida ontem com os Prefeitos eleitos 
na competição de outubro passado, o Governador Cid 
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Ferreira Gomes fez amplas exposições sobre o qua-
dro financeiro nacional e os seus reflexos no repasse 
de recursos através dos Fundos de Participação, atin-
gindo o próprio Estado e as nossas comunas, o que 
trará evidente desequilíbrio, obrigando os gestores a 
um procedimento rigoroso no que concerne aos dis-
pêndios respectivos.

O titular do Executivo de nossa Unidade Fede-
rada deixou patente que o momento é de rigorosa 
contenção, priorizando-se itens que integram o rol 
dos indispensáveis à coletividade, com supressão de 
aplicações supérfulas, que podem sofrer protelações, 
com o fim de evitar desestabilização das finanças de 
cada cidade.

Além disso, os reflexos da estiagem têm-se feito 
sentir com ampla ressonância na arrecadação, embora 
o Governo da União haja programado ações eficazes, 
como o elastecimento da Bolsa Estiagem e do Seguro 
Safra, repassados com relativa regularidade nessa fase 
emergencial, consequente de uma seca considerada 
como a mais drástica dos últimos 40 anos.

No âmbito da Fazenda, segundo Cid Gomes, 
também há uma preocupação para manter em dia to-
dos os compromissos do Tesouro, com execução de 
empreendimentos apenas identificados como prioritá-
rios, reclamados por todos os segmentos sociais, em 
setores elencados como vitais e inadiáveis.

Na proposta orçamentária, elaborada pelo Con-
gresso, tem havido igualmente restrição a novos ônus, 
inclusive com as despesas consignadas a pessoal, 
item que há ensejado descontentamento por parte 
dos servidores, ansiosos por uma majoração em seus 
vencimentos, dentro de padrões razoáveis, em sintonia 
com o instante que atormenta o Brasil, diante de um 
PIB previsto para apenas 1,5% no exercício.

O Relator-Geral da proposta no Congresso, Se-
nador Romero Jucá, em seu parecer, ontem concluído, 
inadmite gastos além do índice constante da proposta 
enviada pelo Palácio do Planalto, apesar dos apelos 
dos nossos Senadores e Deputados.

Ao concluir a sua didática explanação, o dirigen-
te cearense, nas dependências do centro de eventos 
inaugurado no último semestre, dispõe-se a orientar 
os eleitos na busca de alternativas viáveis, capazes de 
diminuir o impacto da presente conjuntura, marcada-
mente adversa, reclamando conteção drástica.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria, antes de chamar o próximo orador, de anun-
ciar que se encontram nas galerias universitários do 
curso de Direito da Faculdade Gama e Souza, do Rio 
de Janeiro, e da Faculdade Mario Schenberg, de São 
Paulo. Agradecemos pela presença nesta Casa. (Pal-
mas nas galerias.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado José Airton.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, senhores 
telespectadores, trago aqui à baila, mais uma vez, o 
famoso julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do 
chamado mensalão, na Ação Penal nº 470, e reprodu-
zo o artigo publicado hoje na Folha de S.Paulo por 
Luiz Moreira, Doutor em Direito e Mestre em Filosofia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, no qual 
ele aborda de forma clara que no julgamento foram 
cometidos vários equívocos e erros.

Reproduzo aqui, inclusive, o artigo em que ele 
coloca a matéria do jurista Claus Roxin, que deu uma 
grande entrevista à Folha de S.Paulo, em que esta-
beleceu as premissas para a atuação do Judiciário em 
matéria penal. Uma é a comprovação da autoria, para 
designar o dolo; outra é que o Judiciário, nas demo-
cracias, é garantista. Diz o artigo:

“Roxin consubstancia essas premissas 
nas seguintes afirmações:

‘1) A posição hierárquica não fundamen-
ta, sob nenhuma circunstância, o domínio do 
fato. O mero ter que saber não basta. Essa 
construção (‘dever de saber’) é do direito an-
glo-saxão e não a considero correta. No caso 
do Fujimori, por exemplo, foi importante ter 
provas de que ele controlou os sequestros e 
homicídios realizados.

2) É interessante saber que aqui também 
há o clamor por condenações severas, mesmo 
sem provas suficientes. O problema é que isso 
não corresponde ao direito.

Na seara penal, portanto, o Judiciário 
age como a instância que garante as liberda-
des dos cidadãos, exigindo que o acusador 
demonstre de forma inequívoca o que alega.

Assim, atribui-se ao Judiciário o desem-
penho de um papel previamente estabelecido, 
pelo qual ‘fazer justiça’ significa o cumprimento 
correto dos procedimentos estabelecidos pelo 
ordenamento jurídico.’

Como Roxin, sustento que cabe ao Judiciário se 
circunscrever ao cumprimento de seu papel constitu-
cional, de se distanciar da tentativa de se submeter 
ao clamor popular e de aplicar aos jurisdicionados os 
direitos e as garantias fundamentais.

Nesse sentido, penso que, durante o julgamento 
da ação penal 470, o STF se distanciou do papel que 
lhe foi confiado pela Constituição de 1988, optando em 
adotar uma posição não garantista, contornando uma 
tradição liberal que remonta à Revolução Francesa.
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Esses equívocos conceituais transformaram, no 
meu entender, a ação penal 470 num processo alta-
mente sujeito a contestações várias, pois o STF não 
adotou corretamente nem sequer o domínio do fato 
como fundamento teórico apropriado. Tais vícios, con-
ceitual e metodológico, efetivaram-se do seguinte modo:

‘1) O relator criou um paralelo entre seu 
voto e um silogismo, utilizando-se do mes-
mo método da acusação. O relator vinculou o 
consequente ao antecedente, presumindo-se 
assim a culpabilidade dos réus.

2) Em muitas ocasiões no julgamento, 
foi explicitada a ausência de provas. Falou-
-se até em um genérico ‘conjunto probatório’, 
mas nunca se apontou em que prova o dolo 
foi demonstrado.

Por isso, partiu-se para uma narrativa 
em que se gerou uma verossimilhança entre 
a ficção e a realidade. (...)”.

Por isso, Sra. Presidente, eu queria aqui me as-
sociar a esse grande jurista, Mestre em Direito, colocar 
para a opinião pública brasileira e lamentar que o STF 
no Brasil tenha feito esse posicionamento, inclusive in-
vertendo a pauta, porque o que estava em jogo nesse 
processo era a discussão do julgamento, primeiro... 

(O microfone é desligado.)

O SR. JOSÉ AIRTON – Vou concluir, Sra. Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 
favor, conclua, porque há vários oradores inscritos.

O SR. JOSÉ AIRTON – Primeiro, inverteu-se a 
pauta desse processo, porque o que estava em jogo, 
e bem anterior, era o chamado mensalão tucano, que 
foi a origem. E por que se inverteu essa pauta para 
colocar o julgamento do mensalão do PT? É a primei-
ra questão.

Segundo, Sra. Presidente, está mais do que pro-
vado que foi um processo tramado midiaticamente para 
ser colocado inclusive nas eleições para nos desgastar 
e desgastar o Partido dos Trabalhadores.

Por isso, fundamentado inclusive nesse artigo hoje 
da Folha de S.Paulo, a gente vem aqui mais uma vez 
lamentar essa posição e esperar que o Judiciário bra-
sileiro possa, de fato, se fundamentar em provas con-
cretas e não julgar sem prova para condenar inocentes.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 

palavra o Deputado João Dado. Em seguida, o Depu-
tado Manoel Salviano e depois a Deputada Jô Moraes.

O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, Rose de Freitas, que ilustra a 
nossa Mesa da Câmara dos Deputados como a nossa 

1ª Vice-Presidente da história deste País, quero fazer 
aqui uma menção especial a um tema que está sendo 
debatido nesta Casa que é o fim do fator previdenciário.

Temos uma realidade no País em que os traba-
lhadores contribuem para a Previdência com o seu sa-
lário que percebem mês a mês e, portanto, deveriam 
ter direito na aposentadoria a receber esse salário. 

Não é o que acontece. E o fator previdenciário, 
muitas vezes, sequestra parte significativa desse sa-
lário, no momento da aposentação, por conta exata-
mente de uma fórmula mágica segundo a qual, mesmo 
aqueles trabalhadores do sexo masculino que têm 35 
anos de serviço, são obrigados a perder parte do seu 
salário no momento da aposentadoria.

Nós, do PDT – temos o conceito absolutamente 
arraigado de que os direitos previdenciários devem 
ser concedidos na sua integralidade, porque o traba-
lhador recolheu efetivamente para a Previdência, para 
o INSS, um valor em cima daquilo que realmente re-
cebeu como salário. Entretanto, quando se aposenta, 
perde parte substancial desse salário. Assim, acredi-
tamos que o fator previdenciário é nada mais que um 
sequestro, um confisco, de um valor daquele salário 
do trabalhador do Brasil.

Por esse motivo, Sra. Presidente, acreditamos 
que esta Casa deve apreciar essa matéria incontinenti, 
deve promover a justiça para com milhões de brasilei-
ras e brasileiros trabalhadores do País, pois, muitas 
vezes, a mulher trabalha 30 anos e não tem direito à 
aposentadoria integral, e o homem trabalha 35 anos e 
também não tem esse direito, por conta de uma fórmula 
que concilia idade e tempo de contribuição.

Nesse sentido, faço um apelo ao Presidente da 
Casa, Deputado Marco Maia, para que coloque essa 
matéria em votação, para que coloque sob aprecia-
ção da sociedade aquilo que vai ser decidido pelo 
Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, 
para fazermos justiça aos milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores do País que contribuíram efetivamente 
com uma base de cálculo cheia e, no momento da 
aposentadoria, não a percebem de maneira integral.

Essa a nossa manifestação. Agradeço a opor-
tunidade. 

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Manato, 2º Suplente de 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra à Deputada Jô Moraes, por 3 minutos.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB – MG. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, caros Deputados, que-
ridas Deputadas, nós acabamos de ter a informação 
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de que o julgamento do goleiro Bruno foi adiado por 
medidas processuais tomadas pela sua defesa. Esta é 
uma demonstração de que, mais uma vez, limitações 
da dinâmica do processo penal levam ao reforço da 
impunidade.

Tendo à frente uma juíza, a Dra. Marixa Fabiane, 
sincera, firme e corajosa, enfrentando todas as mano-
bras, desde o primeiro dia, os mecanismos usados para 
que fosse desmembrado o julgamento foram sendo 
implementados momento a momento. 

Em primeiro lugar, foi o Bola: o advogado renun-
ciou à sua defesa; ele renunciou à defensoria pública; 
e teve que haver um prazo de 10 dias para se indicar 
novo advogado. Em segundo lugar, houve manobras 
do advogado do Bruno, que passou a abandonar a 
Dayanne. Em terceiro lugar, houve agora um litígio 
entre o Bruno e o seu advogado, fazendo com que o 
julgamento fosse adiado para janeiro.

Nós queremos dizer aqui que o julgamento dos 
acusados pelo assassinato de Eliza Samudio é um jul-
gamento exemplar, simbólico para a Nação brasileira.

Queremos lembrar aqui que só em Minas Ge-
rais, de janeiro a novembro, foram assassinadas 82 
mulheres, e não estamos envolvendo aqui as mulhe-
res mortas pelo tráfico, mas as mulheres vítimas da 
violência doméstica.

Queremos lembrar aqui que, nos crimes de as-
sassinato, 14% de homens são mortos em circuns-
tâncias domésticas, dentro do lar, nas suas casas. No 
caso das mulheres, 41% delas são assassinadas no 
âmbito doméstico.

Por isso queremos insistir aqui que a defesa de 
que há uma alteração na qualificação do crime do 
feminicídio e de que devemos tomar medidas pro-
cessuais para assegurar e agilizar o julgamento das 
mulheres assassinadas devem ser pauta desta Casa 
e do Congresso. 

Queremos concluir dizendo que a CPMI irá neste 
final de semana ao Estado do Amazonas para verifi-
car o grau de violência, denunciado inclusive no jornal 
Folha de S.Paulo, que atinge indígenas menores que 
trocam sua virgindade por chocolate.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 

nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra o 

nobre Deputado Eliene Lima, do PSD de Mato Grosso, 
por 3 minutos na tribuna.

O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
acabamos de relatar, na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, o Projeto de Lei 

nº 3.728, que “dispõe sobre apoio tecnológico a micro 
e pequenas empresas e dá outras providências”.

É um estudo coordenado pelo ilustre Deputado 
Ariosto Holanda, em parceria com o Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica, o qual achamos de 
extrema importância. Por quê? É sabido que as micro 
e pequenas empresas congregam mais de 98% dos 
estabelecimentos existentes no País e respondem por 
53% dos postos de trabalhos formais da nossa econo-
mia. São, por outro lado, pouco propensas à inovação. 

Segundo dados citados no estudo que fundamen-
tou a proposta, apenas 20% das micro e pequenas 
empresas promovem ações de inovação em produtos 
ou processos, enquanto 60% das empresas de gran-
de porte o fazem.

O Deputado Ariosto Holanda ainda colocou que, 
das 750 mil micro e pequenas empresas abertas no 
País anualmente, apenas 100 mil sobrevivem e que 
a gestão e o financiamento, aliados ao mercado, até 
que funcionam, mas a falta de modernidade mata es-
sas empresas. 

Então, esse projeto de lei, realmente, é de ex-
trema utilidade – e estão aqui os nossos colegas de 
Comissão Arolde de Oliveira e Júlio Campos, além de 
outros companheiros.

Há o entendimento de que nós temos que fazer 
com que principalmente a micro e a pequena empre-
sa possam continuar abrindo mercado, fazendo com 
que a geração de emprego e renda – mesmo que elas 
paguem menos do que as empresas de grande porte 
– fique aquecida, por meio de sua capacitação, de sua 
qualificação pelas instituições superiores de ensino, 
como o Instituto Federal de Ensino Tecnológico e as 
universidades federais e estaduais.

Então, quero aqui ressaltar a importância da 
aprovação desse projeto de lei do Conselho de Altos 
Estudos, coordenado pelo companheiro Ariosto Ho-
landa, e dizer que, com certeza, este é um momento 
importante para as micro e pequenas empresas do 
País, que passam a ter esse instrumento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDSON SILVA (PSB – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
preocupação não é bem o termo, talvez seja medo 
da violência que, a cada dia, cresce no nosso País. O 
exemplo é São Paulo, Estado mais rico do Brasil, onde 
a violência intimida o povo e, até certo ponto, ajoelha 
as autoridades.

Todos nós sabemos, nós brasileiros, não só nós 
Parlamentares com assento nesta Casa, que, numa 
avaliação de vários órgãos de segurança pública des-
te País, a causa principal da violência é o tráfico de 
drogas, o tráfico de armas e o consumo das drogas.
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Nós temos, no Brasil, uma política de polícia no 
combate ao tráfico de drogas. Devemos mudar. Comba-
ter o tráfico de drogas no Brasil não pode ser mais uma 
ação de polícia, tem que ser uma política de Governo.

O Brasil, graças a Deus, não é produtor de co-
caína, mas é o segundo maior consumidor de cocaína 
no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos 
da América.

E o que nos causa, até certo ponto, uma grande 
dúvida é que, em 1995, quando estávamos aqui no se-
gundo mandato de Deputado Federal, o Brasil era zero 
consumidor de cocaína. O Brasil era corredor para o 
tráfico de cocaína, para que a cocaína chegasse aos 
Estados Unidos da América.

Mas só que as autoridades americanas fizeram 
um trabalho com as autoridades brasileiras para que 
a cocaína que passava pelo Brasil não chegasse aos 
Estados Unidos, que o Brasil se transformasse de cor-
redor a consumidor. Foi um trabalho em que milhões 
de dólares foram gastos pelo Governo americano com 
as autoridades brasileiras para impedir, pelo corredor 
Brasil, que a cocaína chegasse aos Estados Unidos. 
E o trabalho das nossas autoridades beneficiou os 
Estados Unidos, mas prejudicou o Brasil.

O Brasil, não deixando a droga chegar aos Esta-
dos Unidos, passou de corredor a consumidor. O crime 
organizado transformou o Brasil num grande consumi-
dor: somos o segundo maior consumidor de cocaína no 
mundo. E, na ponta, a sociedade morrendo e matando. 
A sociedade, como protagonista do crime, morrendo e 
matando, principalmente os jovens do Brasil.

Então, ou o Governo assume de frente a tarefa 
de combater o tráfico de drogas... E não é tráfico, é 
importação. A Colômbia, a Bolívia e o Peru não são 
traficantes de drogas, são exportadores de drogas 
para o Brasil – de drogas e armas. Ou o Brasil peita a 
Colômbia, a Bolívia, o Peru, para impedir – como os 
Estados Unidos fizeram com o Brasil – a entrada de 
drogas, de cocaína, de armas e de munição no Brasil, 
ou nós vamos continuar gastando milhões num com-
bate ineficaz, combatendo os pequenos traficantes e 
até os traficantes médios do PCC. Mas nós temos que 
combater é a entrada, é a importação de drogas, de 
cocaína e armas que vêm da Colômbia, da Bolívia e 
do Peru para o Brasil. Isso está matando o Brasil e o 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB – CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, pediria a V.Exa. 
que desse como lido o meu pronunciamento, em que 
destaco as premiações que a Secretaria de Estado da 
Saúde do Ceará recebeu do GESPÚBLICA 2012, que 
é o Prêmio Ceará de Gestão Pública, realizado pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Trabalho do 
meu Estado. 

A Saúde conquistou seis premiações: a SESA, 
nossa Secretaria de Estado, faixa prata; o Laboratório 
Central (LACEN), faixa ouro – aproveito e parabeni-
zo o Dr. Ricardo Carvalho de Azevedo, que é o nosso 
querido diretor. Os hospitais Cesar Cals, São José e 
Hemoce receberam prata, além do Hospital Mental 
Frota Pinto, que foi contemplado com o bronze.

Quero parabenizar todos os gestores dessas 
entidades e o nosso Secretário de Saúde, Arruda, e 
o nosso Governador, Cid, mostrando claramente que 
gestão é um destaque importante para calar aqueles 
que dizem que, na Saúde, o temerário é a gestão. Um 
Estado como o Ceará mostra isto: que a gestão do 
SUS é uma gestão profícua, ajustada e justa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po-
deria deixar de destacar daqui da Câmara Federal as 
premiações recebidas pela Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará, além de Hospitais da sua rede, do 
GESPÚBLICA 2012. O Prêmio Ceará de Gestão Pú-
blica é realizado pela Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Trabalho (SEPLAG).

A Saúde conquistou seis premiações: A SESA, 
faixa prata, o Laboratório Central (LACEN), faixa ouro 
– aproveito e parabenizo seu competente Diretor, Dr. 
Ricardo Carvalho de Azevedo e Sá. Os Hospitais Ge-
ral Cesar Cals, São José e Hemoce receberam faixa 
prata. O Hospital Mental Frota Pinto foi contemplado 
com a faixa bronze. Meus cumprimentos a todos os 
gestores dessas unidades pelo grande desempenho 
em suas gestões.

É importante lembrar que em 2011° Hospital In-
fantil Albert Sabin, também da rede SESA, foi premiado 
com faixa ouro, e o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart 
(Do Coração e Pulmão de Messejana), com prata. 
No primeiro ano da promoção, foram contemplados o 
Hospital Infantil Albert Sabin com ouro e os Hospitais 
Carlos Alberto Studart e São José, com prata.

Como ex-Secretário de Saúde do Ceará, faço 
questão de detalhar esse fato, para mostrar como te-
mos avançado em gestão pública, calando aqueles que 
sempre tentam estigmatizar a gestão no SUS.

Quero felicitar o Sr. Secretário de Saúde, Dr. Ar-
ruda Bastos, em nome de todos os servidores, grandes 
responsáveis por essas grandes conquistas. Cumpri-
mento também o Governador Cid Gomes, que, com 
grandes investimentos, não tem medido esforços em 
prol da saúde pública de nosso Ceará.
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Era só, Sr. Presidente. Solicito que meu pronun-
ciamento seja publicado nos meios de comunicação 
desta Casa.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais co-
legas, vejo hoje aqui três grandes colegas da minha 
bancada: Zé Vieira, Costa Ferreira e Waldir Maranhão. 
Quero dizer que eu fiquei perplexo com a situação que 
encontrei no aeroporto de São Luís do Maranhão, ae-
roporto este que foi reformado e ampliado. Acontece 
que era praticamente perto de meia-noite, e não havia 
uma escada rolante funcionando; não há um elevador 
funcionando. E é bom que a presidência da INFRA-
ERO saiba disso: não existe sequer um restaurante 
para que possamos fazer uma refeição. É incrível! O 
que eu vi, Sr. Presidente, foi uma coisa lamentável; e 
a população cobrando dos Parlamentares. 

É por isso que eu venho aqui a esta Casa para 
cobrar das autoridades da INFRAERO. Um suco de 
laranja lá custa 6 reais; uma água, 4 reais. É um ab-
surdo, é um roubo que estão fazendo para com o povo 
da minha terra! E não só isso: se a pessoa vai ao ae-
roporto, é preciso que haja uma livraria, para comprar 
uma revista ou qualquer coisa para passar o tempo. 
Não existe nada. Nada, nada. Está abandonado o ae-
roporto de São Luís do Maranhão! 

E eu, que estou sendo cobrado pela população 
da minha terra, não posso deixar de vir aqui a esta 
Casa para dizer: “Sr. Presidente da INFRAERO, se 
o homem lá não presta, bota para fora!” Porque nós 
precisamos de um aeroporto que dê alegria à popu-
lação, que atenda à população, não um aeroporto do 
jeito que está havendo na minha terra.

Eu faço parte do grupo de sustentação da Pre-
sidenta Dilma, mas não posso deixar nesta oportuni-
dade de vir aqui fazer a reivindicação dura, porque a 
população toda está me cobrando. 

Não podemos ficar da maneira que estamos. 
Portanto, peço também ajuda aos meus colegas para 
acabar com aquela situação de caos no aeroporto de 
São Luís do Maranhão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, eu venho fazer um registro que acho importante 
e preocupante.

Ontem, durante o encaminhamento para votação 
da Medida Provisória nº 575, sobre o art. 8º daquela 
medida, que revoga o art. 70 do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, eu tive a oportunidade de me pro-
nunciar sobre o conteúdo daquele assunto. Mas hoje 
quero trazer outro aspecto da leitura que faço desse 

novo processo legislativo que está sendo implantado 
nesta Casa.

Vejam, uma medida provisória vai para a Co-
missão Especial, e o Relator fica com poderes para 
introduzir, sem observar emendas em substitutivo, em 
projeto de conversão, qualquer coisa que ele queira.

E, neste caso, houve a introdução de um dispo-
sitivo que revoga o dispositivo do Código Brasileiro de 
Telecomunicações que trata justamente de dar a regra 
para a utilização de estações de telecomunicações de 
qualquer tipo de serviço. Foi revogado. Liberou geral. 
É o que está acontecendo.

Não sei qual foi a intenção. Eu não levo isso para 
o terreno político, muito menos ideológico. Foi uma fa-
lha técnica de quem analisou o assunto —talvez por 
incompetência, por desconhecimento ou por desejo de 
obter um resultado – que acabou criando essa confu-
são. É claro que, indo para o Senado, esse processo 
ainda será corrigido, mas eu quero chamar a atenção 
para um novo processo legislativo. 

Enquanto as leis têm que passar nas Comissões 
Técnicas ou Comissões Especiais, dependendo de que 
lei seja, agora, através da medida provisória – introdu-
zindo um contrabando, um jabuti, como nós chamamos, 
dentro do próprio texto de uma medida provisória, de 
um assunto que nada tem a ver com o assunto que 
originou a medida –, nós temos um novo processo le-
gislativo na cabeça de um único Relator, porque nem 
a Comissão Especial depois tem condições de discutir 
adequadamente esse assunto.

Isso é lamentável e faz parte de um processo de 
desorganização do processo legislativo nesta Casa.

Eu deixo este registro e vou voltar ao mesmo as-
sunto, procurando fundamentar um pouco mais isso, 
manifestando a minha indignação com esse processo.

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

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Programa Brasil Quilombola, que está sendo 
anunciado hoje pela Presidenta Dilma Rousseff, jun-
tamente com a Ministra da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, é um 
avanço para o País.

As medidas de inclusão produtiva vão amparar 
exclusivamente as famílias quilombolas e vão garan-
tir assistência voltada para a agricultura familiar. Além 
do mais, as áreas quilombolas receberão selos de 
certificado e qualificação dos produtos desenvolvidos 
pela comunidade, uma oportunidade de valorização e 
de reconhecimento do trabalho feito por 4 mil famílias 
quilombolas.

Tenho acompanhado toda essa mobilização em 
favor da garantia dos direitos e de mais oportunidades 
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para a população negra. Em alusão ao dia 20 de no-
vembro, Dia da Consciência Negra, ações afirmativas 
e de inclusão estão sendo anunciadas pelo Governo 
Federal, com apoio ministerial e das demais entidades, 
como a Fundação Cultural Palmares. Os quilombolas já 
têm acesso a programas como Saúde Família, Saúde 
Bucal, Luz para Todos, além de investimentos em sa-
neamento básico. A cultura afrodescendente também 
está tendo oportunidade de crescimento e valorização.

O Ministério da Cultura anunciou a abertura de 
cinco editais, num total de 10 milhões, voltados para 
a promoção da cultura afro-brasileira.

A Presidenta Dilma Rousseff tem, nesse sentido, 
mobilizado todos os seus Ministérios. 

Quero parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff, a 
Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, 
a Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Luiza Bairros, e a Ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, pelos esforços conjuntos para que as 
comunidades quilombolas tenham essa assistência e 
possam se desenvolver com muita propriedade, por-
que só assim ela se desenvolverá. Entendemos que 
política de inclusão envolve também educação, saúde, 
desenvolvimento e conhecimento, que devem estar ao 
alcance de todos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 

nobre Deputada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pro-
grama Brasil Quilombola, anunciado pela Presidenta 
Dilma Rousseff, ao lado da Ministra da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, 
Luiza Bairros, é um avanço para o Brasil. As medidas 
de inclusão produtiva vão amparar exclusivamente as 
famílias quilombolas e garantir assistência voltada para 
a agricultura familiar. Além do mais, as áreas remanes-
centes de quilombos receberão selos de certificação 
de qualidade dos seus produtos. É mais uma oportu-
nidade de valorização e reconhecimento do trabalho 
de 4,5 mil famílias quilombolas.

Tenho acompanhado toda a mobilização em favor 
dos direitos e de mais oportunidades para a popula-
ção negra. Em alusão ao dia 20 de novembro, Dia da 
Consciência Negra, ações afirmativas e de inclusão 
estão sendo anunciadas pelo Governo Federal, com 
apoio dos Ministérios e das demais entidades gover-
namentais, como a Fundação Cultural Palmares. Os 
quilombolas já têm acesso a programas como Saúde 
Família, Saúde Bucal, Luz para Todos, além de inves-
timentos em saneamento básico. Também está pre-

vista a regularização fundiária das terras de algumas 
comunidades, dando às famílias quilombolas mais se-
gurança e garantia de inclusão produtiva e de infraes-
trutura. A cultura afrodescente está tendo oportunidade 
de crescimento e valorização. O Ministério da Cultura 
anunciou a abertura de cinco editais, envolvendo um 
total de R$10 milhões, voltados para a promoção da 
cultura afro -brasileira.

Diante desse quadro, gostaria de agradecer à 
Presidenta Dilma Rousseff, à Ministra do Desenvolvi-
mento Social, Tereza Campello, à Ministra da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros, e à Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, por tudo o que têm feito por nós.

Muito me orgulha ver que as comunidades qui-
lombolas estão conquistando seu espaço na socieda-
de, sei que eles representam um patrimônio cultural 
para a sociedade brasileira. Ao longo de muitos anos 
se mantiveram unidos e, assim permanecem até hoje, 
mantendo relações históricas com o território rural e 
seus costumes e práticas culturais e religiosas. Sendo 
assim, mais uma vez, sou grata por todas as oportu-
nidades e garantias que as comunidades quilombolas 
e a população negra têm garantido nos últimos anos.

Muito obrigada.
 O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, ontem, dia 20 de novembro, foi cele-
brado em todo o Brasil o Dia Nacional da Consciência 
Negra. Esperei por este momento para estender um 
pouco mais a reflexão sobre o inestimável significado 
da data, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novem-
bro de 2011, que ressalta, antes de tudo, o desejo in-
dômito de liberdade e de igualdade.

O Dia da Consciência Negra reflete raízes profun-
das na nossa história, desde o primeiro transporte de 
escravos, no longínquo ano de 1594, cujos efeitos, de 
diversas formas, perduram até hoje. Conta, sem dúvida, 
a história da maldade e do sofrimento humano. Mas 
descreve uma epopeia belíssima dos negros e, com 
mais orgulho ainda, dos negros brasileiros, construí-
da na insurgência contra os grilhões, numa luta sem 
trégua pelo direito de viver em liberdade e usufruir da 
igualdade de direitos.

Na busca do objetivo de promover a plena inser-
ção de afrodescendentes em todos os aspectos posi-
tivos da vida social, diversas medidas foram adotadas 
pelo Governo, como o sistema de cotas para ingresso 
nas universidades públicas, a instituição do Estatuto da 
Igualdade Racial e vários outros programas de comba-
te à discriminação e de promoção da autoestima das 
crianças negras, visando prepará-las para os desafios 
modernos em igualdade de concorrência.
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Os avanços envolveram os diversos segmentos 
públicos do País, como esta Casa, o Poder Judiciário, 
a Presidência da República e os Ministérios, bem como 
ONGs e Igrejas, numa grande cruzada pela consolida-
ção dos avanços sociais de igualdade e dignidade da 
pessoa, independentemente de etnia e origem social. 

Muito ainda precisa ser conquistado quanto à 
isonomia salarial, pois negros ainda ganham menos 
que os brancos, a população afro-brasileira é a parce-
la da sociedade mais afetada pelo desemprego, e por 
comporem a maior camada das classes mais pobres, 
têm menos acesso à preparação escolar, a creches e 
a ensino fundamental de qualidade. 

Portanto, não é uma luta que se restringe aos 
afrodescendentes, é de todos os que estimam o bem-
-estar do próximo. Promover o bem-estar de todos é 
sinal de sabedoria, é uma atitude benéfica ao conjunto 
da sociedade. Mais do que isso, confere à pessoa o 
status correspondente ao valor intrínseco da pessoa 
humana. Um valor pregado por Jesus Cristo e demons-
trado na prática ao longo de seu ministério. Quantas 
vezes Jesus causou escândalo ao tratar os inferioriza-
dos e desvalidos com distinção cabível a um “nobre”? 
Pobres, estrangeiros, doentes, desvalidos, todos foram 
colocados em condição de igualdade, numa demons-
tração clara de que Deus não faz acepção de pessoas.

Esse valor chegou até nós e é expresso na Cons-
tituição Federal, no caput do art. 5º: 

“Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes”. 

Serve de parâmetro ideal a ser buscado com ên-
fase máxima e alcançado na sua plenitude. 

Quero terminar minhas palavras ressaltando o 
orgulho que todos sentimos com as honrarias com que 
os afro-brasileiros vêm ornando nosso País na música, 
nos esportes, nas artes e nas ciências. 

Que os efeitos do Dia Nacional da Consciência 
Negra se espraie por todos os demais dias do ano, 
mudando cada vez mais nossa sociedade para melhor.

Muito obrigado.

O Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, venho 
à tribuna fazer um apelo à Presidenta Dilma Rousseff e 

à Ministra Ideli Salvatti. Estão previstos no Orçamento 
da União recursos para a construção do Contorno do 
Mestre Álvaro, no Município de Serra.

Os cerca de 20 quilômetros que serão construídos 
mudarão a vida, logo no início, de 800 mil habitantes; 
em médio prazo, de mais de 2 milhões de habitantes.

Hoje a BR-101 corta todo o Município de Serra. A 
quantidade de acidentes na BR-101, no Município de 
Serra, o que mais cresce no Estado do Espírito Santo, 
é imensa em todos os bairros cortados pela rodovia.

Sra. Presidenta, o apoio de V.Exa. foi decisivo 
para a realização da obra do trevo de Cidade Pomar, 
ainda em andamento. 

É preciso contornar a Cidade de Serra, desviar 
o trevo do Contorno de Vitória, contornando Serra em 
direção às Regiões Norte e Nordeste, em especial à 
nossa querida Bahia.

Sra. Presidenta, a obra, que consumirá aproxi-
madamente 312 milhões de reais, vai mudar a história 
de toda a região.

Peço aos nossos pares, aos nossos amigos, à 
Presidenta, aos coordenadores do PAC que os recur-
sos sejam liberados, uma vez que o projeto executivo 
já está pronto. O Governo do Estado já entrou com o 
pedido de licença ambiental. O processo está em sua 
fase final. Após, irá à licitação. 

Quero também registrar, Sra. Presidenta, que on-
tem eu e o Prefeito eleito da cidade de Serra, o Deputado 
Federal Audifax Barcelos, estivemos em reunião com o 
Superintendente Regional do DNIT no Espírito Santo, 
Ralph Luigi. Ele esteve em Brasília, foi conosco ao DNIT 
e assumiu o compromisso de, na terça-feira, enviar uma 
comissão do DNIT à cidade de Serra para verificar este 
absurdo: na BR-101, a velocidade é de 60 quilômetros 
por hora e na rua lateral a velocidade é de 40 quilômetros 
por hora. As placas confundem o motorista, que não sabe 
mais onde deve andar a 40 e a 60 quilômetros. Mais de 30 
mil pessoas foram notificadas e serão multadas por isso.

Não concordamos com isso, pedimos uma in-
vestigação. O DNIT assumiu o compromisso de ir na 
terça-feira resolver o problema, que atinge mais de 400 
mil motoristas que trafegam por ali.

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM – MT. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, ocupo a tribuna desta Casa com preocupação 
relevante com violações dos direitos do consumidor 
brasileiro. Refiro-me às propagandas enganosas, que 
grassam em nosso mercado ao arrepio de leis e re-
gulamentos e prejudicam sobremaneira o consumidor.

O consumidor brasileiro é lesado sempre que ad-
quire um produto cujo rótulo informa uma quantidade su-
perior à realmente contida na embalagem, pois o preço 
do produto é calculado pela quantidade informada no ró-
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tulo. Quando isso acontece, o consumidor paga por algo 
que não existe. Ele é subtraído sem se dar conta disso.

Toda vez que compra carne congelada de boi, 
peixe, frango e outras, o consumidor brasileiro é víti-
ma de propaganda enganosa, é induzido a erro, pois 
o peso informado no rótulo não corresponde à quanti-
dade de carne que o consumidor está adquirindo. Com 
efeito, o peso líquido informado no rótulo exclui o peso 
da embalagem, mas não exclui o peso da água obri-
gatoriamente infiltrada na carne para que o processo 
de congelamento se dê de forma correta. Desse modo, 
Sra. Presidente, Srs. Parlamentares, o consumidor 
é enganado, pois julga estar adquirindo um quilo de 
carne, mas, na verdade, está levando para casa, sem 
saber, apenas 920 gramas de carne, já que 80 gramas 
correspondem à quantidade de água injetada na carne 
durante o processo de congelamento.

Por isso, frequentemente é preciso comparar os 
preços. Não é correto comparar o preço de um quilo 
de carne congelada com o preço de um quilo de car-
ne resfriada, porque a carne congelada, em vez de 1 
quilo, contém apenas 920 gramas.

Devemos mencionar que o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – IN-
METRO, mediante a Portaria n° 157, de 2002, regula-
menta a forma de expressar o conteúdo de produtos 
pré-medidos. Entretanto, no que se refere ao peso dre-
nado, a regulamentação trata apenas de produtos que 
apresentem duas fases: líquida e sólida, separáveis 
por filtragem simples, como é o caso das azeitonas, 
palmitos, cogumelos e outros que são embalados em 
vidros juntamente com água, azeite ou vinagre. Nes-
ses casos, é obrigatório informar o peso drenado, isto 
é, a quantidade do produto declarada na rotulagem da 
embalagem excluindo qualquer líquido. 

Portanto, eu gostaria de apelar à Mesa Diretora 
para que coloque em pauta projeto de lei de nossa 
autoria, o PL nº 4.474, de 2012, que obriga o fornece-
dor a informar o peso drenado de todo produto a que 
tenha sido acrescentado líquido durante os processos 
de beneficiamento, industrialização ou conservação. Ci-
tada proposição abrange a regulamentação em vigor, 
faz avançar a proteção e a defesa do sofrido consu-
midor brasileiro, que é roubado. O projeto aperfeiçoa 
a informação prestada pelo fornecedor e promove a 
transparência nas relações de consumo.

Sra. Presidente, peço que o referido projeto seja 
incluído na pauta para ser votado nesta Casa e envia-
do ao Senado Federal.

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a 
esta tribuna minha preocupação com relevantes viola-
ções dos direitos do consumidor brasileiro. Refiro-me 
às propagandas enganosas que grassam em nosso 
mercado ao arrepio de leis e regulamentos e prejudi-
cam sobremaneira o consumidor.

Sra. Presidente, o consumidor brasileiro é lesa-
do sempre que adquire um produto cujo rótulo infor-
ma uma quantidade superior à realmente contida na 
embalagem, pois o preço do produto é calculado pela 
quantidade informada no rótulo. Quando isso aconte-
ce, o consumidor paga por algo que não existe. Ele é 
subtraído sem se dar conta.

Sempre que compra carne congeladas de boi, 
peixe, frango e outras, o consumidor brasileiro é víti-
ma de propaganda enganosa, é induzido a erro, pois 
o peso informado no rótulo não corresponde à quan-
tidade de carne que o consumidor está adquirindo. 
Com efeito, o peso líquido informado no rótulo exclui 
o peso da embalagem, mas não exclui o peso da água 
que é, obrigatoriamente, infiltrada na carne para que 
o processo de congelamento se dê de forma correta. 
Desse modo, o consumidor é enganado, pois julga 
estar adquirindo um quilo de carne, mas, na verdade, 
está pagando por um quilo e levando para casa, sem 
saber, apenas 920 gramas de carne, uma vez que 80 
gramas correspondem à quantidade de água injetada 
na carne durante o processo de congelamento.

Frequentemente o consumidor é induzido a erro 
quando compara os das carnes congelada e resfria-
da, porque à carne resfriada não foi adicionada água. 
Portanto, não é correto comparar o preço de 1 quilo 
de carne congelada com o preço de 1 quilo de carne 
resfriada, porque o quilo de carne congelada, na ver-
dade, tem apenas 920 gramas, com o acréscimo de 
80 gramas de água.

Nosso Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor, em seu art. 6°, garante o direito à informação 
correta da quantidade de produtos ou serviços a se-
rem adquiridos. Ele também proíbe, em seu art. 37, 
qualquer modalidade de informação, inteira ou par-
cialmente falsa, capaz de induzir a erro o consumidor 
a respeito da quantidade de produtos e serviços que 
está adquirindo.

Devemos mencionar que o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – IN-
METRO, na Portaria n° 157, de 2002, regulamenta a 
forma de se expressar o conteúdo de produtos pré-
-medidos. Entretanto, no que se refere ao peso dre-
nado, a regulamentação trata apenas de produtos que 
apresentem duas fases: líquida e sólida, separáveis 
por filtragem simples, como é o caso de azeitonas, 
palmitos e cogumelos, que são embalados em vidros 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38253 

juntamente com água, azeite ou vinagre. Nesses ca-
sos, é obrigatório informar o peso drenado, isto é, a 
quantidade do produto declarada na rotulagem da em-
balagem excluindo qualquer líquido, solução, caldo, 
vinagres, azeites, óleos, sucos de frutas e hortaliças.

Note-se que a regulamentação do INMETRO não 
se aplica à carne congelada, porque nesse produto 
a fase sólida e a fase líquida não são separáveis por 
filtragem, posto que a água encontra-se infiltrada na 
carne e ambas estão congeladas, não estando a água 
sequer visível ao consumidor.

Assim sendo, mister se faz garantir informações 
corretas e acabar com as informações enganosas, que 
falseiam o peso de produtos sujeitos à adição de água, 
especialmente no caso das carnes congeladas. Com 
esse objetivo, apresentamos a esta Casa o Projeto de 
Lei n° 4.474, de 2012, que obriga o fornecedor a infor-
mar o peso drenado de todo e qualquer produto a que 
tenha sido acrescentado líquido durante os processos 
de beneficiamento, industrialização ou conservação. 
Citada proposição amplia a abrangência da regula-
mentação em vigor, faz avançar a proteção e a defe-
sa do consumidor brasileiro, aperfeiçoa a informação 
prestada pelo fornecedor e promove a transparência 
nas relações de consumo.

Portanto, contamos com o zelo, a presteza, as 
providências e o elevado discernimento dos ilustres 
pares nesta Casa para que o PL n° 4.474, de 2012, 
seja brevemente aprovado e encaminhado ao Sena-
do Federal.

Obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidente, falo sobre a entrega da 
Medalha Mérito Legislativo. São 45°s agraciados, entre 
pessoas físicas e jurídicas, atletas, médicos, educa-
dores, ministros, políticos, empresários, religiosos e 
instituições que estão entre os condecorados.

Com o lema Amor, Fé, Caridade e Fraternidade, 
a instituição Cidade da Esperança é uma entidade sem 
fins lucrativos que ajuda pessoas com problemas de 
saúde. Além de ajudar na recuperação dos doentes, 
possui uma excelente equipe de voluntários. A insti-
tuição, além de proporcionar tratamento de cura, atua 
fortemente no trabalho social, através de arrecadação 
e distribuição de alimentos e roupas.

À frente do trabalho espiritual da Cidade da Es-
perança está o Irmão Luciano Paiva Pereira, médium, 
que se destaca pelo trabalho voluntário, ajudando e 
apoiando todos os que procuram a instituição, rece-
bendo pessoas de quase todo Brasil, em especial da 
Região Sul.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qua-
lidade de Deputado Federal representante do Estado 
de Santa Catarina, tomo a palavra nesta oportunidade 
tão importante para esta Casa para prestar a minha 
homenagem aos agraciados nesta cerimônia de en-
trega da Medalha Mérito Legislativo.

São 45°s agraciados, entre pessoas físicas e ju-
rídicas. Atletas, médicos, educadores, ministros, polí-
ticos, empresários, religiosos e instituições que estão 
entre os condecorados.

Os nomes dos homenageados com a comenda 
foram indicados por nós Parlamentares por meio da 
Segunda-Secretaria, que é responsável pela guarda 
da Medalha, e deferidos pelo Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia.

Este Deputado Federal indicou a instituição Ci-
dade da Esperança, localizada em Rancho Queimado, 
Santa Catarina para receber a condecoração pelos 
trabalhos que vêm sendo realizados nesta instituição.

Com o lema Amor, Fé, Caridade e Fraternidade, 
a instituição Cidade da Esperança é uma entidade sem 
fins lucrativos que ajuda pessoas com problemas de 
saúde. Além de ajudar na recuperação dos doentes, 
possui uma excelente equipe de voluntários. A insti-
tuição, além de proporcionar tratamento de cura, atua 
fortemente no trabalho social, através de arrecadação 
e distribuição de alimentos e roupas.

À frente do trabalho espiritual da Cidade da Es-
perança está o Irmão Luciano Paiva Pereira, médium, 
que se destaca pelo trabalho voluntário, ajudando e 
apoiando todos os que procuram a instituição, rece-
bendo pessoas de quase todo Brasil, em especial da 
região Sul do País.

Irmão Luciano dedica seu tempo realizando tra-
balhos sociais junto à população catarinense, atuando 
nas áreas de fitoterapia e fitoenergia.

O trabalho desenvolvido pelo Irmão Luciano cor-
re as fronteiras catarinenses e atrai pessoas de todas 
as partes do País. Muitos se sentem confortados com 
as palavras que ele destina aos atendidos e garantem 
sair da Cidade da Esperança em paz.

À frente da instituição Cidade da Esperança, em 
Rancho Queimado, contribui para a melhoria da qua-
lidade de vida das mais de 5 mil pessoas atendidas 
mensalmente pela entidade. São inúmeras as campa-
nhas de distribuição de alimentos, roupas e brinquedos 
para as comunidades de baixa renda nos Municípios 
onde a instituição atua.

Irmão Luciano, além dos trabalhos voluntários, 
transmite as pessoas que visitam a Cidade da Espe-
rança mensagens de fé e esperança, energias positi-
vas, além de desenvolver palestras para os visitantes.
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A condecoração é uma forma de reconhecer o 
comprometimento das pessoas e entidades com ações 
que promovem a cidadania e fortalecem a democracia 
no nosso País.

A Medalha Mérito Legislativo foi instituída em 
1983, com o objetivo de homenagear cidadãos, insti-
tuições ou entidades, campanhas, programas ou mo-
vimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou 
estrangeiros, que contribuíram com serviços relevantes 
ao Poder Legislativo ou ao Brasil. Concedida anual-
mente, é a maior honraria da Câmara dos Deputados.

Parabenizo a todos os homenageados na data de 
hoje, às 15 horas, na sessão de entrega da Medalha 
Mérito Legislativo, que, à frente de tantas áreas impor-
tantes que atuam, realizam trabalhos de excelência e 
ajudam o Brasil a ser um lugar cada dia melhor para 
se viver, alimentando a esperança da nossa gente.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, peço licença para destacar alguns fatos 
que entendo merecerem menção neste plenário.

Primeiramente, quero parabenizar todos os con-
selheiros tutelares do Brasil pela passagem do dia em 
que normalmente são homenageados, 18 de novembro.

Parabenizo-os também pela aprovação e sanção 
da Lei n.° 12.696, de 2012, que lhes confere garan-
tias trabalhistas no exercício de suas atividades e os 
valorizam como profissionais imprescindíveis que são 
para a plena proteção da criança e do adolescente em 
todo o nosso País.

Em segundo lugar, Sra. Presidente, quero eviden-
ciar a imagem de meu Estado, Alagoas, no contexto da 
passagem do Dia da Consciência Negra, comemorado 
ontem, 20 de novembro.

Alagoas sedia o Quilombo dos Palmares, reduto 
de escravos fugitivos que, reunidos, instalaram o maior 
símbolo da luta pela liberdade e pela igualdade em 
toda a América Latina.

Há muito, a escravidão foi abolida, mas, bem 
sabemos, muito mais temos que avançar para que se 
instale a plena igualdade racial no Brasil. Conclamo 
o povo alagoano para que se inspire nos ideais de 
igualdade e de liberdade de Palmares e prossiga per-
seguindo esses pilares da cidadania.

Por fim, é com grande satisfação que trago ao 
conhecimento desta Casa que a Capital do Estado 
de Alagoas, Maceió, foi eleita a mais bela cidade do 
País, em enquete realizada por reconhecido portal da 
Internet.

Ainda que castigada por gestões desastrosas e 
pela violência social, Maceió resiste majestosa, com 
suas belezas naturais e seu povo hospitaleiro e ordeiro.

Parabéns a Maceió e aos maceioenses de nas-
cimento e também os de coração.

Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidenta.
Muito obrigada.
 O SR. HELENO SILVA (PRB – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
eu só quero registrar que na emenda de bancada de 
Sergipe, a que temos direito, vamos disponibilizar re-
cursos para o Programa Água para Todos.

A Presidenta Dilma Rousseff tem o grande desafio 
no Nordeste, diante da seca que estamos enfrentan-
do, de levar água em qualidade para as comunidades. 
Não é justo o que está vivendo o Nordeste brasileiro, 
especialmente o Semiárido. A pior seca dos últimos 
40 anos está mostrando a fragilidade da nossa infra-
estrutura hídrica 

Portanto, a emenda de bancada de Sergipe será 
utilizada para disponibilizar recursos para fortalecer 
o abastecimento de água no Sertão sergipano, em 
especial no Município de Canindé, onde precisamos 
estar junto do povo.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidente, o que vou falar aqui 
parece um absurdo, mas, no meu entender, é um es-
cândalo – mais um.

Agora, o Governo gera um mecanismo para criar 
leis sem que estas passem pelas Comissões de méri-
to e pelo plenário, por meio de Comissões Especiais, 
como está fazendo com o Projeto de Lei da Palmada.

Nós temos assistido aqui à questão do sistema 
prisional brasileiro. O Deputado Domingos Dutra tem 
se posicionado na tribuna como porta-voz do Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo. É dele o Projeto 
de Lei nº 2.230, que institui o Estatuto Penitenciário 
Nacional. Este, então, via Comissão Especial, não 
passará por aqui, com toda certeza.

Olhem só. Passam a ser direitos dos presos:

– alojamento individual – ou seja, é a Lei 
Áurea para os presos, mas, em vez de Princesa 
Isabel, teremos o Príncipe Domingos Dutra, o 
autor dessa proposta de lei; 

– alimentação de boa qualidade, prepa-
rada por nutricionistas; 

– artigos para vestuário – isto é de fazer 
inveja a qualquer recruta que preste serviço 
militar obrigatório em nosso País;

– artigos de higiene, como creme hidra-
tante, xampu e condicionador; 

– em caso de doença grave na família 
do presidiário, este poderá visitar a pessoa 
enferma, com escolta – e lembrem-se de que 
são 500 mil presos no Brasil; 
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– remuneração para todos, e não apenas 
o auxílio-reclusão a que tem direito quem pa-
gava INSS até o momento do crime; e,

– direitos políticos – confesso que não 
entendi.

Para cada 400 presos, teremos 7 médicos, 3 
enfermeiros, 3°dontólogos, 3 psicólogos, 3 nutricio-
nistas, 12 professores, meia dúzia de auxiliares de 
enfermagem, 24 instrutores técnicos profissionalizan-
tes, e por aí afora. 

Qualquer escola pública em São Paulo ou no Rio 
de Janeiro têm mais de 400 alunos e não têm direito 
a um médico sequer, mas, na proposta aqui apresen-
tada, o presidiário tem todos os direitos. 

Atenção, agentes penitenciários, às penalidades 
para os crimes contra os presos: 

– caso o agente penitenciário deixe de 
fornecer artigos de higiene ao preso, pena de 
3 a 6 anos de cadeia; 

– manter o preso em delegacia após a 
lavratura do flagrante – atenção, delegados –, 
pena de 3 a 7 anos de cadeia; 

– alojar preso além da capacidade má-
xima da cela – isso vai livrar todo mundo –, 
pena de 3 a 6 anos de detenção.

E conclui o projeto, que tem 119 artigos, insti-
tuindo o dia 25 de junho como o Dia do Encarcerado. 
Deve ser para que haja uma festa no presídio, na qual 
os presos poderão comemorar os crimes praticados 
por eles ao longo de sua atividade, como estupros, 
sequestros, roubos, etc.

Sras. e Srs. Deputados, não podemos admitir a 
tramitação e a aprovação desse projeto nesta Casa. 

Obrigado.
O SR. LUIZ NOÉ (PSB – RS. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidenta, foi um privilégio, na tarde de 
ontem, relatar, na Comissão de Constituição e Justiça, 
o Projeto de Lei nº 7.639, que institui um novo marco, 
uma nova organização do ensino superior brasileiro, 
no momento em que reconhecemos a parceria entre 
a União e as universidades ditas comunitárias.

É um sistema que se formou ao longo do tempo. 
Compõe-se de instituições filantrópicas, instituições 
confessionais e, neste último ciclo, instituições comu-
nitárias puras.

Na ausência do Estado, na falta de investimento 
em educação, as próprias comunidades, os próprios 
Municípios foram formando, nas últimas décadas, as 
suas universidades.

Isso soma, no Rio Grande do Sul, em torno de 
75% do ensino superior, com o chamado COMUNG. 
Em Santa Catarina o índice é parecido, em torno de 

75%, com o sistema chamado ACAFE. E assim em 
todo o País. São em torno de 68 universidades. Rea-
lizei, no período que coincidiu com o das eleições, 15 
audiências públicas. E senti o apoio que essas univer-
sidades têm nas comunidades.

Elas, sem dúvida nenhuma, são um grande patri-
mônio regional, porque formam as pessoas da região 
e fomentam o desenvolvimento em ciência e tecnolo-
gia, portanto, o desenvolvimento regional. Com isso, 
cresce a educação e cresce o Brasil.

Há poucos dias, nesta Casa, aprovamos o 
PROIES, que transforma a dívida dessas universida-
des em bolsas de estudo, em oportunidade para quem 
nunca pensou em cursar uma faculdade. Agora aprova-
mos esse projeto de lei, que será encaminhado imedia-
tamente ao Senado, em razão do caráter terminativo.

Sra. Presidenta, colegas Deputados, nós avança-
mos muito: PROUNI, REUNI, PROIES, o próprio FIES 
e, agora, esse novo sistema, que, sem dúvida nenhu-
ma, além de melhorar a nossa realidade, vai trans-
formar a vida das pessoas, que terão a oportunidade 
de fazer um curso técnico ou um curso superior. Com 
isso, crescem as pessoas, as instituições e as regiões.

Obrigado.

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Washington Reis, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Washington Reis) – Com 
a palavra o Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSC – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna para falar de um assunto que 
está novamente em voga na mídia mundial. Trata-se do 
conflito no Oriente Médio que, após 4 anos de aparen-
te calmaria, opõe outra vez israelenses a palestinos, 
numa incessante espiral de violência.

Desocupada a Faixa de Gaza por Israel em 2005, 
os seus habitantes tinham, pela primeira vez em dé-
cadas, uma grande oportunidade de construir seu 
tão almejado país, juntamente com os palestinos da 
Cisjordânia. Contudo, após o golpe de 2007, em que 
o Hamas matou e expulsou as lideranças do modera-
do partido AI Fatah, a região, infelizmente, regrediu. 

O Hamas possui, na sua carta de fundação e em 
seu estatuto, o objetivo de destruir o Estado de Israel. 
É um partido extremista e perigoso, que recusa a ideia 
de convivência pacífica ao lado de um Estado judeu.

Em vez de usar sua energia e esforços para cons-
truir estradas, o Hamas optou por edificar casamatas. 
Em vez de investir recursos em escolas e hospitais, o 
Hamas optou por adquirir armas, munições e artefa-
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tos explosivos. Em vez de educar seus cidadãos em 
uma cultura de paz e tolerância, o Hamas pregou o 
ódio, a vingança e a morte como soluções. Onde ha-
via estufas para o plantio de hortaliças, flores e frutas 
diversas, deixadas para trás intactas por Israel, foram 
construídos lançadores de mísseis, morteiros, túneis 
e bunkers subterrâneos.

Desde que Israel deixou Gaza, em 2005, os gru-
pos terroristas da região lançaram mais de 8 mil mís-
seis contra o território israelense. São mais mil mísseis 
por ano que chovem principalmente sobre as cidades 
e vilarejos e kibbutzes ao sul de Israel. 

Como se não bastasse, pela primeira vez em 
muitos anos os terroristas puderam lançar suas bom-
bas contra Jerusalém, a capital de fato e de direito de 
Israel. Berço das três grandes religiões monoteístas 
do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, 
Jerusalém tem representado, ao longo dos séculos, um 
lugar de refúgio e paz espirituais, um local de conver-
gência, de harmonia e tolerância, um local para onde 
fiéis do mundo inteiro se dirigem para peregrinar, orar, 
realizar sua oferta e expiação.

Para os judeus, Jerusalém sempre foi e sempre 
será o seu local mais santo, morada do Rei David, terra 
onde se assentaram outrora seus templos sagrados, 
lugar onde milagres e conquistas aconteceram.

Para nós, cristãos, Jerusalém possui um signifi-
cado também especial. Foi ali onde Cristo pregou sua 
palavra e cumpriu a profecia bíblica com a expiação 
dos pecados de toda a humanidade, em um sacrifício 
doloroso e necessário. Ressuscitado no terceiro dia, 
também em Jerusalém, a partir de onde ascendeu aos 
céus, Cristo deixou uma mensagem de amor e perdão, 
algo que devemos buscar incessantemente em todos 
os nossos atos e palavras.

Assim, sem me alongar mais, quero deixar aqui re-
gistrada a minha indignação com a violência promovida 
e desencadeada pela liderança do Hamas. Os palesti-
nos não merecem isso. Os palestinos merecem a paz.

Propugno aqui também por que Israel seja sá-
bia em suas respostas, não responda à violência com 
mais violência, dê mais chance às negociações e à 
diplomacia. Enfim, expresso, o desejo e a esperança 
de que em breve possam as populações da região ex-
perimentar a paz, a harmonia e a tolerância. 

Como ontem foi comemorado o Dia da Consci-
ência Negra, que nós, brasileiras e brasileiros, possa-
mos servir de referência, mostrando ao mundo uma 
coexistência pacífica, harmoniosa e tolerante.

Tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas anunciar 
que acabamos de aprovar na CTASP projeto de lei 

que regulamenta a profissão de garçom. A profissão 
de garçom não era regulamentada. 

Venho há algum tempo insistindo nesse tema. 
Pedi inversão de pauta e aprovamos o projeto por una-
nimidade. O projeto agora terá de passar por outras 
Comissões e pelo plenário. 

Agradeço ao Presidente Sebastião Bala Rocha 
por ter colocado a matéria em votação. 

Solicito à Comissão de Constituição e Justiça e 
à Comissão de Finanças e Tributação que acelerem 
a votação do projeto para que possamos trazê-lo ao 
plenário e aprová-lo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD – PI. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
estou extremamente preocupado porque nós estamos 
a praticamente 40 dias de encerrar o exercício de 2012.

Por que essa preocupação? Porque o Supremo 
Tribunal Federal julgou inconstitucional, em fevereiro 
de 2010, os dispositivos da Lei Complementar nº 62, 
que disciplina o critério de distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados, deixando a norma valer 
até 31 de dezembro. Foram 2 anos e 10 meses para 
o Congresso editar nova norma, instituindo novos cri-
térios, dentro do princípio constitucional de redistribuir 
e compensar renda para diminuir as desigualdades 
sociais e regionais em nosso País. 

O Congresso está empurrando com a barriga. O 
Presidente Sarney constituiu uma comissão de notá-
veis para estudar todos os problemas do Brasil, dentre 
eles este, que é um fundo muito importante para os 
Estados de economia fragilizada e de PIB per capita 
baixo, como são principalmente os Estados nordestinos.

Eu já tenho dois projetos e apresentei outro. Den-
tro do princípio dos estudos dos notáveis, adaptei à 
realidade, tirei um artigo que prevê a revisão em 2018, 
e apresentei a esta Casa.

Hoje estou apresentando um requerimento de 
urgência urgentíssima, Sr. Presidente, para que o 
projeto venha direto para o Plenário. Não temos mais 
tempo de empurrar com a barriga, nem de esperar 
pelo Senado. Nós não podemos ficar a reboque das 
decisões do Senado.

Espero que hoje seja votado esse requerimen-
to de urgência e incluído na pauta o Projeto de Lei nº 
223, de minha autoria, que faz um estudo completo da 
redistribuição desses fundos, muito importante para os 
governos do Norte e do Nordeste acima de tudo, do 
Centro-Oeste e de alguns Estados do Sul e do Sudeste.

A distribuição desses recursos não é uma coisa 
pequena. Aqui se briga porque foram distribuídos de 
6 a 8 bilhões de royalties; aqui se trata de 60 a 66 bi-
lhões de reais em 2013 – é a previsão.
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Espero então que esta Casa leve a sério, priori-
ze e discuta esse projeto com todas as bancadas no 
Congresso, com todos os Estados e o aprove antes 
do prazo.

O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não poderíamos deixar de falar desta se-
mana, quando todo o País estava voltado para o Dia 
da Consciência Negra.

É muito importante sabermos que a criança negra 
hoje tem a merecida dignidade e já está, vamos dizer 
assim, com aquela vontade de chegar lá, como pode 
chegar. Amanhã mesmo, estaremos comemorando a 
posse de um homem negro que chega à Presidência do 
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Joaquim Barbosa.

Dá-se assim esta semana maravilhosa, com o 
povo brasileiro atento para o fato de que há igualda-
de. Não há cores mais para o País. Vale a democra-
cia, vale a consciência de olharmos um para o outro 
de igual para igual.

Parabéns também ao grande homem, ao gran-
de líder da nação norte-americana Barack Obama, 
também negro.

Dessa forma, quero aqui parabenizar o nosso País 
pela lembrança da consciência negra. E, de antemão, 
parabenizo o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo 
Tribunal Federal, que amanhã tomará posse. Sei que, 
pelos quatro cantos do País, se ouve falar de seu nome 
– e isso é um grande orgulho.

Noutro dia, caminhando em minha cidade, uma 
criança de 12°u 13 anos me pediu, à porta do colé-
gio: “Deputado, se o senhor estiver com ele, mande-
-lhe um abraço”.

Então, isso é para observarmos que existe um 
espelho e que a cada dia cresce no País a igualdade. 
Eu me orgulho de ser brasileiro. E, no nosso País, a 
tendência é a de que continue esse crescimento da 
democracia e da igualdade e de que não haja mais a 
questão de cor e de raça. Somos todos irmãos.

Viva o povo brasileiro! Que Deus o abençoe!
Posso dizer, como sempre digo no meu Estado: 

“Venha para cá, Brasil! Venha, Rio!” 
Finalizo parabenizando mais uma vez o Ministro, 

amanhã Presidente do STF, Joaquim Barbosa. 
Um abraço a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LELO COIMBRA (PMDB – ES. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero me congratular com o Hospital Evangélico 
de Vila Velha, que completa neste período 40 anos de 
atividades. O hospital cumpre papel relevante, não só 
pela função e pelo espaço físico que ocupa, mas tam-
bém pela magnitude e aprimoramento do seu trabalho.

No Espírito Santo havia uma fila de 300 pessoas 
para transplante de córnea. Em decorrência de acordo 
feito com o Estado, o hospital fez um trabalho de pri-
meira qualidade e hoje temos córneas sobrando para 
transplante, o que é inédito no Brasil. 

Além de administrar o Hospital São João, no 
Município vizinho, acaba de vencer licitação do Esta-
do para administrar, como entidade privada, o maior 
hospital do Espírito Santo, que terá 370 leitos e será 
inaugurado em março. 

Portanto, parabéns ao Hospital Evangélico pela 
qualidade do seu trabalho, pela ética, pelo perfil pro-
fissional do seu trabalho e pela contribuição que dá 
ao Estado do Espírito Santo por meio da sua unidade 
própria e da gestão, em razão de licitação, de outras 
unidades.

Parabéns ao Hospital Evangélico pelos seus 40 
anos de existência!

 O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
primeiro, quero requerer um voto de pesar pelo fale-
cimento do Sr. Júlio Yanagawa, o Prof. Júlio Japonês, 
com quem tive oportunidade de trabalhar no Colégio 
Isaac Newton e também na antiga Escola Técnica 
Federal, hoje Instituto Federal de Ensino Tecnológico.

O Prof. Júlio nasceu em Maringá, no Paraná, e 
chegou a Cuiabá na década de 70, com sua esposa, 
a querida Profa. Emiko. Começaram a trabalhar no 
Colégio Isaac Newton em 1981, tendo ajudado na 
formação de vários alunos que se destacam no cres-
cimento de Cuiabá. 

Quero aqui externar a nossa solidariedade à 
família do Prof. Júlio Japonês, à Profa. Emiko e aos 
seus três filhos.

O segundo registro, Sr. Presidente, é uma ho-
menagem aos negros e afrodescendentes, que come-
moraram, na data de ontem, 20 de novembro, o Dia 
Nacional da Consciência Negra. 

Tive oportunidade, na convivência com o movi-
mento de conscientização e de apoio aos afrodescen-
dentes, quando Vereador de Cuiabá e quando Deputado 
Estadual, de apresentar o projeto de lei que também 
redundou nessa homenagem, no dia 20, tanto na minha 
Capital, Cuiabá, quanto no Estado de Mato Grosso.

O Brasil é o segundo país em número de afro-
descendentes. Segundo estatísticas, negros e mestiços 
representam praticamente metade da população bra-
sileira, o que significa quase 80 milhões de brasileiros. 

Somos sabedores de que, com as oportunidades, 
com as manifestações e com a cobrança da socieda-
de, tem havido uma melhora, mas não o suficiente. 
O Deputado Francisco Floriano, que me antecedeu, 
ressaltou a importância da posse do nosso Ministro 
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Joaquim Barbosa como Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal e da eleição de Barack Obama como 
Presidente dos Unidos. Realmente, há uma grande 
evolução na participação e nas oportunidades, fruto 
de resistência e de conscientização.

Em 1995, ou seja, há 17 anos, foi promulgada a 
Lei nº 9.125, que instituiu aquele como o Ano Zumbi 
dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de sua 
morte. Esse começo foi levado adiante, e o movimento 
foi crescendo.

Nós estamos, então, trazendo a nossa homena-
gem a esse segmento, os negros e afrodescendentes, 
que merece todo o nosso respeito.

Parabéns a eles!
Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
dia 20 de novembro, comemoramos o Dia Nacional 
da Consciência Negra. Em Cuiabá, Capital de Mato 
Grosso, bem como no Estado inteiro, é feriado muni-
cipal devido à lei da qual fui um dos autores quando 
Deputado Estadual, em conjunto com as demais Li-
deranças partidárias. 

Deixo uma reflexão sobre a necessidade de res-
peitarmos os negros do Brasil.

O Brasil é o segundo país em número de afro-
descendentes. Segundo estatísticas, negros e mestiços 
representam praticamente metade da população bra-
sileira, o que significa quase 80 milhões de brasileiros.

Em 1995, ou seja, há 17 anos, foi promulgada a 
Lei nº 9.125, que instituiu aquele como o Ano Zumbi 
dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de 
sua morte.

Já a Lei nº 9.315, de 20 de novembro de 1996, 
inscreveu o nome de Zumbi dos Palmares no Livro 
dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da 
Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Pode-
res, aqui perto desta Casa. 

Para quem desconhece, há inúmeras razões 
pelas quais se deve celebrar o dia 20 de novembro, 
aniversário da morte de Zumbi, até porque a dimen-
são de sua luta foi muito maior. Zumbi morreu pelo 
povo excluído, pela liberdade e pela igualdade. Foi 
covardemente assassinado e esquartejado em 1865, 
e sua cabeça ficou exposta na entrada da cidade de 
Palmares, para servir de suposto exemplo a todos os 
que se identificavam com o seu ideal. Por isso, o ideal 
de Zumbi transcende a ótica de raça e o drama da es-
cravidão. De fato, por seus anseios libertários, Zumbi 
não é apenas um herói negro, mas um herói de todo 
o povo brasileiro.

Zumbi, o negro Rei Ganga Zumba que liderou o 
Quilombo dos Palmares, nobres colegas, é um ícone da 
multiculturalidade e da multirracialidade nacional. Por 
isso essa data histórica é por demais importante para 
todos os brasileiros comprometidos com a construção 
de uma sociedade em que haja respeito às diferenças 
e à diversidade étnico-cultural. 

É inegável a influência da cultura do negro em 
nosso contexto social, e a instituição de data come-
morativa em ainda poucos 225 Municípios brasileiros 
é, nada mais nada menos, que o reconhecimento da 
identidade cultural e da cidadania de nosso povo. Assim, 
justifica-se plenamente que o aniversário da morte de 
Zumbi não seja celebrado apenas como Dia Nacional 
da Consciência Negra, mas também como feriado que 
leve à reflexão de como hoje em dia os negros ainda 
procuram seu devido espaço em nossa sociedade. 

A negritude no Brasil não tem apenas Zumbi 
como ícone. Lá no meu Estado, por exemplo, quando 
Capitania de Mato Grosso, havia uma negra chama-
da Tereza de Benguela – e, visto que os escravos não 
tinham sobrenome, o Benguela era uma referência à 
sua origem. Tereza era analfabeta e esposa do escravo 
chamado José Piolho, que não aceitava a sua condição 
de escravo. José Piolho liderou movimentos em Vila 
Bela da Santíssima Trindade, então Capital de Mato 
Grosso, e a fuga de centenas de irmãos negros e fun-
dou o Quilombo do Piolho, também conhecido como 
Quilombo do Quariterê. Depois de algum tempo, José 
Piolho faleceu, e Tereza herdou o comando.

Essa pode ter sido a única experiência no Bra-
sil de uma mulher comandar milhares de quilombo-
las. Tereza de Benguela criou um conselho gestor de 
todo o quilombo, democratizou as relações de poder 
e definiu com clareza as atribuições, a começar da 
educação das crianças. Definiu os responsáveis pela 
produção e também os responsáveis pela própria se-
gurança do quilombo. Durante os anos em que Tereza 
esteve à frente do Quilombo do Quariterê, sua gente 
viveu como se estivesse na África, em plena Vila Bela 
de Mato Grosso, mantendo sua cultura, seus dialetos, 
seus costumes. 

O fato é que o domínio do branco dizimou aquele 
quilombo. A Câmara Municipal de Vila Bela e os fazen-
deiros da região patrocinaram uma expedição com o 
intuito de destruir o quilombo, e assim aconteceu. A 
meta era matar todos os quilombolas, e os que res-
tassem deveriam ser levados de volta a Vila Bela, para 
que lhes fosse aplicada exemplar punição. Os que fo-
ram poupados da morte no quilombo tiveram, em Vila 
Bela, suas orelhas cortadas em praça pública e ainda 
foram violentamente açoitados. Tereza, nobres colegas, 
assistiu a tudo e morreu de depressão.
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A história é das mais tristes, mas deixou suas 
marcas naquela região. 

Pois bem. Voltemos a Zumbi, que representa to-
das as Terezas de Benguela que certamente viveram 
por este País. 

Zumbi, na realidade, se chamava Francisco e 
nasceu ali mesmo, em Palmares. A ausência de dados 
históricos mais consistentes sobre Palmares era uma 
forma conhecida de diluir politicamente o episódio na 
memória dos brasileiros em geral e, especialmente, 
dos negros. 

Mesmo assim, o Quilombo dos Palmares resistiu 
contra várias incursões sem sucesso promovidas pelo 
Governo de Pernambuco. A do bandeirante paulista 
Domingos Jorge Velho, como outras tantas expedições, 
fracassou na primeira tentativa, em 1692. A guerra 
continuou por mais 2 anos; e, em 1694, um exército 
de 9 mil homens destruiu o quilombo.

Caros Parlamentares, esse exército era composto 
de soldados, detentos, índios, negros e voluntários de 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e 
Paraíba, todos muito determinados a destruir Palma-
res, a matar Zumbi e a ganhar lotes naquelas terras. 
Como sempre, a ganância preponderou. 

Apesar da destruição do quilombo, Zumbi fugiu, 
escondeu-se no mato e iniciou uma guerrilha contra 
Domingos Jorge Velho. Zumbi foi traído por um de 
seus homens de confiança, Antônio Soares, que, de-
pois de capturado e torturado, conduziu Jorge Velho 
ao esconderijo de Zumbi, que morreu supostamente 
aos 40 anos de idade, com tiros e inúmeros ferimen-
tos de arma branca.

Assim como o 21 de Abril se destina à celebração 
das ideias de outro libertário, Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, o 20 de Novembro deve, cada vez 
mais, fortalecer a consciência negra, reverenciando o 
líder negro Zumbi dos Palmares.

Zumbi será para sempre aquele que lutou por 
liberdade e justiça para o seu povo. E esse exemplo 
todos nós, brasileiros, devemos seguir e obrigatoria-
mente celebrar com reverência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Washington Reis) – Antes 

de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhe-
cimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 
2.230, de 2011, do Sr. Domingos Dutra, que “Institui o 
Estatuto Penitenciário Nacional (revoga os arts. 88 e 
92 da Lei n°7.210, de 11 de julho de 1984)”.

A Comissão será composta de 27 (vinte e sete) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§ 1° e 2° do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 21 de novembro de 2012. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados

O SR. PRESIDENTE (Washington Reis) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Foletto, para 
fazer uma breve intervenção. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

Antes, passo a presidência dos trabalhos para 
o meu companheiro Paulo Feijó, pois eu serei o pró-
ximo orador.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Paulo Feijó, Sras. e Srs. Deputados, quero usar este 
espaço para fazer um registro.

Durante boa parte da manhã, estivemos com o 
Prefeito Gilson Daniel, do Município de Viana, Região 
Metropolitana de Vitória, Capital do Espírito Santo. E 
estamos aqui agora, neste plenário, com vários Ve-
readores – alguns reeleitos e outros que cumprirão o 
primeiro mandato e vieram se acostumar ao périplo a 
Brasília para correr atrás de emendas, de recursos para 
os Municípios, que estão cada vez mais fragilizados 
no que se refere à arrecadação e às obrigações que 
têm de prestar às suas comunidades.

Meus parabéns ao Prefeito eleito de Viana e aos 
Vereadores que estão nos acompanhando nesta manhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Washington Reis, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Feijó, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pala-
vra o Deputado Washington Reis, do PMDB do Estado 
do Rio de Janeiro.

O SR. WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, funcionários desta Casa, é com muita alegria 
que ocupamos a tribuna na tarde de hoje, porque, com 
muita felicidade, aprovamos, na Comissão de Viação 
e Transportes, o Projeto de Lei 3.679, de 2012, de mi-
nha autoria.

Todos sabem que um projeto demanda tempo 
para ser aprovado nesta Casa, e esse foi aprovado 
por unanimidade pelos meus pares. O projeto cria o 
cadastro negativo dos motoristas usuários de álcool, 
essa droga lícita que tem matado muito no trânsito. 
Só no ano passado, foram quase 8 mil os acidentes 
os acidentes envolvendo motoristas embriagados, e 
neles morreram centenas de pessoas.
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Então, a ideia desse cadastro, além de dobrar 
o preço da multa, é dobrar o tempo de apreensão da 
carteira do motorista. Portanto, Sr. Presidente, nós va-
mos criar esse cadastro, e ele vai ficar à disposição da 
sociedade, como se fosse um cadastro do SPC ou do 
SERASA. Então, o policial que estiver fazendo o seu 
trabalho vai conseguir identificar em pouco tempo se 
o motorista consta do cadastro. Vai ser o “Banco do 
Cachaceiro”, o “Banco do Bebum”. Nele, será possível 
identificar se o motorista é reincidente, e a população 
vai poder fiscalizar, vai poder denunciar, porque o ál-
cool tem destruído mais vidas do que as guerras. No 
Brasil, os acidentes de trânsito, com colisões de auto-
móveis, fizeram com que 35 mil vidas se perdessem.

Então, eu quero agradecer a Câmara dos Depu-
tados. Fico muito feliz com a aprovação desse projeto 
de minha autoria. 

Também conseguimos, Sr. Presidente, apresen-
tar emenda de bancada na Comissão de Transportes, 
garantindo obras de infraestrutura na minha querida 
cidade de Duque de Caxias, na Rodovia Washington 
Luiz, e melhorias, como a duplicação da estrada da 
Serra de Petrópolis. 

Aproveito a oportunidade para saudar o Deputa-
do Federal Alexandre Cardoso, aqui presente, Prefeito 
eleito da minha querida cidade de Duque de Caxias. 
Tive a honra de ir para o segundo turno com Alexan-
dre Cardoso, quando fizemos uma campanha dispu-
tadíssima, de alto nível, e eu desejo todo o sucesso 
para a cidade de Duque de Caixas e para a gestão do 
Prefeito Alexandre Cardoso, um homem preparado e 
que está na vida pública há quase trinta anos. Tenho 
certeza que S.Exa. vai fazer um grande governo para 
a querida cidade de Duque de Caxias.

Também aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, 
para dizer que estamos com um projeto na Comissão 
de Viação e Transportes que garante ao Governo do 
Estado R$200 milhões para investimentos em trans-
portes hidroviários para atender os Municípios de São 
Gonçalo, Niterói, Duque de Caixas, Ilha do Governador, 
Magé, Mauá e a própria Barra da Tijuca, porque hoje é 
um desperdício o que acontece na Baía da Guanaba-
ra. Sofremos com os engarrafamentos, quando pode 
haver um grande aproveitamento da nossa Baía da 
Guanabara, se for feita dragagem em alguns locais. 

Temos uma embarcação nova no Brasil, o ho-
vercraft, que consegue navegar numa lâmina d’água 
de pouco mais de vinte centímetros, mesmo em lo-
cais assoreados, e nós vamos conseguir fazer esse 
investimento. 

Para a Região Metropolitana, vamos apresentar 
mais uma alternativa, um grande projeto para utilizar 
aquele potencial hidroviário, que está subutilizado, e 

melhorar a vida do trabalhador. O bilhete único, criado 
pelo Governador Sérgio Cabral, facilita a mobilidade 
urbana fazendo o transporte intermunicipal na Região 
Metropolitana, graças ao grande subsídio concedido 
pelo Governo do Estado. 

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente, pela benevolência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Nós para-

benizamos o Deputado Washington Reis pelo pro-
nunciamento, principalmente quando reconhece as 
virtudes, os méritos do Deputado Alexandre Cardoso, 
eleito Prefeito de Duque de Caxias, numa eleição em 
que os dois concorreram em segundo turno.

Isso demonstra a maturidade política dos políti-
cos do Município de Duque de Caxias. Então, os nos-
sos parabéns, pois os dois, de maneira harmoniosa, 
civilizada, madura, demonstram verdadeiro amor pelo 
Município de Duque de Caxias.

O SR. SIMÃO SESSIM – Que beleza!
 O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-

lavra, por 1 minuto, o Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Presidente, também cumprimento es-
ses dois brilhantes Deputados que se abraçam para 
trabalhar juntos, tenho certeza, por aquele Município, 
que é a nossa grande glória na Baixada Fluminense, o 
Município de Duque de Caxias – Deputado Alexandre 
Cardoso e Deputado Washington Reis.

Mas, Sra. Presidente, que assume agora a di-
reção dos nossos trabalhos, eu quero pedir à Mesa 
Diretora da Casa um voto de louvor ao jornal O Dia, 
conceituado órgão de comunicação de massa, pelo 
oportuno engajamento na luta em defesa da manu-
tenção do direito constitucional no que diz respeito à 
distribuição dos royalties aos Estados e Municípios 
produtores de petróleo.

Na quinta-feira passada o jornal O Dia abraçou a 
campanha Veta, Dilma!, iniciativa que não só ganhou 
a simpatia e a adesão da população fluminense, como 
também já ganhou... (Pausa.)

Sra. Presidente, o assunto é de interesse de to-
dos nós dos Estados produtores de petróleo.

Pois bem. O jornal O Dia abraçou a campanha 
Veta, Dilma!, que já ganhou a adesão da população 
fluminense e já congestiona todas as redes sociais 
deste País.

Nesta quinta-feira, o Governador Sérgio Cabral 
se reúne com os Deputados do Estado para a organi-
zação do grande acontecimento do dia 26, segunda-
-feira, às 14 horas, lá na Candelária.

Aliás, Sra. Presidente, o jornal O Dia se transfor-
mou, com muita propriedade, na segunda tribuna do 
povo do Estado do Rio de Janeiro – depois da Câmara 
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e do Senado Federal, é evidente – para manifestações 
de protesto e repúdio, desde terça-feira, dia 6 de no-
vembro, exatamente quando esta Casa, lamentavel-
mente, decidiu praticar, sob manobras extremamente 
maléficas ao processo constitucional deste País, uma 
das maiores injustiças já perpetradas contra o povo 
carioca e o povo capixaba.

Sra. Presidente, o Prof. Lier Pires Ferreira, em 
entrevista ao próprio jornal O Dia, diz muito bem que 
esse projeto “está contaminado por um conjunto de 
impropriedades legais”. E ele arremata, dizendo o 
seguinte: “O projeto representa um verdadeiro ‘butim’ 
federativo, um ato de rapinagem aos Estados produ-
tores de petróleo”.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço à 
Mesa Diretora um voto de louvor em nome da bancada 
fluminense nesta Casa e também do povo do Estado 
do Rio de Janeiro, ao jornal O Dia, pelo oportuno en-
gajamento daquele conceituado órgão de comunica-
ção de massa na luta em defesa da manutenção do 
direito constitucional, no que diz respeito à distribuição 
dos royalties aos Estados e Municípios produtores 
de petróleo.

Na quinta-feira da semana passada, o jornal O 
Dia abraçou a campanha Veta, Dilma!, iniciativa que 
não só ganhou a simpatia e a adesão da população 
fluminense, como também já congestiona as redes 
sociais deste País.

Nesta quinta-feira, o Governador Sérgio Cabral se 
reúne com os Deputados Estaduais e Federais e com 
representantes dos Municípios fluminenses afetados 
para definir detalhes da grande passeata em defesa 
dos nossos royalties, que acontecerá, a partir das 14 
horas da próxima segunda-feira, dia 26.

Aliás, Sra. Presidente, o jornal O Dia se transfor-
mou, com muita propriedade, na segunda tribuna do 
povo do Estado do Rio de Janeiro – depois da Câmara 
e do Senado Federal, é evidente –, para manifestações 
de protesto e repúdio, desde a terça-feira, dia 6 de no-
vembro, exatamente quando esta Casa, lamentavel-
mente, decidiu praticar, sob manobras extremamente 
maléficas ao processo constitucional deste País, uma 
das maiores injustiças já perpetradas contra o povo 
carioca e fluminense.

E o povo que protesta, Sras. e Srs. Deputados, é 
o mesmo que teme a perda de R$77 bilhões em recur-
sos para o Estado e os Municípios fluminenses, o que 
significará menos investimento em saúde, educação, 
saneamento, infraestrutura, etc., nos próximos 12 anos. 

É o que vai ocorrer se a Presidente Dilma Rousseff ou, 
na pior das hipóteses, o Supremo Tribunal Federal não 
vetarem tamanha atrocidade, que foi a aprovação na 
noite da terça-feira, dia 6 de novembro, do Projeto de 
Lei 2.565/11, de autoria do nobre Senador Vital do Rego.

O jornal O Dia merece o nosso aplauso, a nossa 
admiração e respeito pela forma intransigente e firme 
com que está levando avante esta extraordinária cam-
panha em defesa do povo fluminense.

Até porque, Sra. Presidente, como bem ressaltou 
o Sr. Lier Pires Ferreira, ilustre professor de Relações 
Internacionais do Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro – instituição de pós-graduação ligada 
à Universidade Candido Mendes –, em entrevista ao 
próprio O Dia, o projeto aprovado nesta Casa “está con-
taminado por um conjunto de impropriedades legais”.

E disse mais o renomado mestre: “O projeto re-
presenta um verdadeiro ‘butim’ federativo, um ato de 
rapinagem aos estados produtores de petróleo”.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Deputado Si-
mão Sessim, o Sr. Paulo Feijó, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Rose de 
Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo 1 minuto ao Deputado Silas Câmara.

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, eu gostaria de fa-
zer um registro muito importante para o meu Estado, 
o Amazonas.

Na semana que passou, nós obtivemos a vitória 
de ter empenhado uma das emendas de bancada mais 
importantes, feita pela bancada do Estado do Amazo-
nas, que prevê a aplicação de recursos em infraestru-
tura aeroportuária no Estado do Amazonas.

Nós que sofremos com a falta de opção de trans-
porte aéreo na nossa região, tornando as passagens 
aéreas no Estado do Amazonas as passagens mais 
caras do mundo, agora teremos a possibilidade de 
recuperar alguns dos nossos aeroportos com esses 
recursos.

Por último, registro a audiência que tive hoje pela 
manhã com o Sr. Ministro da Pesca, uma belíssima 
audiência, em que deu para entender perfeitamente o 
projeto que tem em seu coração e em seu propósito 
o Sr. Ministro para a pesca no Brasil.

Portanto, parabéns aos pescadores e ao Sr. Mi-
nistro!

Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, aqueles que nos acompanham, eu uso esta 
tribuna nesta data tão importante para registrar o ani-
versário da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. 
A Igreja do Evangelho Quadrangular, no último dia 15 
de novembro, completou 61 anos. Esta jovem senhora, 
a Igreja Quadrangular, foi fundada pelos missionários 
Harold Willians e Mary Willians, em São João da Boa 
Vista, no dia 15 de novembro de 1951, e cofundada 
pelo Pastor Jesus Emílio Vasques. Este, que ainda vive 
e mora na cidade americana, ainda é Pastor jubilado 
da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Esta Igreja, que está em todos os Estados da 
nossa Federação e na maioria dos Municípios do Bra-
sil, é presidida pelo Conselho Nacional de Diretores, e 
este Conselho Nacional de Diretores é presidido pelo 
nosso companheiro, também Pastor, Mário de Oliveira, 
Deputado juntamente conosco.

Possui hoje nos seus quadros mais de 50 mil pas-
tores e pastoras. E é também governada nos respecti-
vos Estados pelos Conselhos Estaduais de Diretores. 
No meu Estado, o Estado de São Paulo, é presidida 
pelo Reverendo Rocco Digilio Filho, juntamente com 
o Conselho Estadual, eleito pelos pastores.

Essa Igreja prega na sua doutrina básica os seus 
pontos cardinais, doutrinários, de que Jesus Cristo 
salva, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo 
e que Ele breve voltará para arrebatar aqueles que 
andarem em comunhão com Ele, de acordo com a 
Palavra de Deus.

Eu quero deixar aqui esse registro importante 
para nós. Segundo o IBGE, são mais de 2 milhões 
os membros que professam a fé quadrangular, esta 
doutrina pentecostal que tem feito diferença, transfor-
mado vidas ao longo de toda a sua história, que tem 
levado um Evangelho genuíno, uma doutrina genuína 
ao coração do povo brasileiro.

Iniciamos em tendas, iniciamos como circos. 
Mas, na verdade, aqueles que iam para ver os palha-
ços, os artistas, nada mais viam do que um pregador, 
uma pregadora do Evangelho anunciando uma men-
sagem transformadora do Senhor Jesus Cristo para 
esta Nação.

Quero deixar registrada, como Pastor que sou 
há 25 anos e filho de Pastor há 40 anos – meu pai é 
Pastor desta Igreja –, a minha gratidão a Deus pelos 
61 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Bra-
sil, deixando aqui o nosso lema: Hebreus 13:8 – Jesus 
Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a solu-
ção para esta Nação e para o nosso País.

Que Deus abençoe todos. Que se registre e se 
divulgue no programa A Voz do Brasil o nosso pro-
nunciamento.

Obrigado, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – As-
sim será feito.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Marcon, por 1 minuto.

O SR. MARCON (PT – RS. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, quero dar como 
lido um discurso no dia de hoje. Ontem, participei de 
uma manifestação, aqui na Câmara, das trabalhadoras 
domésticas. Com certeza, hoje esta Casa vai apreciar 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 478, de 2010. 
Essa emenda tem como objetivo resgatar o direito des-
sas trabalhadoras. São 7 milhões e 200 mil trabalha-
doras que assumem as casas e os filhos das famílias 
e muitas vezes os seus direitos não são levados em 
conta. Setenta e seis por cento delas não têm carteira 
assinada, não têm direito a férias, não têm Fundo de 
Garantia, não recebem hora extra.

Então, registro este discurso e quero dizer que es-
tou muito convencido de que hoje nós vamos votar essa 
emenda constitucional aqui no plenário da Câmara.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente e demais colegas, ontem participei 
do ato pela inclusão na pauta de votações e aprova-
ção imediata da PEC dos Trabalhadores Domésticos 
nesta Casa. 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 478, de 
2010, muda as relações de trabalho de 7,2 milhões de 
brasileiras e brasileiros, na maioria mulheres negras.

Essa PEC vem para estabelecer a igualdade de 
direitos entre os empregados domésticos e demais 
trabalhadores rurais e urbanos, além de afirmar a po-
sição de trabalhadores e trabalhadoras que cuidam 
das casas de milhões de pessoas no País. 

Como bem lembraram as trabalhadoras, é pre-
ciso que os direitos trabalhistas sejam respeitados, e 
não que essas pessoas sejam tratadas como mem-
bros das famílias.

Queremos a aprovação imediata dessa pauta 
por respeito a esta classe trabalhadora historicamen-
te marginalizada e até da Constituição excluída. Nós, 
como legisladores deste País, devemos isso a esses 
milhões de cidadãos brasileiros.

Hoje, dos 34 direitos trabalhistas assegurados 
na Constituição, apenas 9 valem para o trabalhador 
doméstico. A proposta que queremos aprovar garante 
à categoria direitos como jornada de trabalho de 44 
horas semanais, adicional noturno e hora extra.

Concordo com o que a Presidente da Federa-
ção Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza 
Oliveira, relatou sobre as previsões pessimistas de 
aumento do desemprego no setor, em caso de apro-
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vação da PEC. Não vai haver desemprego, porque a 
única coisa que vai onerar um pouco mais é o FGTS, 
que corresponde a 8% do salário. Se os patrões e as 
patroas fossem pagar lavanderia, creche para os filhos 
e escola em tempo integral e fossem almoçar fora, a 
soma seria maior do que o que pagarão por uma em-
pregada doméstica com carteira assinada.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio revelam que, em 2009, havia 7,2 milhões de 
empregados domésticos. Destes, 93% eram do sexo 
feminino e 62% mulheres negras, totalizando 4,15 mi-
lhões de brasileiras.

Nossa luta é por igualdade social, igualdade de 
direitos a todas e a todos os trabalhadores. Não sosse-
garemos enquanto a PEC não for votada e aprovada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra a Deputada Liliam Sá e, em seguida, o De-
putado Edio Lopes, a quem peço desculpa.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD – RJ. Sem revisão da 
oradora.) – Cumprimento V.Exa., Sra. Presidenta Rose 
de Freitas; o Sr. Prefeito Alexandre Cardoso, que está 
à mesa, e o Deputado Washington Reis – S.Exas. fize-
ram um belo trabalho em Caxias e merecem a nossa 
consideração e o nosso apreço.

Sras. e Srs. Deputados, o que me traz a esta 
tribuna é o fato de ontem ter sido retirado de pauta 
o projeto do Senado que tipifica o crime de pedofilia 
como crime hediondo. Os crimes de pedofilia, abuso 
sexual e exploração sexual praticados contra crianças 
e adolescentes já deveriam ter tido sua tipificação mu-
dada para crimes hediondos. Esse é o sentimento de 
muitas famílias brasileiras. 

Defendo penas maiores, penas mais rígidas, 
pois elas servirão para inibir a prática desses crimes, 
que crescem a cada ano. Crianças são vítimas de pai, 
padrasto, tios, avós, abusadores que fazem com que 
elas venham a sofrer com sua crueldade. 

O que mais me preocupa é o abuso intrafamiliar, 
o pior de todos e que tem crescido cada vez mais. 
Do início do Disque 100, da Presidência da Repúbli-
ca, em maio de 2003, a agosto de 2011, o serviço já 
fez 2.937.394 atendimentos e recebeu e encaminhou 
195.932 denúncias de todo o País.

Para se ter uma ideia desse cenário trágico, des-
taco que a cada 4 segundos uma criança é abusada 
sexualmente no mundo. Vamos contar? Um, dois, três, 
quatro, Sra. Presidenta, e uma criança acabou de ser 
abusada sexualmente.

Então, peço aos Deputados desta Casa que vo-
tem, com a máxima urgência, esse projeto e que ele 
volte para a pauta ainda hoje, por sua importância 
para o enfrentamento a esse crime tão cruel, que tem 
ceifado a vida dos nossos brasileirinhos.

Também quero registrar, mais uma vez, o meu 
repúdio à proposta do novo Código Penal, que quer 
diminuir a idade prevista para estupro de vulnerável 
de 14 para 12 anos, a idade de consentimento. Libe-
rar sexo aos 12 anos de idade, eu acho um absurdo.

Ora, os abusadores, Sras. e Srs. Deputados, vão 
esperar a criança, o menino ou a menina, fazer 12 anos 
e 1 dia para abusar dela sexualmente. Então, nossas 
crianças ficarão cada vez vulneráveis, e eles não pa-
garão pelo crime de estupro de vulnerável.

Nossas crianças precisam ser protegidas. Pedofi-
lia, exploração, abuso sexual devem ser considerados 
crimes hediondos.

Sra. Presidenta, esta Casa precisa reconhecer 
essa urgência. Nossas crianças não podem mais es-
perar. A infância brasileira está pedindo socorro.

Como Relatora da CPI da Exploração Sexual, 
tenho visitado vários Estados e visto a situação em 
que vivem as nossas crianças. Então, peço a máxima 
urgência para esse projeto, que a Presidência o colo-
que em pauta em regime de urgência.

E quero convidar a todos para o evento que acon-
tecerá amanhã em comemoração ao transcurso do Dia 
Mundial de Oração e Ação pela Criança, no Plenário 
13, às 10 horas. Trata-se de uma realização da Pas-
toral da Criança, e convido a todos para estarem lá.

Obrigada.
O SR. EDIO LOPES (PMDB – RR. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidente, Deputada Rose de Freitas, 
do nosso querido PMDB do Espírito Santo, Sras. e Srs. 
Deputados, parece não ter fim o calvário do cidadão 
roraimense. Nós vivemos no Estado mais distante, o 
mais isolado da Federação, e cuja insegurança jurídica 
na questão fundiária é um eterno terror.

Não bastasse tudo isso, Sra. Presidente, ainda 
convivemos num isolamento inaceitável. Hoje, só po-
demos sair ou entrar no Estado de Roraima pela única 
estrada que nos liga ao resto do País, no caso, Boa 
Vista-Manaus, das 6 horas da manhã às 6 horas da 
tarde. Durante toda a noite, o cidadão roraimense é 
impedido de entrar ou sair do seu Estado. 

Para completar, Sra. Presidente, há poucos dias, 
a empresa EUCATUR, a União Cascavel, conseguiu, 
sabe-se lá porque mágica, ser a única empresa de 
transporte de passageiros no eixo Boa Vista-Manaus, 
tirando do trecho duas ou três outras empresas. En-
tão, além de termos apenas 12 horas para entrar ou 
sair do nosso Estado, voltamos a mais de 20 anos de 
monopólio dessa mesma empresa no transporte de 
passageiros no nosso Estado. Essa empresa tornou-
-se um monopólio inaceitável. Dez dias depois de ficar 
sozinha no trecho, já anunciou aumento de passagens.
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Se no sistema terrestre é desse jeito, no aéreo 
é pior ainda, Sra. Presidente. Tomamos o cuidado, há 
2 dias, de solicitar ao nosso gabinete a impressão 
de um print da empresa TAM, no trecho Boa Vista-
-Brasília ou Brasília-Boa Vista. E o preço daquela em-
presa, com antecedência de 24 horas para a viagem, 
era de R$7.678,00 para apenas um trecho, ou seja, 
quase 8 mil reais. No mesmo momento, um bilhete da 
mesma empresa no trecho São Paulo-Miami custava 
R$3.900,00, a metade. Portanto, Roraima definitiva-
mente parece fadado a ser um Estado em que a sanha 
dos ambientalistas, a sanha do sistema de transporte 
parece não ter fim.

Fica, Sra. Presidente, este registro. E que nós 
possamos buscar urgentemente um doutrinamento 
para que esse tipo de coisa não continue a acontecer, 
colocando o cidadão à mercê da sanha gananciosa 
dos empresários.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estou aqui neste momento para fazer um registro em 
relação à discussão que esta Câmara vem fazendo há 
3 semanas sobre o Marco Civil da Internet. E o nosso 
texto é claro: “Em defesa da neutralidade da rede e 
contra o ‘lobby da censura’ dos direitos autorais”.

É verdade que esse Marco Civil é um enorme 
avanço na utilização desse instrumental fabuloso que 
é a Internet e na ampliação e proteção dos direitos dos 
usuários e de liberdade de expressão. E também para 
resolvermos de vez o que se tem chamado de “vigi-
lantismo”, ou seja, verdadeiras blitze promovidas por 
grupos econômicos ou por governos totalitários, visan-
do o monitoramento e a restrição na rede da Internet.

Então, esse Marco Civil, que tem agora como 
Relator o Deputado Alessandro Molon, na nossa opi-
nião, representa um grande avanço, mas nós enten-
demos que há pressões muito grandes para evitar que 
esse Marco Civil seja votado. E essas pressões vêm 
rigorosamente de duas vertentes fundamentais. Uma 
delas quer limitar a neutralidade da rede, diminuindo 
a qualidade e cobrando mais para quem pode pagar 
mais, ou seja, impedindo o livre acesso da Internet 
a todo e qualquer cidadão. Quem está atrás dessa 
questão são as grandes empresas de telefonia, que 
precisam ser denunciadas. Essa neutralidade da rede 
se dá inclusive através do uso do Skype. Temos que 
garantir a neutralidade para aqueles que pagam me-
nos, porque as teles querem a cobrança por telefone. 
E, logicamente, existe o princípio de inimputabilidade 
da rede, segundo o qual um provedor da Internet não 
deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do 
conteúdo gerado por terceiros.

Sra. Presidenta, existem várias questões que 
precisam ser melhor discutidas mas que devemos vo-
tar, porque é evidente que os grupos econômicos não 
querem a regulamentação inclusive das exceções na 
rede, como as emergências, feitas pelo Poder Execu-
tivo. É o caso do próprio Ministro das Comunicações, 
que quer que isso seja feito pela ANATEL, ou seja, su-
bordinada às próprias empresas de telecomunicações.

Em terceiro lugar, queremos dizer que o nosso 
Relator Molon não deve ceder à indústria dos direitos 
autorais, porque sem decisão judicial certamente cau-
sará uma imensa insegurança jurídica a questão de 
quem controla a retirada de conteúdos da Internet, ou 
seja, é evidente que o provedor acionado pela indústria 
cultural... E toda hora isso acontece, temos dados es-
pecíficos no nosso texto sobre isso. Essas empresas 
acionam a rede e imediatamente os conteúdos são 
retirados, impedindo que um cidadão usuário possa 
baixar uma música, possa baixar um filme, e não ser 
um vendedor disso posteriormente. 

A liberdade na rede é essencial. Temos hoje que 
defender esse Marco Civil da Internet com total liber-
dade, e contra os interesses econômicos. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois 
de inúmeros adiamentos, esta Casa tem mais uma 
oportunidade de votar esta semana o Marco Civil da 
Internet. Discutido por mais de 3 anos, com ampla e 
consistente participação de amplos setores da socie-
dade civil brasileira, a lei que estamos prestes a votar, 
se aprovada, representará um enorme avanço em ter-
mos de garantia da liberdade de expressão na Internet 
e de ampliação e proteção dos direitos dos usuários.

É importante lembrar que o Marco Civil surgiu 
como resposta às inúmeras e autoritárias tentativas 
de instaurar e oficializar o “vigilantismo” na rede apre-
sentadas a este Congresso. O fenômeno se repete em 
todo o mundo, promovido ora por grupos econômicos, 
ora por governos, totalitários ou não. São ações que 
estabelecem a possibilidade de monitoramento e vi-
sam restringir tráfego, eliminar conteúdos e censurar 
informações e ideias.

O Marco Civil foi o caminho encontrado no Bra-
sil para, ao mesmo tempo, preservar os direitos dos 
cidadãos e as características básicas da Internet, 
proteger a liberdade de expressão e a privacidade do 
usuário e promover a inovação na rede. Felizmente, o 
respeito aos princípios constitucionais falou mais alto 
e podemos, agora, aprovar uma lei que já é exemplo 
em todo o mundo, não apenas por seu conteúdo, mas 
pela forma como foi construída. Uma lei que define a 
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moldura jurídica da responsabilidade de todos os ato-
res envolvidos, incluindo o poder público, no uso da 
Internet. E que traz princípios, valores, garantias, di-
reitos e deveres na rede, de forma a garantirmos uma 
Internet livre, democrática e inclusiva para todos os 
brasileiros e brasileiras. 

Não é à toa que o projeto de lei tem entre seus 
fundamentos os direitos humanos, a promoção da di-
versidade e a finalidade social da rede. Não estamos 
falando simplesmente de tecnologias, serviços e ne-
gócios, mas de uma ferramenta que, cada vez mais, é 
estruturante para o exercício da cidadania e da liber-
dade de expressão nas sociedades contemporâneas.

Mas essa liberdade incomoda. Tanto que presen-
ciamos, nas últimas semanas, inúmeras pressões sobre 
o Relator do projeto, Deputado Alessandro Molon, do 
PT do Rio de Janeiro, para alterar seu substitutivo de 
última hora. Tais interesses se manifestaram ao longo 
de todo o processo de debate público do Marco Civil, 
e é legítimo que assim tenha sido. 

No entanto, Sras. e Srs. Deputados, chegou a hora 
de votar o texto, o que tem sido impedido, sobretudo, 
pelo lobby de dois grupos econômicos: as empresas 
de telecomunicações e a indústria de direitos autorais.

Refiro-me, no primeiro caso, à questão da neutra-
lidade de rede, princípio básico que tem por objetivo ga-
rantir o tratamento isonômico dos usuários, impedindo 
a discriminação na hora da navegação. O substitutivo, 
que está pronto para ser votado, proíbe a discrimina-
ção no tráfego de todo e qualquer pacote de dados 
na Internet – independentemente de seu conteúdo, 
origem, destino, terminal ou aplicativo –, impedindo, 
por exemplo, que uma empresa diminua a qualidade 
de uma determinada conexão em virtude do tipo de 
conteúdo que está sendo acessado pelo usuário. Ou, 
então, que cobre mais, daqueles que puderem pagar, 
por um acesso irrestrito à rede. 

Garantida a neutralidade de rede, um provedor 
de serviços de Internet não poderá tratar diferente-
mente um serviço on-line de vídeo de uma empresa 
concorrente em benefício próprio. Da mesma forma, 
empresas de telecomunicações não poderão tratar de 
forma discriminatória aplicações que permitem a reali-
zação de conversas por voz por intermédio da rede. O 
tratamento discriminatório também pode aumentar os 
custos de entrada no mercado de novos prestadores 
de serviço, de acordo com a Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Isso 
porque, segundo a SAE, sem a garantia da neutralidade, 
os provedores de serviços de rede, que já cobram pelo 
uso da banda, podem passar a cobrar duplamente pelo 
tráfego de dados dos novos produtores de conteúdo.

Tudo indica que o substitutivo do Deputado Molon 
manterá a neutralidade de rede. A briga estaria agora 
na determinação de situações de exceção da lei. A pro-
posta do Marco Civil diz que não configuraria violação 
do princípio da neutralidade da rede a priorização a 
serviços de emergência. E que há a possibilidade de 
discriminação do tráfego se ela decorrer de requisitos 
técnicos indispensáveis à fruição adequada dos ser-
viços e aplicações. 

A questão é: quem determina esses requisitos 
técnicos? A última proposta na mesa falava em regu-
lamentação pelo Poder Executivo. Mas, atendendo ao 
lobby das teles, o Ministro das Comunicações, Paulo 
Bernardo, rapidamente foi à imprensa e declarou que 
a regulamentação deve ser transferida à ANATEL – 
cujo histórico, já sabemos, tem ido com frequência ao 
encontro dos interesses das grandes operadoras de 
telecomunicações.

O lobby das teles já excluiu da proposta original 
do Marco Civil que o Comitê Gestor da Internet no 
Brasil seja ouvido no momento da regulamentação dos 
critérios de neutralidade. Agora, as mesmas empresas 
querem tirar a prerrogativa do próprio Poder Executivo 
e passar para a ANATEL, que não tem sob sua esfe-
ra de atribuição a regulação das camadas da Internet 
acima da infraestrutura de redes. 

Ora, Sr. Presidente, repito aqui as palavras do 
IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor): 
a importância da neutralidade de rede é tamanha que 
sua regulamentação tem que se dar pela mais alta ins-
tância do Executivo, a Presidência da República, de 
forma que a regulamentação seja guiada pelos mais 
corretos princípios da Administração Pública, na esfera 
de maior submissão à visibilidade e ao controle públi-
co, sendo afastados quaisquer interesses econômicos 
privados capazes de contaminar o processo. Caso isso 
não ocorra, mais uma vez vencerá a pressão das em-
presas sobre o interesse público.

O segundo caso que tem emperrado a votação 
do Marco Civil gira em torno do princípio da inimputa-
bilidade da rede, ou seja, um provedor de conexão à 
Internet não deve ser responsabilizado por danos de-
correntes de conteúdo gerado por terceiros. Tal medida, 
como explica o relatório do substitutivo, visa proteger 
os diversos intermediários responsáveis apenas pela 
transmissão e roteamento de conteúdos, reconhecen-
do que a responsabilidade por eventuais infrações por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros 
cabe àqueles que a cometeram, e não àqueles que 
mantém a infraestrutura necessária para o trânsito de 
informações na Internet. O provedor só pode ser res-
ponsabilizado se descumprir uma ordem judicial es-
pecífica de retirada de conteúdo gerado por terceiros. 
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Para evitar que uma decisão judicial possa ter 
efeito prejudicial à liberdade de expressão e bloquear, 
por exemplo, todo um blog e não apenas o conteúdo 
infringente, o Marco Civil estabelece que as ordens 
judiciais devem ser claras e específicas. O objetivo é 
o mesmo: afastar a censura privada na Internet, es-
tabelecida de acordo com o julgamento individual do 
provedor. 

Porém, em função da pressão da indústria dos 
direitos autorais, o último substitutivo do Deputado Mo-
lon trouxe uma exceção para a remoção de conteúdos 
que traz grande insegurança jurídica para a Internet e 
sérios danos aos usuários: os conteúdos protegidos por 
direitos autorais. Nesses casos, não seria necessária 
a avaliação judicial para a remoção; bastaria que os 
provedores fossem notificados pela empresa suposta-
mente lesada para, como medo de serem penalizados, 
excluírem determinado conteúdo, independentemente 
da comprovação de que aquele vídeo, foto ou música 
violou um direito autoral. Caberia, assim, ao usuário 
prejudicado, geralmente com menos condições para 
isso, o ônus de procurar a Justiça para reaver seu 
conteúdo suprimido.

Se a premissa da remoção de conteúdo apenas 
com ordem judicial não valer para conteúdos de direi-
tos autorais, a decisão vai acontecer em âmbito pri-
vado, nas relações entre os provedores e os titulares 
empresariais, a partir de notificações privadas. Isso já 
acontece hoje. De 2011 pra cá, entidades de direitos 
autorais pediram a remoção de 18 mil links relativos a 
conteúdo musical supostamente pirata – blogs, víde-
os no Youtube, tweets. De acordo com a Associação 
Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), 95% dos 
pedidos foram atendidos. Houve também 50 mil no-
tificações pedindo a eliminação de conteúdo na área 
literária e da dramaturgia. A taxa de atendimento foi a 
mesma, tudo sem passar pela Justiça. 

Como está, o Marco Civil não proíbe os provedo-
res de continuarem removendo o conteúdo sem ordem 
judicial. Eles apenas não serão responsabilizados se 
deixarem de removê-lo após serem notificados. Mas 
se essa exceção vigorar, estará institucionalizada uma 
injusta máquina de notificações e de censura prévia, 
violando a Constituição brasileira. Por medo de serem 
responsabilizados ou por não terem condições de en-
frentar processos judiciais, a imensa maioria dos pro-
vedores removerá conteúdos sem qualquer tipo de 
análise sobre eles.

Por trás dessa mudança de última hora no subs-
titutivo estão os intermediários da indústria cultural, 
como a ABDR (Associação Brasileira de Direitos Re-
prográficos), a ABPD (Associação Brasileira de Produ-
tores de Discos), a MPAA (Motion Picture Association 

of America), a Globo e outros grandes conglomerados 
do entretenimento. 

Como também lembrou o IDEC, os intermediários 
do direito autoral também querem incluir o sistema de 
retirada de conteúdos sem ordem judicial no Marco 
Civil, pois sabem que os setores artísticos e culturais, 
especialmente aqueles que conhecem e se utilizam do 
potencial da Internet para a produção, a circulação e o 
consumo da cultura, não querem esse tipo de censu-
ra na rede, por ferir a liberdade de expressão cultural.

Assim, a posição do PSOL é a de que o Marco 
Civil não deve tratar de questões específicas de direi-
tos autorais. Esse assunto deve ser tratado na reforma 
da Lei nº 9.610, de 1998, já em curso, cujos debates 
vêm sendo conduzidos pelo Ministério da Cultura des-
de 2007. 

Enfim, Sras. e Srs. Deputados, não devemos ce-
der uma vez mais às pressões econômicas e aos in-
teresses privados. Está na hora de votarmos o Marco 
Civil da Internet respeitando sua construção coletiva. 
Trata-se de uma lei positiva, avançada, que ampliará 
os direitos dos usuários e afastará as autoritárias ten-
tativas de “vigilantismo” na rede. Mas, para isso, pre-
cisa afastar a definição dos critérios de neutralidade 
das empresas que querem lucrar com o comércio do 
tráfego, mantendo-a sob a prerrogativa da Presidência 
da República, e impedir que o lobby da censura dos 
direitos autorais limite de forma significativa a liberda-
de de expressão na rede. Só assim a Internet poderá 
seguir sendo como nasceu: livre.

Muito obrigado.
 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, sei que 
V.Exa. é uma rigorosa cumpridora do Regimento In-
terno. Há 268 Deputados, há matéria, estamos sendo 
convocados extraordinariamente. Queria que V.Exa., 
mais uma vez, cumprisse o Regimento e iniciasse a 
Ordem do Dia, porque temos número suficiente de 
Deputados.

Então, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que 
continue a cumprir o Regimento e inicie a Ordem do 
Dia, porque temos número suficiente. 

Agradeço a compreensão. Desculpe-me, mas não 
me chame de criador de caso, peço o cumprimento da 
lei. Se é lei, temos de cumprir. O Regimento é uma lei 
e, via de consequência, teremos que cumpri-lo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem toda a razão. Nós vamos reivindicar que compareça 
à Mesa o Secretário Sérgio. E tão logo haja a presença 
dos assessores, daremos abertura à Ordem do Dia.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado André Moura, para 
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uma Comunicação de Liderança, pelo PSC. V.Exa. dis-
porá de 3 minutos.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo este espaço com o sentimento de 
respeito e de alegria para, em nome de todos os inte-
grantes do Partido Social Cristão, o PSC – parabenizar 
todas as pessoas que colaboraram e colaboram com 
esta Casa para o desenvolvimento de nosso País e que 
hoje à tarde, durante solenidade, receberão a Meda-
lha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. 

Essa condecoração, criada em 1983, é o momento 
em que o nosso Parlamento oportuniza a sociedade a 
oferecer os agradecimentos aos cidadãos, instituições, 
entidades, campanhas, programas ou movimentos de 
cunho social, civil ou militar, nacionais ou não, que 
contribuíram para o fortalecimento da democracia e 
da cidadania do nosso País.

Hoje, estaremos nessa solenidade para presti-
giar todos, em especial um grande amigo sergipano, o 
líder político e empresário Edivan Amorim, que, além 
de ser nosso conterrâneo, é um leal colaborador na 
luta incessante para a conquista de um Sergipe e de 
um Brasil cada vez melhores.

José Edivan do Amorim, natural de Itabaiana, 
em Sergipe, é o quarto filho do Sr. Eliezer Antônio 
da Cunha, um comerciante, e de D. Celina Alves do 
Amorim. É pai de 6 filhos: Alice, Danilo, Nina, Felipe, 
Vitória e Pietro.

Estudou em Itabaiana nos Colégios Eliezer Porto 
e Murilo Braga. Foi depois para a Escola Agrotécnica 
Federal de Sergipe e formou-se bacharel em Econo-
mia pela Universidade Federal de Sergipe.

Desde cedo se mostrou, como o pai, um comer-
ciante nato. Ingressou na vida pública como diretor 
financeiro da CEASA, na década de 80, através do 
ex-Vice-Governador José Carlos Teixeira.

Na década de 90, Amorim trabalhou como co-
merciante. Em Sergipe, é possuidor da maior rede de 
rádios do Estado, a Rede Ilha de Comunicação, que 
alcança todo o Sergipe e parte da Bahia, de Alagoas 
e de Pernambuco.

É um articulador político muito hábil, sem sombra 
de dúvida, que atrai o respeito de todas as correntes 
político-partidárias do nosso Estado.

Nas eleições de 2010, o grupo liderado pelo em-
presário Edivan Amorim foi o divisor de águas para 
reeleger o Governador Marcelo Déda, além de ter em 
seu irmão, o Senador Eduardo Amorim, um campeão 
de votos, tendo recebido inclusive muito mais votos que 
o Governador eleito do Estado de Sergipe. 

Edivan Amorim é considerado por todos em Sergi-
pe, sem sombra de dúvida, o maior articulador político 
do Estado neste momento. 

Para encerrar, Sra. Presidenta, quero dizer aqui 
que o que levou a bancada da PSC a indicar o nome 
de Edivan Amorim para receber essa honraria é a 
certeza de que é um agradecimento de todos nós, em 
especial do povo sergipano, pelo seu esforço e pelo 
seu traço marcante de moralidade e zelo incondicio-
nal aos interesses públicos do Estado de Sergipe e 
de todo o Brasil.

Todo trabalho é árduo, sabemos disso. Mas pode 
se tornar muito mais gratificante quando conseguimos 
realizá-lo com o auxílio e o planejamento de uma pes-
soa como Edivan Amorim, que detém um pensamento 
político amadurecido e que se mostra cada dia mais 
empenhado na construção de um Estado cada vez 
melhor.

Enfim, parabenizo, na pessoa do Sr. Edivan Amo-
rim, esse ilustre sergipano, todos os agraciados com 
a Medalha Mérito Legislativo, que vai ser entregue na 
tarde de hoje.

Sra. Presidenta, peço que o nosso discurso fique 
registrado nos Anais da Casa e seja amplamente divul-
gado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, convi-
dados e os que estão acessando a Internet e redes 
sociais, além daqueles que sintonizam a Rádio Câmara 
e a TV Câmara em todo o Brasil, em especial a popula-
ção do Estado de Sergipe, a quem me orgulho de aqui 
representar, ocupo este espaço com o sentimento de 
respeito e de alegria ao assumir a palavra em nome 
de todos os integrantes do Partido Social Cristão para 
congratularmos todas as pessoas que colaboram com 
esta Casa para o desenvolvimento do nosso Brasil e 
que hoje à tarde, durante solenidade, receberão a Me-
dalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. 

Essa condecoração, criada em 1983, é o momento 
em que o nosso Parlamento oportuniza a sociedade a 
oferecer os agradecimentos aos cidadãos, instituições, 
entidades, campanhas, programas ou movimentos de 
cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, 
que contribuíram para o fortalecimento da democracia 
e da cidadania do Brasil. 

Hoje, estarei nessa solenidade para prestigiar 
especialmente um grande amigo sergipano, o líder 
político e empresário Edivan Amorim, que, além de 
ser meu conterrâneo, é um leal colaborador na luta in-
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cessante para a conquista de um Sergipe e um Brasil 
cada vez melhores.

José Edivan do Amorim, brasileiro, natural de Ita-
baiana, em Sergipe, nascido em 19 de março de 1962, 
é o quarto filho do Sr. Eliezer Antônio da Cunha, um 
comerciante, e de D. Celina Alves do Amorim. É pai de 
seis filhos: Alice Maria Alves Amorim, 15 anos; Danilo 
Alves do Amorim, 13 anos; Nina Rosa do Amorim, 5 
anos; Felipe Bastos Amorim, 2 anos; Vitória e Pietro, 
recém-nascidos. É casado com Eliane Bastos.

Estudou com a Profa. Maria Branquinha, consi-
derada a mais exigente de Itabaiana à época. Passou 
pelos Colégios Eliezer Porto e Murilo Braga. Foi para a 
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão e formou-
-se bacharel em Economia pela Universidade Federal 
de Sergipe – UFS.

Desde cedo se mostrou, como o pai, comerciante 
nato. Na adolescência, foi o comprador oficial da fa-
mília, que revendia gêneros alimentícios nas feiras do 
interior de Sergipe, tendo o sangue dos itabaianenses, 
que trazem em seus genes a arte de negociar como 
ninguém. 

Ingressou na vida pública como diretor financei-
ro da Central de Abastecimento de Sergipe (CEASA/
SE), época que ingressou na política pelas mãos do 
ex-Deputado e ex-Vice Governador José Carlos Tei-
xeira, do PMDB.

Na década de 90, Amorim trabalhou com madei-
reira. Logo depois, teve negócios com transportadoras 
e pedreiras e hoje atua de forma incisiva em agrope-
cuária e comunicação. 

Em Sergipe, é possuidor da maior rede de rádios 
do Estado, através da Rede Ilha de Comunicação, que 
alcança todo o Estado de Sergipe e parte da Bahia, 
de Alagoas e de Pernambuco.

É, sem dúvida, nome de maior peso político ser-
gipano, sendo considerado um articulador político que 
atrai o respeito de todas as correntes partidárias. No 
escritório, a movimentação política vai das grandes 
autoridades, a exemplo de Governadores, até o cida-
dão comum. 

A relação com a imprensa sergipana, de um 
modo geral, é muito respeitosa, chegando ao jargão 
utilizado por profissionais de que “sua palavra vale mais 
que a caneta de várias autoridades”. Tem conduzido 
sob a sua batuta direta 10 partidos e tem influência 
em vários outros. Dos 75 Prefeitos de Sergipe, ajudou 
a eleger quase 70%, incluindo a Capital e os maiores 
Municípios do Estado.

Nas eleições de 2010, o Grupo Amorim foi o di-
visor de águas para reeleger o Governador Marcelo 
Déda, do PT – além de dois Senadores, destacando-
-se o Senador Eduardo Amorim, seu irmão, campeão 

de votos, ultrapassando inclusive os votos recebidos 
pelo Governador eleito. A coligação elegeu também 
sete dos oito Deputados Federais e a maioria dos 24 
Deputados Estaduais. 

No Legislativo Estadual, o comando está nas 
mãos de Angélica Guimarães, do PSC – principal 
partido da base do agrupamento liderado por Edivan 
Amorim. Ela foi reeleita para presidir a Assembleia 
Legislativa de Sergipe no segundo biênio, sendo a 
primeira mulher a presidir aquela instituição. Esse foi 
um momento que marcou a ruptura do Grupo Amorim 
com a bancada governista, contrariando grandes in-
teresses do Poder Executivo estadual, independente 
do Poder Legislativo.

Edivan é, assim, considerado pelos que o rodeiam 
um trabalhador incansável, que atua pelo menos 20 
horas diárias, sendo um empresário hábil e um político 
objetivo e de palavra, transformando suas ações em 
atos simples; uma cabeça fenomenal, em momentos 
que se exigem soluções para os mais diferentes pro-
blemas, um otimista nato.

Já no Sudeste, no Estado de Minas Gerais, Amo-
rim atua na política mineira na região de Montes Cla-
ros, onde é pecuarista. Não está à frente de nenhum 
partido em Minas Gerais, mas tem influência em vá-
rias legendas.

Como reconhecimento, em novembro de 2011, 
a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ou-
torgou a José Edivan Amorim, de Sergipe, a Medalha 
da Ordem do Mérito Legislativo, em reconhecimento à 
atuação de Amorim na área empresarial e agropecuária 
do norte de Minas, sobretudo com o empreendimento 
agropecuário instalado no Município de Matias Cardoso 
e que beneficia direta e indiretamente os Municípios 
de Matias Cardoso, Manga, Jaíba e Janaúba. 

Edivan Amorim, ou Amorim da Sisan, recebeu 
também honraria no EXPOMINAS, em Belo Horizon-
te, através de indicação do Deputado Estadual Paulo 
Guedes. 

Aqui, na Capital federal, principalmente no Con-
gresso Nacional, é um cidadão conhecido e cumprimen-
tado pelos diversos líderes partidários. No Senado ou 
na Câmara, Parlamentares de renome nacional nutrem 
por Edivan amizade, por saberem que as ações desse 
cidadão merecem respeito e consideração.

O que me levou a indicar o nome de Edivan Amo-
rim para receber essa honraria reside em meu dever 
cívico de deixar registrado o profundo agradecimento 
do povo sergipano ao seu esforço de realização, mar-
cado pelo traço da moralidade e pelo zelo incondicional 
aos interesses do Estado de Sergipe e de todo o Brasil. 

Todo trabalho é árduo, mas pode se tornar mui-
to gratificante quando conseguimos realizá-lo com o 
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auxílio e o planejamento de uma pessoa como Edivan 
Amorim, que detém um pensamento político amadure-
cido e que se mostra, a cada dia, mais empenhado na 
construção, ainda melhor, de seu Estado e de seu País.

Agradeço, de coração, sua lealdade e sua cola-
boração na execução dos compromissos públicos de 
nosso Estado e, por consequência, do nosso Brasil, o 
sacrifício de sua vida pessoal, a maneira estoica com 
que enfrenta as pressões e críticas, muitas vezes injus-
tas e excessivas. Agradeço, sobretudo, a dedicação com 
que vem cumprindo o seu papel de cidadão brasileiro 
e de exemplo para as futuras gerações de sergipanos. 

Enfim, parabenizo, na pessoa do Sr. Edivan Amo-
rim, este ilustre sergipano, cada um dos agraciados 
com a Medalha Mérito Legislativo.

Sra. Presidenta, peço que meu discurso fique re-
gistrado nos Anais da Casa e seja amplamente divul-
gado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.

Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado! 
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Alexandre Cardoso. 
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, em primeiro lugar, quero saudar uma servi-
dora da Liderança do PSB que vai ser homenageada 
hoje à tarde, a minha amiga Magda, que tive o prazer 
de ter como chefe de gabinete da Liderança.

Em segundo lugar, quero externar minha preocu-
pação, Presidenta, com a questão do Pacto Federativo. 
Eu, recentemente, disse que a matéria dos royalties 
estava fazendo aproximação de contrários e esface-
lando a vida partidária.

O Governador Sérgio Cabral está fazendo um 
movimento da maior importância para colocar o tema 
em debate, mobilizando a população do Estado do Rio 
de Janeiro. Inclusive, o Governador Renato Casagran-
de já confirmou presença. É uma movimentação que 
não é contra nenhum Estado; é uma movimentação 
para mostrar que os Estados do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo têm compromissos com a matéria que 
já foi definida. 

Estou falando aqui para a guardiã do Pacto Fe-
derativo, a Presidenta Dilma. Acho, Presidenta, que a 
senhora não tem de ceder a pressões nem pelo veto, 
nem pelo não veto. A senhora é responsável pelo 
equilíbrio federativo do País e, como responsável pelo 
equilíbrio federativo, não pode promover nem respal-
dar nenhum ato... 

Eu entendo o sonho de cada Parlamentar de 
distribuir o dinheiro, de recuperar seu Município, mas 
não pode esse sonho ser pautado na falência ou no 
desmonte de um Estado.

Acho que esta mobilização que vai haver segunda-
-feira, no Rio de Janeiro, é um alerta nacional para que, 
amanhã, nenhum outro conjunto de Parlamentares se 
junte contra este ou aquele Estado. 

Então, tem de ficar registrado que não é uma 
movimentação contra ninguém. É uma movimentação 
em favor do Pacto Federativo, é uma mobilização em 
defesa do direito adquirido, é uma mobilização em res-
peito a um Brasil respeitado lá fora; e que não possa 
o investidor, amanhã, temer que regras consolidadas 
possam ser mudadas por um poder que cada vez tem 
de ser mais respeitado, que é o Poder Legislativo.

Registro aqui o meu apoio ao Governador Sérgio 
Cabral, que está capitaneando, que, na verdade, está 
liderando esse movimento. E digo a cada um dos De-
putados que esse movimento é muito mais em defe-
sa de um Brasil respeitado internacionalmente, muito 
mais em defesa de um País que tem que liderar do 
que contra qualquer Estado ou Município.

Muito obrigado.
 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Sem 

revisão da oradora.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu quero aqui saudar o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI, o movimento 
Todos pela Educação e o ex-Presidente Lula, que fo-
ram os escolhidos na reunião ordinária da Comissão 
de Educação e Cultura, na manhã de hoje, para serem 
agraciados com o Prêmio Darcy Ribeiro, edição 2012. 

Sem dúvida nenhuma, são homenagens justas e 
merecidas. O SENAI e o movimento Todos pela Educa-
ção são instituições sérias, cada uma com o seu perfil, 
que têm contribuído – e muito – para a expansão e o 
fortalecimento da educação no nosso País. 

Quero aqui, Sra. Presidente, fazer uma sauda-
ção especial ao ex-Presidente Lula por também ter 
sido agraciado. Por quê? No nosso entendimento, o 
ex-Presidente Lula é merecedor desse reconheci-
mento, desse prêmio pela visão de estadista que teve 
quando governou, durante 8 anos, este País. Foi um 
Governo que ficou marcado não só pelo combate às 
desigualdades sociais como pelo que fez pela educa-
ção pública brasileira.

E aqui ilustro, primeiro, que foi dele o Governo que 
conseguiu implantar o plano mais ousado de expansão 
e fortalecimento da educação profissional na história do 
Brasil republicano. É bom lembrar que, em 100 anos, 
o Brasil só tinha 154 escolas. Em 8 anos, no Governo 
do Presidente Lula, nós passamos de 154 para mais 
de 350 escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, levando 
cidadania para os nossos jovens, homens e mulheres.

Quero ainda lembrar, Sra. Presidente, da ousa-
dia que o Presidente Lula teve ao instituir o Programa 
Universidade para Todos – PROUNI, que realizou o 
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sonho de mais de 1 milhão de jovens pobres por este 
País afora. Com o PROUNI, esses jovens passaram a 
ter acesso ao ensino superior. 

Quero lembrar também do FUNDEB. Foi no Go-
verno do Presidente Lula que chegou a esta Casa a 
proposta de instituição do FUNDEB, da qual tive a 
honra de ser Relatora. Com o FUNDEB nós consegui-
mos implantar uma política universalizante, de caráter 
estruturante, voltada para apoiar a educação básica 
em nosso País.

Sra. Presidente, quero destacar a ousadia do Go-
verno do Presidente Lula no que diz respeito à univer-
sidade pública de nosso País que, durante os anos 90, 
sofreu um processo de desmonte e de sucateamento, 
além da perda de poder aquisitivo de seus docentes. 
Ao longo do Governo Lula foi instituído o REUNI, o 
programa de reestruturação do ensino superior, e com 
ele conseguimos ampliar o acesso à universidade com 
a criação de mais de 114 novos campi e de mais de 
14 universidades, inclusive uma que chegou ao meu 
Estado, a Universidade Federal Rural do Semiárido.

Deputada Rose, destaco o pioneirismo do Presi-
dente Lula. Foi ele quem mandou a esta Casa o projeto 
de lei que instituiu o piso salarial nacional do magistério.

Por todo esse protagonismo, por todo esse com-
promisso e essa sensibilidade que o Governo Lula, com 
a sua equipe, teve para a educação brasileira, nada 
mais justo, nada mais merecido do que ele ser home-
nageado com o Prêmio Darcy Ribeiro, edição 2012.

Em nome do Núcleo da Educação da bancada do 
PT que coordeno nesta Casa e em nome da bancada 
do PT – quero aqui saudar a Deputada Jandira Feghali, 
autora da propositura, bem como todos os Parlamen-
tares que sufragaram o nome do ex-Presidente Lula 
para que ele fosse agraciado.

Quero dizer do orgulho que nós, do partido e da 
bancada, temos de tê-lo este ano como agraciado com 
o Prêmio Darcy Ribeiro.

Muito obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Onofre San-
to Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta Rose de Freitas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
povo brasileiro, eu estou acompanhando na televisão 
a situação da violência no País – em São Paulo, em 
Santa Catarina, no Brasil inteiro. E ontem, as manche-
tes de jornais noticiaram que uma Promotora Pública, 
no Estado da Bahia, foi estuprada. Sequestraram uma 
Juíza de Direito e estupraram uma Promotora Pública.

A violência tomou conta, Deputados. Este País 
está mergulhado na violência. Vemos aqui muitos pro-

nunciamentos dizendo “quero cumprimentar a Presiden-
ta por isso, Lula fez aquilo, outro fez aquilo etc.”, mas 
a violência tomou conta deste País. E um dos fatores 
– ouvi, pela manhã, o pronunciamento do Deputado 
Edson Silva –, Sra. Presidenta, é a droga. A droga to-
mou conta do mercado. 

Eu não sei qual foi o inteligente que, num passa-
do não muito distante, disse que o drogado não podia 
responder a processo, que usar droga não era mais 
crime. É evidente que o drogado, para usar a droga, 
tem que comprar de algum lugar. Na farmácia não é. 
Não vi ainda esse processo químico aí ser vendido 
em farmácia, nem vi droga entregue pelo Governo. 
Por consequência, ele tem que comprar do tráfico. 
Aumentam os traficantes de droga se existirem mais 
usuários, evidentemente. Claro que a droga, hoje, já 
não é mais um caso de polícia, da Justiça, é um caso 
de Governo, é um problema de Governo. Nós precisa-
mos tomar providências urgentes contra esse problema 
das drogas no Brasil. Agora já está surgindo outra, De-
putado Francisco Araújo. V.Exa. que é delegado sabe 
do que estou falando.

Se não tomarmos providências urgentes.... Acho 
que as emendas parlamentares de bancada deveriam 
destinar recursos para a construção de centros de re-
cuperação de drogados, para que nós pudéssemos 
resolver esse problema sério que afeta o Brasil.

A violência é oriunda do uso das drogas. A dro-
ga, no Brasil, está espalhada. Deus me livre! Vemos 
na televisão os drogados, a Cracolândia. Não há mais 
motivo, Deputada Presidenta! 

Permita-me mais 1 minuto, V.Exa. me dê mais 1 
minutos para eu insistir, Deputada. Eu há pouco sentei 
ao seu lado, e V.Exa. me disse que algumas matérias 
importantes devem ser votadas neste ano, dentre as 
quais a reforma política. Eu acho que não vai haver 
reforma nenhuma no Brasil se não começarmos pela 
reforma política. V.Exa. tem toda a razão e terá neste 
Deputado aqui um parceiro para ajudá-la a efetivamente 
trabalharmos pela reforma política. Aí, sim, nós vamos 
começar a reforma tributária, a reforma previdenciária, 
a reforma disso, a reforma daquilo, e a reforma até de 
presídios para nós colocarmos lá os bandidos que es-
tão matando neste País.

Mas se não existir prioritariamente... O maior de 
todos os projetos desta Casa é, sem dúvida nenhu-
ma, a reforma política, para iniciarmos uma reforma 
total neste País.

Eu agradeço a V.Exa. a tolerância.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para-

benizo V.Exa. pelas colocações quanto à reforma polí-
tica. Realmente, esta Casa precisa se posicionar sobre 
assunto de suma importância, que tem sido procras-



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38271 

tinado ao longo de tantos anos. Sem essa mudança, 
evidentemente, há um processo emperrado na cons-
ciência política da Câmara, no Senado e na sociedade 
brasileira, que cobra tanto.

V.Exa., como sempre, é um Deputado atuante.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Severino Ninho. 
O SR. SEVERINO NINHO (PSB – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, como membro da CPI do Tráfico de Pessoas 
no Brasil, nós temos nos aprofundado nas lacunas da 
nossa legislação no que se refere à proteção às crian-
ças e aos adolescentes.

Debate vai, debate vem, nós nos aprofundamos 
no assunto e chegamos à conclusão de que uma crian-
ça com 12 anos e 1 dia, saindo da adolescência, pode 
viajar pelo Brasil sozinha, desacompanhada dos pais 
ou responsável. Uma mãe diz: “Você não vai para São 
Paulo!”. “Eu vou, mãe, porque nada pode me proibir de 
ir”, é a resposta de uma criança de 12 anos, presa fácil 
para os traficantes de seres humanos, para aqueles 
que corrompem os menores.

Às vezes se pensa que se está protegendo, mas 
se está, na realidade, facilitando a ação dos criminosos.

Eu apresentei um projeto de lei aumentando 
para 16 anos a idade mínima para viajar sem autori-
zação. Ou seja, até completar 16 anos, de 0 a 16 anos 
incompletos, para viajar para fora da comarca, para 
outro Estado, a criança ou adolescente tem de estar 
acompanhada dos pais ou responsável ou ter uma 
autorização judicial.

Não se pode entender que é um atitude de bom 
senso a legislação pátria permitir que um adolescente 
de 12 anos possa sair de Pernambuco e ir para Rorai-
ma sozinho, num País como este, em que o crime é 
que manda, o crime é generalizado. É o paraíso dos 
criminosos o nosso País, apesar de ter aumentado 
muito o número de prisioneiros – não sou favorável a 
prender ninguém; por mim, não deveria haver ninguém 
preso, mas se cometem crimes...

O nosso projeto visa dar essa garantia aos nos-
sos adolescentes até os 16 anos. Depois que faz 16 
anos, tudo bem; ele já vota, já decide o futuro do País, 
se quiser se envolver, que se envolva. Mas acho que 
temos de proteger os nossos adolescentes até com-
pletarem 16 anos, só podendo viajar para fora da co-
marca, para fora do Estado com permissão. Aquelas 
viagens às cidades contíguas, às cidades da mesma 
região metropolitana, dentro do Estado, tudo bem, o 
adolescente pode viajar desacompanhado. Mas para 
fora do seu Estado, do Estado da Federação, obriga-
toriamente deveria haver uma autorização pelo menos 
da mãe ou do pai. 

“Ora, essa criança está viajando no Brasil sozi-
nha? Quem autorizou?” Com 12 anos e 1 dia, hoje ela 
pode viajar sozinha, mesmo que o pai e a mãe não 
concordem: “Eu tenho dinheiro para ir, pai. Vou e aca-
bou-se.” Isso é o que estabelece a lei que foi aprovada 
nesta Casa, talvez pensando em facilitar as coisas, 
em facilitar o trânsito de pessoas pelo País. Mas está 
provado lá na nossa CPI que isso favorece o crime e 
os criminosos.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Paulo Feijó. Em seguida, o De-
putado Henrique Afonso e o Deputado Reguffe.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, 
Deputados e Deputadas, acredito eu que seja unani-
midade nesta Casa o reconhecimento da defasagem 
salarial e do sofrimento em que vivem os aposentados 
do nosso País. A política salarial praticada hoje é muito 
injusta com aqueles que dedicaram toda uma vida em 
favor do nosso País.

Então, nós somos a favor da queda do fator previ-
denciário. Somos de opinião que esta Casa deve prio-
rizar a matéria, mas, logicamente, sem açodamento. 
Não adianta votarmos uma matéria de grande impor-
tância e responsabilidade sem uma harmonia com as 
condições financeiras do Governo Federal. Criar uma 
expectativa, votando uma matéria dessa, sem ter a 
devida retaguarda financeira do Governo Federal seria 
mais uma irresponsabilidade desta Casa.

Então, Presidenta, ao mesmo tempo em que 
eu me pronuncio a favor dos aposentados do nosso 
País, destaco que a cautela é muito importante. E, aí, 
eu quero ressaltar a cautela demonstrada ontem pelo 
Presidente desta Casa, o Deputado Marco Maia, que 
foi muito claro: não adianta votar e aprovar e, logo a 
seguir, haver o veto presidencial. 

E aí faço este questionamento: essa cautela ado-
tada ontem pelo Presidente Marco Maia não deveria 
ter sido adotada pelo mesmo Presidente Marco Maia 
também na votação do projeto que injusta e crimino-
samente altera a lei dos royalties? O Deputado Marco 
Maia, na ocasião da votação dos royalties, não teve 
essa mesma cautela. Não agiu de maneira republica-
na. Não adianta querer ser bonzinho para 25 Estados 
da Federação e milhares de Municípios e, ao mesmo 
tempo, ser injusto com dois Estados e com dezenas 
de Municípios da nossa Federação. 

Essa é a observação que faço. 
O Presidente Marco Maia disse ontem que não 

queria deixar o Governo numa situação de dificulda-
de, numa situação de veto. Mas não teve essa mesma 
preocupação quanto à dificuldade do veto ou, como 
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dizem na gíria, quanto à “saia justa” em que colocou a 
Presidenta Dilma, na questão dos royalties.

Eu quero aproveitar para parabenizar a resistência 
da bancada do Rio e do Espírito Santo, parabenizar a 
Presidenta Rose de Freitas que, de maneira brilhante, 
nos representou na Comissão Especial que não va-
leu de nada, juntamente com o Deputado Garotinho 
– S.Exas. foram os nossos representantes –, e dizer 
que espero que o bom senso prevaleça.

Eu tenho confiança absoluta na Presidenta Dilma 
em relação ao veto. Uma matéria dessa quebra contra-
tos, ignora direitos, gera um descontentamento muito 
grande aos dois Estados e gera uma desconfiança e 
uma falta de credibilidade em âmbito internacional. En-
tão, eu não tenho dúvidas de que a Presidente Dilma, 
na hora certa, vetará. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
senhoras e senhores aqui presentes, crianças, jovens, 
senhoras e senhores que acompanham os nossos 
trabalhos pela Rádio Câmara, TV Câmara, Internet 
ou redes sociais, inclusive pela Língua Brasileira de 
Sinais – Libras, em particular os ilustres cidadãos do 
meu Estado, o Rio de Janeiro, aos quais tenho o orgu-
lho de aqui representar, venho à tribuna deste nobre 
Parlamento expor a necessidade de urgência da co-
locação em pauta da votação do projeto que trata do 
fator previdenciário, como forma de assegurar impor-
tantes conquistas para o trabalhador e o aposentado.

É lamentável que o Governo Federal se articule 
neste momento para evitar que a Câmara dos Depu-
tados aprecie o projeto que acaba com o fator previ-
denciário no cálculo do valor das aposentadorias de 
trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao INSS 
e que, por desdobramento, fixa novas regras para a 
concessão dos benefícios.

Entendo, caros colegas Parlamentares, que, ao 
agir assim, o Governo Federal dá demonstração de 
pouca consideração ao drama vivido por milhões e 
milhões de brasileiros, que desejam que este Plená-
rio se posicione quanto ao fim do fator previdenciário.

Centrais sindicais e associações representativas 
dos aposentados lembram que a aplicação do fator pre-
videnciário leva os trabalhadores a perderem de 30% 
a 50% do valor dos salários quando se aposentam.

Gostaria de ressaltar, Sra. Presidenta, que a ex-
tinção do fator previdenciário já foi objeto de análise 
e aprovação tanto pelos Parlamentares desta Casa 
de Leis, como pelos membros do Senado Federal, 
tendo sido vetado pelo então Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Uma nova proposta, com um texto alternativo, foi 
então desenhada como resultado da discussão entre 
representantes do Congresso e do Governo Federal 
e sindicalistas e aposentados, gerando o que se con-
vencionou chamar de fórmula 85/95.

Por essa regra, o trabalhador tem direito ao teto 
da aposentadoria – atualmente R$3,9 mil – quando a 
soma da idade e do tempo de contribuição for 85, no 
caso das mulheres, e 95, para os homens.

É um avanço, se considerarmos o engessamen-
to previsto pelo fator previdenciário, que acaba por fa-
zer com que o empregado tenha que trabalhar mais 
tempo, se desejar receber o teto do benefício, o que 
representa, na maior parte das vezes, o adiamento da 
aposentadoria.

Pela fórmula 85/95, nobres colegas Deputados, 
fica definido um mecanismo que acaba considerando o 
tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida 
do trabalhador para definir o valor a ser pago pelo INSS. 
Essa fórmula alternativa tem o condão de incentivar 
o trabalhador a ficar mais tempo na ativa, diminuindo 
assim as despesas da Previdência Social, ao mesmo 
passo em que fomenta a expansão da contribuição.

O projeto tem um dispositivo que prevê um mul-
tiplicador de 2% a cada ano que o trabalhador perma-
necer em serviço após atingir o limite de 85/95 anos.

Quero registrar aqui o nosso reconhecimento ao 
Presidente da Casa, o nobre colega Deputado Marco 
Maia, que incluiu o projeto na pauta do plenário, con-
trariando a orientação do Governo Federal, de não 
apreciar a matéria.

Desejo também registrar o nosso apoio aos sindi-
calistas e aposentados que, ontem, terça-feira, fizeram 
aqui em Brasília, em frente à Câmara dos Deputados, 
uma manifestação em favor da votação do fim do fator 
previdenciário, proposta que é encampada pelo meu 
partido, o PR.

Muito obrigado.
 O SR. HENRIQUE AFONSO (Bloco/PV – AC. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de 
Freitas, Sras. e Srs. Deputados, os cristãos brasilei-
ros têm uma tarefa urgente no atual cenário político, 
econômico, social e cultural do Brasil.

Cada vez mais é necessário repensar a nossa 
sociedade à luz dos paradigmas bíblicos e envidar es-
forços no sentido de interpretar as condições históricas 
e conjunturais do atual contexto, bem como elaborar 
uma plataforma política e doutrinária que revele nos-
sa visão às diversas áreas de atenção da sociedade 
e dê o norte às nossas ações na luta em defesa da 
vida, da família, da justiça social, da ética e de uma 
concepção de desenvolvimento que, ao mesmo tempo 
em que eleva nossa capacidade produtiva, redistribua 
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as riquezas com justiça social, a fim de reduzir as de-
sigualdades sociais no Brasil.

O que temos certo é que a sociedade brasileira 
precisa ser restaurada e que a sociedade cristã ne-
cessita urgentemente tomar posição de vanguarda 
na história e impor-se no sentido de opinar sobre os 
principais fatos da atualidade, articular as forças vivas 
que atuam na defesa da fé cristã e aumentar seu po-
der de influência nas principais esferas decisivas da 
sociedade brasileira.

Nesse sentido, entendemos que o momento nos 
impulsiona a levantar um movimento de cunho cristão 
que organize todas as nossas possibilidades e aproveite 
todas as nossas capacidades políticas e intelectuais 
na promoção de um Brasil diferente, que considere a 
necessidade de dar ao povo brasileiro o direito à vida 
– e à vida em abundância.

A vida é a nossa bandeira mais importante. Vida 
que se manifesta na mesa dos mais pobres, quando 
eles superam a falta de alimento em sua casa; vida 
que se revela na participação dos desempregados no 
mercado de trabalho; vida que estará no SUS, quando 
ele atender os mais necessitados nas horas mais difí-
ceis; vida que se manifesta na qualidade das escolas 
públicas que absorvem os que não podem pagar o 
ensino particular; vida presente na família concebida 
no coração de Deus; vida que supera os conflitos, as 
guerras, o terrorismo na sociedade, dando lugar a um 
ambiente de paz e tranquilidade; vida que impõe a ética 
em todas as formas de comportamento da sociedade.

Acredito, Sra. Presidente, que a sociedade cristã, 
que representa 90% da sociedade brasileira, precisa 
se organizar e levantar as suas possibilidades. Por isso 
estamos propondo seminários em todos os lugares do 
Brasil, para que possamos organizar as nossas capa-
cidades e as nossas possibilidades, a fim de termos 
um movimento que possa pensar o Estado brasileiro 
a partir das suas características, a partir das suas 
singularidades, mas que possamos respeitar o pen-
samento cristão como uma filosofia que norteia, que 
tem paradigmas, que tem pensamento na economia, 
na política, na arte, na literatura, na saúde, na educa-
ção, na família e na vida.

Por isso estamos propondo à sociedade cristã, 
em âmbito nacional, esse grande movimento pela res-
tauração do Brasil.

Conclamamos todas as forças vivas cristãs que 
têm atuado na sociedade, no trabalho de restauração 
de vidas consideradas pela sociedade como perdidas, 
para se agregarem a esse movimento de libertação po-
lítica, econômica, social e cultural da opressão das for-
ças contrárias que reforçam as injustiças na sociedade.

A defesa da vida desde o ventre materno é uma 
questão de promoção da dignidade humana e reconhe-
cimento de que a felicidade não deve ser um privilégio 
de uns em detrimento de outros, mas um direito univer-
sal que enobrece o espírito democrático de um povo.

A defesa da família cristã representa a esperança 
de uma sociedade saudável, equilibrada e próspera. É 
questão de honra para uma nação que tem 90% do seu 
povo que professa o cristianismo como referência de 
orientação e práxis na construção de uma nova sociedade.

Por fim, acreditamos que esse movimento pela 
restauração do Brasil influenciará todas as áreas da 
sociedade com os seus pressupostos teóricos e prá-
ticos e movimentará suas forças vivas no sentindo de 
continuamente transformar as instituições, as relações 
pessoais e o meio ambiente, até chegarmos a um Bra-
sil novo e cristão.

Sr. Presidente, gostaria que este meu pronun-
ciamento fosse divulgado nos meios de comunicação 
desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Reguffe. Em seguida falarão os 
Deputados Carlos Souza, Silas Câmara e Arnaldo Jordy.

V.Exa. tem a palavra por 1 minuto.
O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidente, eu queria dar meu 
pronunciamento como lido e gostaria que V.Exa. au-
torizasse a divulgação dele nos órgãos da Câmara 
dos Deputados.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

muito prazer, Deputado Varella. Será divulgado inclu-
sive em A Voz do Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há tem-
pos que entidades como ONGs, FUNAI e CIMI se ar-
voram em defensores dos índios ao fazer uma cam-
panha muito bem orquestrada em âmbito nacional e 
internacional a favor da ampliação de suas reservas 
visando à criação de verdadeiras nações aborígines. 
Trata-se, pois, de uma perigosa balcanização, ou seja, 
divisão da unidade brasileira.

Tal unidade, Sra. Presidente, de proporções con-
tinentais, é um grande legado de Portugal, depois 
confirmado a duras penas pelo Império brasileiro com 
a personalidade de Dom Pedro II, que conquistou o 
nosso povo desde a sua maioridade.

Nesse processo, os índios foram se integrando, 
miscigenando, participando e dando sua colaboração 
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na formação do caráter do povo brasileiro. Na década 
de 70, começaram a surgir as ONGs, bem como uma 
corrente neomissionária pregando o retrocesso de vida 
para, na verdade, criar um verdadeiro apartheid das 
populações indígenas.

Aliás, isso não foi, não é e jamais será uma aspira-
ção dos índios brasileiros. Recente pesquisa, ademais 
de inédita do Datafolha, encomendada pela Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), revela 
que a maior parte dos índios se encontra integrada ao 
modo urbano de viver. Televisão, DVD, geladeira, fogão 
a gás e celulares são bens de consumo que já foram 
incorporados à rotina de muitas aldeias. E a formação 
universitária é um sonho da maioria deles.

Nessa pesquisa, realizada entre os dias 7 de ju-
nho e 11 de julho, foram feitas 1.222 entrevistas em 
32 aldeias com cem habitantes ou mais, abrangendo 
todas as regiões do País. Resultado: 63% dos índios 
têm televisão; 37% têm aparelho de DVD e 51%, gela-
deira; 66% usam o próprio fogão a gás e 36% já ligam 
do próprio celular. Só 11% dos índios, no entanto, têm 
acesso à Internet e apenas 6% são donos de um com-
putador. O rádio é usado por 40%.

Na matéria de Matheus Leitão, publicada na Fo-
lha de S.Paulo, de 10 de novembro de 2012, o CIMI 
respondeu envergonhado e não sem descaro que “é 
evidente que essa novidade produz mudanças, mas 
isso não significa a instalação de um conflito cultural. 
Não é o fato de adquirir uma TV ou portar um celular 
que fará alguém ser menos indígena”.

A pesquisa teve ainda o intuito de avaliar as con-
dições de vida dos indígenas. Questionados sobre o 
principal problema enfrentado no Brasil, 29% dos entre-
vistados apontaram as dificuldades de acesso à saúde. 
A situação territorial ficou em segundo lugar (24%), se-
guida da discriminação (16%), do acesso à educação 
(12%) e do emprego (9%). Em relação ao principal pro-
blema enfrentado na vida pessoal, a saúde permaneceu 
em primeiro lugar, com 30%, o emprego apareceu em 
segundo, com 16%, seguido de saneamento, 16%. A 
questão territorial, nesse caso, desaparece.

Algumas características das aldeias: 69% têm 
postos de saúde; 88%, escolas; 59%, igrejas; 19%, 
mercados; e 6%, farmácias.

Dois terços dos indígenas recebem do Programa 
Bolsa Família – a pesquisa revela que 64% dos índios 
são beneficiários da Bolsa governamental –, em média, 
R$ 153 por mês. A Região Nordeste é a campeã do 
benefício: 76% dos índios recebem o programa social 
do Governo. O Sul aparece em segundo com 71%, 
seguido do Centro-Oeste, com 63%, do Norte, com 
56%, e do Sudeste, com 52%.

Mesmo com os benefícios, 36% afirmam ser in-
suficiente a quantidade de comida que consomem. A 
maioria dos índios (76%) bebe água não filtrada nem 
fervida. As doenças infectocontagiosas atingem 68% e 
os problemas estomacais, como diarreia e vômito, 45%.

Os índios também afirmam que luz elétrica, água 
encanada, rede de esgoto e casa de alvenaria são muito 
importantes para eles. Mais de 70% dos índios ouvidos 
atribuem muita relevância à atuação da FUNAI na sua 
aldeia. No entanto, 39% reprovam o desempenho do 
órgão, avaliando-o como ruim ou péssimo.

Sr. Presidente, como declarou o Prof. Marcos 
Coimbra – contrariando o Governador do Estado, a As-
sembleia Legislativa, a bancada federal de Deputados 
e Senadores mato-grossenses, prefeitos, vereadores 
e milhares de cidadãos –, o Governo vem entregando 
de mãos beijadas e em nome de índios grande parte 
do território nacional ao domínio que será estrangeiro.

Tal atitude coloca em risco a unidade e a integra-
ção territorial da Nação brasileira, gerando miséria e 
fome, a exemplo do ocorrido com a saída dos arrozei-
ros da área de Raposa Serra do Sol, onde indígenas 
que trabalhavam dignamente transformaram-se em 
mendigos em Boa Vista.

Fica difícil entender a razão da submissão de 
nossos últimos governantes a interesses externos, 
claramente lesivos aos interesses nacionais, capazes 
de provocar a balcanização do Brasil.

Tenho dito.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 

Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, só para ser 
dado como lido o meu pronunciamento e ser divulgado 
que ontem foi o Dia da Consciência Negra.

Quero, em nome de todas, cumprimentar a De-
putada Benedita, que é nossa conselheira, e destacar 
o papel da Deputada Estadual Antonieta de Barros, 
primeira Deputada Estadual negra.

Muito obrigada, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é 
Dia da Consciência Negra. Vários Estados estão co-
memorando o Dia de Zumbi dos Palmares.

Não podia deixar de falar em consciência negra e 
deixar meu Estado fora. As terras de Meiembipe, onde 
hoje cresce Florianópolis, eram inicialmente ocupadas 
pelos índios guaranis.

Com a chegada dos europeus e com a cidade 
se transformando em ponto de passagem para quem 
se dirigia para o sul do País ou para Buenos Aires, os 
índios se dirigiram para o interior do Estado.
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Em 1675, o bandeirante Francisco Dias Velho 
enviou seu filho para a região e aí começa a histórica 
de ocupação da Ilha de Santa Catarina, no povoado 
chamado de Nossa Senhora do Desterro.

Os açorianos chegaram mais tarde, em 1748, e 
engrossaram a população. A ilha começou a ser ocu-
pada em vários pontos, mas o que se sabe é que tanto 
no primeiro período como na chegada dos imigrantes já 
existiam negros na ilha, a maioria escravos de ganho, 
isto é, eram usados para ganhar dinheiro para seus 
senhores, exercendo atividades como sapateiros, ar-
tesãos e domésticos.

Conforme estudo de André Luiz Santos sobre a 
pobreza em Florianópolis, em 1810, na ilha, de cada 
três habitantes, um era de descendência africana. Os 
que conseguiram fugir de seus donos foram habitar 
em quilombos e moravam nos morros.

Com o fim da escravidão, os negros libertos ocu-
param a periferia e o primeiro bairro com maioria negra 
chamou-se Toca. O crescimento da cidade, do comér-
cio, expulsou para os rincões da ilha a população mais 
pobre e os negros. Apesar de segregados às encos-
tas, o povo negro fortaleceu-se como uma comunida-
de unificada. Em 1728, foi criada a Irmandade de São 
Benedito dos Homens Pretos.

A união da comunidade fez com que fossem 
criados times de futebol e os concorridos bailes de-
nominados “sociedades bailantes”, onde podiam se 
encontrar, discutir e projetar ações comuns ao grupo.

Nos anos 30, a primeira mulher a se eleger para 
a Assembleia Legislativa foi a Profa. Antonieta de Bar-
ros, jornalista atuante, política, que teve de romper 
barreiras para conquistar espaços que, em seu tempo, 
eram inusitados para as mulheres, e mais ainda para 
uma mulher negra.

Antonieta manteve intenso intercâmbio com a 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e na 
primeira eleição em que as mulheres brasileiras pude-
ram votar e receberem votos filiou-se ao Partido Liberal 
Catarinense, que a elegeu Deputada Estadual. Tornou-
-se, desse modo, a primeira mulher negra a assumir 
um mandato popular no Brasil, trabalhando em defesa 
dos direitos da mulher catarinense.

Destaco que existem núcleos importantes em 
cidades como Joinville, Chapecó, Jaguaruna, Lages, 
Itajaí, São Bento, Campo Alegre, Blumenau, São Fran-
cisco do Sul, Três Barras e Criciúma. Hoje a população 
negra soma mais de 800 mil pessoas, perfazendo 13% 
da população, e, segundo Osvaldo Vargas, geram perto 
de 150 milhões de reais por ano de ICMS.

O Núcleo de Estudos Negros elaborou dossiê so-
bre a situação de violência contra a população negra 
no Estado. A população negra apresenta rendimento 

mensal menor do que a população de não negros, 
demonstrando que a situação de Santa Catarina é 
idêntica à das demais regiões brasileiras.

Também foi detectado que existe uma propor-
ção maior de negros em condições de indigência e 
pobreza, principalmente na Região Metropolitana de 
Florianópolis.

Hoje, Dia da Consciência Negra, lembro-me de 
Antonieta de Barros, mulher, negra, que lutou contra 
o racismo, contra as diferenças e venceu. Lembro que 
muito deve ser feito para minorar as desigualdades. É 
na figura dessa mulher singular que parabenizo a po-
pulação negra do meu Estado e do Brasil. É na figura 
dessa mulher forte e batalhadora que parabenizo as 
mulheres negras do País.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. REGUFFE (PDT – DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu 
quero aqui, por uma questão de justiça, parabenizar o 
Deputado Alessandro Molon, do Partido dos Trabalha-
dores do Rio de Janeiro, Relator do Projeto de Lei do 
Marco Civil da Internet. O Deputado Molon é um dos 
mais preparados e um dos melhores Parlamentares 
desta Casa e fez um trabalho hercúleo nesse projeto.

Quero dizer aqui o que disse ontem aos Deputa-
dos do PDT – meu partido. Se o objetivo é melhorar o 
projeto, se o objetivo é estudar melhor o projeto, sou 
favorável. É um tema complexo, reconheço, e é im-
portante que possamos ter todas as informações para 
representarmos bem os nossos eleitores e darmos o 
nosso voto neste plenário. Agora, querer jogar o pro-
jeto para o ano que vem, sou radicalmente contra. Os 
projetos têm que ser votados, cada um dizendo “sim” 
ou “não”, conforme a sua consciência.

Levar o projeto para a semana que vem, não 
teria nenhum problema, mas para o ano que vem, eu 
sou contra. Quero aqui colocar a minha posição, que 
coloquei para os Deputados do PDT – ontem. Indepen-
dente da posição do partido, o meu voto é favorável 
ao Projeto do Marco Civil da Internet. Precisa de uma 
regulamentação, sim.

O que está embarreirando o projeto, e nem todos 
dizem, são interesses econômicos de algumas teles, 
de grupos de conexão de Internet. Eu sou favorável à 
neutralidade da rede, para proteger ninguém mais do 
que o consumidor, que tem de ser protegido. Do jeito 
que está hoje, as empresas podem vender dados dos 
consumidores, as empresas ganham vendendo dados. 
Elas armazenam toda a conexão dos consumidores 
de Internet e ganham comercialmente com isso, o que 
não é correto.



38276 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

Não há nada no projeto que fale de controle de 
conteúdo. Se houvesse, eu seria contra. Não há nada 
que fale de controle de conteúdo.

A neutralidade, Sra. Presidente, é o dispositivo 
que obriga que os pacotes de dados sejam tratados 
sem distinção, por conteúdo, origem, destino ou ser-
viço. Então, nós temos de defender aqui aqueles que 
representamos e não interesses de grandes grupos 
comerciais.

Então, quero aqui me solidarizar com o Deputado 
Molon e registrar que o meu voto será favorável a esse 
projeto. É preciso que haja uma regulamentação, sim. 
É claro que a pessoa tem de ser responsabilizada pelo 
que escrever na rede, pelas informações que postar 
ali. Mas é preciso que haja um marco civil. O Brasil vai 
ser pioneiro nisso, o que, na minha concepção, seria 
uma grande contribuição deste Parlamento.

Muito obrigado.
 O SR. CARLOS SOUZA (PSD – AM. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o objetivo de eu estar hoje nesta tribuna é 
justamente para pedir à Mesa Diretora, ao Presidente 
desta Casa, como a todos os Parlamentares da Câma-
ra Federal que nós possamos verdadeiramente votar 
o fim do fator previdenciário.

Chega de sofrimento e de castigo para o trabalha-
dor brasileiro, para o aposentado brasileiro, que trabalha 
durante tantos anos até chegar a sua aposentadoria.

Essa aposentadoria, Sras. e Srs. Parlamentares, 
deveria ser um prêmio para quem passou uma vida 
toda trabalhando, se dedicando, ajudando a enrique-
cer o Brasil, ajudando no crescimento deste País. Mas, 
na realidade, ocorre o contrário. Quando o trabalha-
dor brasileiro se aposenta, deveria ser premiado com 
algum adendo diante das reais necessidades que ele 
tem pelo avançado da idade, pela necessidade de ter 
cuidados muito maiores, pela necessidade de ter me-
dicamentos caros para tratar determinadas doenças 
chamadas contínuas. Porém, esse aposentado é leva-
do ao sacrifício com um salário minguado e se sujeita 
a buscar alternativas para complementar sua renda.

Este fator previdenciário é um castigo a mais para 
o trabalhador brasileiro e para os aposentados. Este 
somatório de 85 anos para as mulheres e de 95 anos 
para os homens é um castigo.

Todos nós sabemos que, pela necessidade de 
buscar qualidade de vida e de sobrevivência, o traba-
lhador entra muito cedo no mercado de trabalho. Ele 
passa 35 anos trabalhando, contribuindo para a Previ-
dência, e não pode se aposentar porque o somatório 
do tempo de contribuição com a sua idade não chega 
a 95 anos. 

Esse trabalhador, que já deveria ter o direito de 
estar em casa usufruindo do resultado dos anos de 
trabalho com a sua família, tem que passar mais 4, 5 
e às vezes 7 anos trabalhando para dar a soma de 95 
anos. Portanto, essa pessoa trabalha 5, 6, 7 anos a 
mais, de graça, para a Nação – de graça para a Nação! 

A esse salário que está recebendo ele já tem di-
reito, e se acabar esse fator previdenciário, ele terá o 
direito de estar em casa usufruindo o descanso após os 
anos de trabalho que passou contribuindo, ajudando no 
crescimento do Brasil, o enriquecimento desta Nação.

Fica aqui registrado este apelo, Sra. Presidenta, 
ao Presidente desta Casa, aos Parlamentares da Câ-
mara Federal: chega de castigar o trabalhador brasileiro!

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Silas Câmara. Em seguida, De-
putados Arnaldo Jordy e Eleuses Paiva.

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, povo brasileiro que acompanha esta ses-
são pelos meios de comunicação desta Casa, venho 
acompanhando vários discursos feitos hoje sobre a 
possível votação da queda do fator previdenciário, ma-
téria que esta Casa vem discutindo há muitos anos. 
Parece que, hoje, a defesa pela possibilidade de vota-
ção acendeu na emoção de todos os Deputados. Sobre 
isso, Sra. Presidenta, acho que se dispensa qualquer 
comentário, porque acredito ser unanimidade o dese-
jo, a vontade desta Casa de poder fazer justiça aos 
aposentados do Brasil.

Mas eu queria falar sobre a necessidade urgen-
te que o povo brasileiro tem de uma revisão no pacto 
federativo. Em janeiro, assumirão novos prefeitos e em 
dezembro, no último dia do ano, sairão os prefeitos que 
perderam a eleição ou não tiveram direito à reeleição.

Sra. Presidenta, o Brasil inteiro passa por um 
momento extremamente complicado. Imagine, Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que, neste ano, 
os Municípios perderam, em média, mês a mês, mais 
de 25% do seu FPM. Além de tudo isso, agora, com 
a possibilidade da unificação do ICMS, novamente os 
Municípios são os que mais vão perder recursos.

Toda vez que o Governo Federal precisa fazer 
incentivo à economia, quem também perde são os 
Municípios. Para completar, as emendas individuais, 
que são o pequeno valor que geralmente se investe 
nos Municípios em obras de infraestrutura, também 
não são liberadas. Ou seja, quem perde sempre são 
os Municípios. Portanto, hoje é um desafio ser prefeito 
em qualquer Município deste País.

Sra. Presidenta, sou municipalista e digo que há 
necessidade urgente de que esta Casa e o Senado 
Federal, o Congresso Nacional, tragam para si a res-
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ponsabilidade de fazer o debate, mas também de votar 
algo urgente sobre a repactuação do pacto federativo. 
Espero que a Presidenta Dilma Rousseff, que em fe-
vereiro anunciará uma grande reunião com todos os 
prefeitos, tenha a sensibilidade de fazer uma compen-
sação pelas perdas que esses Municípios brasileiros 
estão tendo nos últimos anos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Sra. Presidente, 

pela Liderança do PSD – queria fazer uma ponderação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, esta-
mos com o quorum registrado, é verdade. Se já temos 
quorum, vamos iniciar a Ordem do Dia. Se não houver 
Ordem do Dia na sessão extraordinária, não faz sentido 
ficarmos interrompendo mais uma vez o curso normal 
da Casa de ter a sua sessão ordinária, que ocorre às 
14 horas, regimentalmente, por uma sessão extraor-
dinária que está – desculpe a expressão – enchendo 
linguiça, que significa falar, falar e não dizer nada.

É claro que os Parlamentares têm seus discur-
sos, suas ponderações, mas, em termos de processos 
legislativos, nós estamos aqui nos enganando, enga-
nando a Nação.

Qual é o problema, Sra. Presidente? Nós temos 
que encerrar, então, esta sessão, porque haverá ses-
são ordinária, às 14 horas, e nós vamos prosseguir a 
nossa vida com o Pequeno Expediente, com as comu-
nicações normais que os Parlamentares fazem, com o 
Grande Expediente e com a Ordem do Dia, mas ficar 
nesta situação...

Há quem ache que nós estamos dando um exem-
plo para a Nação. Nós estamos dando um exemplo de 
desorganização, de falta de entendimento que acaba 
se transformando numa desorganização. Nós não sa-
bemos o que fazer aqui. Nós estamos realmente numa 
situação complicada.

Eu, então, faria essa sugestão a V.Exa. Não estou 
convocando o Regimento Interno porque é regimen-
tal a sessão extraordinária, mas estou apelando para 
que nós tenhamos um pouco de lógica, um pouco de 
consciência de que a sessão ordinária é padrão. Hoje 
é uma quarta-feira, as Comissões trabalharam pela 
manhã, todos estão esperando uma sessão ordinária 
à tarde, e nós estamos aqui agora postergando deci-
sões, sem Ordem do Dia, numa sessão extraordinária. 
É sempre uma atrás da outra. Foi assim ontem e está 
sendo assim hoje. E os Parlamentares ficam aqui até 
tarde da noite podendo tomar decisões mais cedo.

Eu peço a V.Exa. que leve para toda a Mesa da 
Casa que isso é uma coisa muito desagradável e que 
nós não temos de ser hipócritas, cínicos de mostrar 
para a Nação uma coisa que não somos.

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Arolde, eu conheço V.Exa. há bastante tempo, 
assim como V.Exa. conhece a minha pessoa e a minha 
conduta parlamentar.

Até senti um pouco de constrangimento com as 
suas palavras, mas sei que não é intenção de V.Exa. 
constranger-me ou constranger qualquer outro com-
panheiro que aqui esteja. Nesta Mesa, enquanto a 
sessão estiver em andamento, enquanto houver ora-
dores inscritos, por mais que não seja plausível e do 
entendimento de V.Exa. ou de outros companheiros, 
manterei a palavra aos Srs. Deputados.

Quanto ao andamento da Casa, V.Exa. deve ter 
respondido um questionário em que eu colocava todas 
essas questões. Primeiro, o andamento das sessões 
que se alongam. Nesse momento já recebi três reca-
dos de que o Presidente da Casa está reunido com os 
demais Líderes a procura de entendimento. Enquanto 
ele não chegar a um entendimento, a pauta que está 
sobre a mesa... V.Exa. pode olhar o plenário. Não há 
Líderes no plenário. Alguns, dois ou três. Eu, apesar 
do quorum, posso até abrir uma Ordem do Dia, mas 
com que pauta? Com que presença? Com que Líde-
res? Com que entendimento?

Eu sinto o mesmo que V.Exa., mas gostaria de 
dar um pouco de crédito ao trabalho que está sendo 
feito lá dentro e também à luta – é esse o maior cons-
trangimento desta Casa – dos Parlamentares para ob-
ter um pequeno tempo nesta Casa, a fim de exporem 
suas ideias e defenderem suas propostas.

Em face disso, mesmo que não estejamos votan-
do agora, não vamos reduzir a pó, a atitudes cínicas, 
o comportamento que têm os novos Parlamentares de 
exporem suas ideias, como V.Exa. tão bem o faz aqui 
ao longo destes anos todos.

Quero fazer uma referência inclusive, como já fiz 
de público em outras ocasiões, ao comportamento e 
à estatura política de V.Exa.

O seu constrangimento é o meu e de todos, mas 
enquanto estiver nesta Mesa, enquanto houver um 
Parlamentar pedindo a palavra até a hora em que ter-
minar a sessão, a menos que o Presidente comunique 
que houve entendimento ou que os Líderes venham 
ao plenário fazer isso, eu só posso olhar para V.Exa. 
e dizer: sinto muito.

Esta Casa continua no mesmo processo equi-
vocado que eu vejo há muitos anos e que cabe a nós 
corrigi-lo.
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Eu agradeço as palavras a V.Exa.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Eu fico muito 

feliz e satisfeito, pois sinto que o pensamento de V.Exa. 
é o mesmo meu. Nós estamos aqui há tantos anos e 
conhecemos como esta Casa funcionou no passado.

O Deputado Inocêncio Oliveira presidiu esta Casa. 
Nós sabíamos como as coisas funcionavam aqui. Mas 
hoje, estranhamente, o comportamento da Casa está 
totalmente fora daqueles padrões.

Eu só deixo esse registro e manifesto a minha 
indignação por isso, porque um pouco de ordem é 
sempre importante em qualquer atividade.

Muito obrigado, Presidenta.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Eleuses Paiva, que dispõe de 
3 minutos.

O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna no dia de hoje com 
um entendimento muito claro.

Sou filiado ao PSD – mas tenho muito claro o 
que ouvi há 20 anos do Deputado Eduardo Jorge, na 
época Deputado pelo PT – que dizia que acreditava 
piamente que quem estivesse no Congresso Nacional 
teria de ter uma vocação e um desejo de pensar na 
área social acima da discussão partidária. Eu penso 
dessa forma, principalmente quando discutimos o setor 
de saúde do País. Não como PSD – não como partido 
de base, nem partido de oposição. Espero que todos 
pensem na saúde como forma de avançarmos e pa-
garmos uma imensa dívida social que temos no País.

Hoje, Sra. Presidenta, na reunião da Comissão de 
Seguridade Social e Família, o Presidente Deputado 
Mandetta colocou na pauta de discussão um ofício do 
Sr. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que pede ao 
Senador Romero Jucá, Relator-Geral do Orçamento, 
que inclua no orçamento da saúde seis itens que fi-
caram de fora, o que me deixou extremamente triste. 
Que possa colocar no Orçamento, calculado como piso 
mínimo, recursos que vão para a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, para resíduos sólidos, para sane-
amento. Esta foi sempre, sempre, uma grande discus-
são que fizemos nesta Casa: os desvios de finalidade 
de recursos da saúde para outra área.

Não estou discutindo aqui que saneamento bá-
sico não é importante. Muito pelo contrário, houve um 
grande avanço. Não estou aqui discutindo que os re-
cursos para resíduos sólidos não são importantes, mas 
estou discutindo que será um grande erro que vamos 
cometer se desviarmos do orçamento da saúde, que 
já é escasso, que já é subfinanciado, recursos para a 
área de saneamento e para resíduos sólidos. Nós Par-
lamentares ligados ao setor de saúde não aceitamos 

isso. Temos certeza de que o Ministro Padilha também 
não pensa dessa forma. Provavelmente, a área eco-
nômica do Governo, mais uma vez, está pressionando 
para retirar recursos da saúde. Isso é lastimável.

Há unidades de terapias intensivas com grave 
falta de leitos neste País, Sra. Presidenta. Há falta de 
médicos nas unidades básicas de saúde. As urgências 
e emergências estão superlotadas. Há filas infindá-
veis para as cirurgias por falta de financiamento para 
a saúde. Não é possível que, vivendo essa falta de 
financiamento, nós ainda vamos aceitar ver recursos 
da saúde sendo desviados para saneamento, para 
resíduos sólidos e para outras origens.

Espero que este Parlamento, que votou a regu-
lamentação da Emenda 29, fique atento ao Relatório 
Geral do Orçamento para que não haja desvios de 
finalidade.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
Em seguida os Deputados Jorge Tadeu, Artur Bruno, 
Celso Maldaner.

Antes que V.Exa. faça uso da palavra, Deputa-
do Raimundo Gomes de Matos, gostaria de registrar 
que se encontram nas galerias do plenário, com muita 
honra para nós, alunos do Colégio Estadual de Indiara, 
Estado de Goiás. 

Saudamos todos eles com muito prazer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 

– CE. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Parlamentares, venho registrar que, no último 
sábado, o Município de Maranguape, no Estado do 
Ceará, minha cidade natal, completou 161 anos de 
emancipação política.

Registro também a eleição do jovem futuro prefei-
to, que assumirá dia 1º de janeiro na Câmara. S.Exa. é 
de família tradicional do Município de Maranguape. Seu 
avô e seu pai já foram prefeitos da cidade, e nós temos 
a missão de levar obras estruturantes a esse Municí-
pio, que pertence à Região Metropolitana de Fortaleza.

Então, deixo o registro dos 161 anos de emanci-
pação política do Município de Maranguape, que pos-
sibilitará, num projeto futuro, implementarmos o museu 
Chico Anysio, pois é terra natal de Chico Anysio, de 
Capistrano de Abreu, de Hermínio Pinho e de várias 
personalidades que lá residiram.

Uso também este momento para, mais uma vez, 
dizer que o PAC é o programa de aceleração da co-
municação. Quantos bilhões são gastos do PAC para 
a comunicação! Vemos matérias do Diário do Nor-
deste, mostrando o atraso das obras no Ceará. Se 
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pegarmos a Folha de S.Paulo, o jornal da Bahia e o 
jornal de Recife, é a mesma coisa, é o plano de ace-
leração da comunicação. Às vezes citam Minha Casa, 
Minha Vida, mas a população paga. Torna-se minha 
casa, meu tormento, e a população vai passar anos 
e anos pagando. E o Governo coloca como se fosse 
habitação paga pelo Governo.

A Transnordestina, a transposição de águas do 
Rio São Francisco e o METROFOR. Há poucos me-
ses, o Governador Cid Gomes entregou a obra do 
METROFOR, que é importante, mas precisou que o 
Estado do Ceará assumisse o comando dessas obras 
para que elas fossem efetivadas. Com relação ao anel 
viário que vai ligar várias rodovias, é a mesma coisa. 
E o Diário do Nordeste cita inúmeras obras, fala do 
atraso dessas obras, do percentual das obras do PAC 
1 que não foram concluídas, que estão estagnadas, do 
resultado pífio do PAC 2. E não é por falta de recursos. 
O Impostômetro, em São Paulo, todos os dias registra 
os bilhões de reais que são arrecadados e não retor-
nam à população.

Então, mais uma vez, vimos aqui demonstrar 
matérias de jornais. A bancada nordestina tem que to-
mar um posicionamento. A Presidente Dilma lança um 
projeto de irrigação que, de qualquer forma, é impor-
tante, mas são milhões de cearenses, de nordestinos 
que não têm recursos para recuperar a sua bombinha 
para puxar água, são postos profundos abandonados, 
são obras já aprovadas nos Ministérios para os Muni-
cípios, através de emendas individuais e emendas de 
bancada, que não são realizadas.

Deixo aqui a nossa cobrança, como nordestinos, 
neste momento em que foram suspensos os leilões 
de milho para agricultura, avicultura e suinocultura. 
Por quê? Porque a CONAB quer guardar o milho para 
o pequeno e o médio. É importante, mas é como se 
também a avicultura e a suinocultura não gerassem 
emprego e renda.

Então, está esse descompasso. Temos de cobrar, 
através do Plenário, efetivamente, o descontingencia-
mento do Orçamento, principalmente para essas obras 
estruturantes, por meio das emendas individuais e das 
emendas de bancada.

É esse o nosso registro.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha 
terra natal, Maranguape, no Ceará, completou 161 
anos de emancipação política no último sábado, 17 
de novembro. A comemoração foi em dose dupla para 
os maranguapenses, pois a data coincide com o ani-
versário do jovem Prefeito eleito Átila Câmara, o qual 

apoiamos nesta vitoriosa campanha que reuniu o PSDB 
– o PMDB – o PRB – o PHS e o PSD – ao lado do seu 
partido, PSB.

Filho do ex-Prefeito Pedro Pessoa Câmara, que 
tivemos a honra de trabalhar ao lado dele como Vice-
-Prefeito e, posteriormente, como Prefeito daquela cida-
de, e sobrinho do ex-Prefeito Antônio Botelho Câmara, 
que em 1958 foi eleito o melhor prefeito do Brasil, Átila 
representa, hoje, a juventude, a mudança e a inovação 
que Maranguape precisa. Nessa caminhada estaremos 
juntos para fazer com que essa cidade serrana volte a 
crescer economicamente.

Ressalto que o nosso trabalho por uma Maran-
guape mais justa e com oportunidades para seus filhos 
não para. Estivemos à frente para assegurar recursos 
financeiros para construção do Açude Itapebussu, que, 
hoje, por iniciativa nossa também, acaba de receber o 
sinal da telefonia móvel. Nesta conquista para os ma-
ranguapenses da zona rural, foram 4 anos mantendo 
reuniões e encaminhando ofícios à Diretoria da Ope-
radora Oi e do SINDITELEBRASIL.

Tão importante quanto o sinal da telefonia mó-
vel, continuamos a luta para que seja feito um ramal 
do METROFOR ligando Maracanaú a Maranguape. 
Na defesa por um transporte de qualidade e eficiente 
aos meus conterrâneos, tenho incluído, desde 2007, 
recursos com esse fim no Plano Plurianual (PPA). Para 
2012-2015 consegui a garantia de um valor bastante 
expressivo para essa importante obra: R$ 520 milhões.

É com esta mesma garra que, aqui em Brasília 
e no meu escritório político em Fortaleza, estarei dan-
do o apoio necessário para que o Prefeito eleito Átila 
Câmara possa fazer um governo que assegure a me-
lhoria dos indicadores socioeconômicos no Município 
de Maranguape.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há 
como falar de Maranguape sem citar seus ilustres fi-
lhos, a exemplo do saudoso humorista Chico Anysio, 
da abolicionista Elvira Pinho, de Jaime Benévolo (um 
dos proclamadores da República), do crítico literário 
Rocha Lima, do estudioso Sebastião de Abreu, do 
compositor Manassés, do historiador Capistrano de 
Abreu – este, cabe ressaltar, teve sua primeira biogra-
fia escrita pelo nosso pai, Pedro Gomes de Matos – e 
do economista e amigo Martus Tavares, ex-Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão no Governo 
de Fernando Henrique Cardoso.

Essa Maranguape, que muito orgulho dá aos 
seus filhos, deverá, em breve, atrair atenções que vão 
além da cena artística e cultural. Por iniciativa nossa, 
também apresentamos ao PPA do Governo Federal o 
projeto do Arco Metropolitano, assegurando recursos 
da ordem de R$ 400 milhões, já aprovado pelo Con-
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gresso Nacional. A ideia é interligar os Municípios de 
Cascavel, Pacajus, Horizonte, Guaiúba e Maranguape 
ao Porto do Pecém, através das BRs-116, 020 e 222.

Lembro que a nossa luta passa também pela 
Transnordestina, por eu ser um fiel defensor do de-
senvolvimento do Nordeste, e pela construção de um 
porto seco em Maranguape, recinto alfandegário de 
uso público para as operações de armazenamento e 
movimentação de cargas destinadas à exportação e 
também a mercadorias importadas, além da instalação 
de uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Ceará em Maranguape, que já 
têm recursos liberados pelo Governo Federal.

É assim que continuaremos nosso trabalho ao 
lado do Prefeito eleito Átila Câmara e em prol de todos 
os maranguapenses.

Era o que tínhamos a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 29ª 

edição da Medalha Mérito Legislativo, da Câmara dos 
Deputados, terá entre os agraciados, neste ano, o Di-
retor-Geral de Programação do Sistema Verdes Mares, 
jornalista, radialista e colunista político cearense e que 
também é Conselheiro Nacional da Associação Brasi-
leira das Emissoras de Rádio e Televisão, Edilmar No-
rões. A concorrida solenidade está acontecendo nesta 
quarta-feira, no Salão Negro do Congresso Nacional.

Instituída no ano de 1983, com periodicidade 
anual, a Medalha do Mérito Legislativo é uma forma 
de esta Casa homenagear personalidades e institui-
ções brasileiras ou estrangeiras com relevantes ser-
viços prestados à sociedade. Esta edição contemplou 
42 agraciados, com destaque também para o Gover-
nador de Minas Gerais, Antonio Anastasia; a Ministra 
do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon Alves; 
o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito 
Gonçalves; a ginasta olímpica Daiane dos Santos; e 
o servidor desta Casa, Murilo Sérgio da Silva Neto.

Com admiração e respeito por todos que rece-
berão essa importante Medalha, quero aqui, desta tri-
buna, homenageá-los em nome do nosso conterrâneo 
Edilmar Norões. Cearense de Barbalha, Edilmar parti-
cipou ativamente da implantação da TV Verdes Mares, 
do Grupo Edson Queiroz, inaugurada em janeiro de 
1970. Nessa filiada da Rede Globo ele trabalha até 
hoje, dando contribuição ímpar para os novatos e até 
veteranos da televisão e do rádio.

Por sinal, o rádio é uma de suas paixões. E é na 
Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Te-
levisão (ACERT-CE) que Edilmar Norões desenvolve 
suas habilidades e luta por reconhecimento e melhoria 
para a categoria. Tanta dedicação lhe rendeu, no início 
deste ano, a recondução à Presidência da Associação 
(biênio 2012-2013).

Lembro, ainda, que o reconhecimento ao seu 
trabalho vem lhe rendendo inúmeras homenagens, 
como esta da Câmara dos Deputados e, no início des-
te mês, pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), 
que lhe concedeu o Troféu Imprensa José de Alencar. 
Parabéns, Edilmar. 

Era o que tínhamos a dizer.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Jorge Tadeu Mudalen. (Pausa.)
Em seguida, o Deputado Artur Bruno e o Depu-

tado Celso Maldaner. (Pausa.)
Vou ler todos os oradores inscritos, para que não 

se ausentem do plenário: Deputada Cida Borghetti, 
Deputado Arolde de Oliveira, Deputado Afonso Hamm 
e Deputado Jorge Boeira.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero fazer dois registros.

O primeiro é um convite. Hoje, a partir das 15 
horas, vai haver a entrega da Medalha de Mérito Le-
gislativo, que ocorrerá aqui no Salão Nobre da Câmara 
dos Deputados. Essa Medalha deve homenagear pes-
soas de instituições, que se destacaram pelos serviços 
prestados à comunidade brasileira.

O segundo registro. Amanhã, no Monte Líbano, 
em São Paulo, comemora-se a Data Nacional do Lí-
bano. Aproveito aqui para registrar que esse foi o lo-
cal onde estivemos com o Presidente Michel Temer, 
ano passado. E quero deixar aqui o registro da nossa 
delegação que esteve com o Michel no Líbano. Hoje, 
esse país passa por momentos difíceis, porque há um 
problema político muito sério. Mas eu quero aqui deixar 
o meu registro em prol desta data tão importante, que 
é a da comemoração do seu aniversário.

Eu passarei, Sra. Presidente, este registro para 
as notas taquigráficas, para que seja publicado no pro-
grama A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje vou 
fazer uso desta tribuna para contar um pouco da his-
tória do Líbano, país multicultural com o qual o Brasil 
mantém excelentes relações diplomáticas. Todos sa-
bem quanto é difícil e desafiador falar de uma nação 
estrangeira, por mais amiga que seja, por mais que 
dela se conheça. Porém, para não cometer equívo-
cos serei breve.

Localizado no extremo leste do Mediterrâneo, 
faz fronteira ao norte e a leste com a Síria, e, ao sul, 
com Israel. Mais que isso: foi nessa região do mundo 
árabe, reconhecidamente de terras férteis, que surgi-
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ram as primeiras grandes civilizações da humanidade. 
Datam de mais de 7 mil anos os primeiros vestígios da 
civilização no Líbano, e ali teriam nascido os fenícios, 
negociantes da época, cuja cultura marítima floresceu 
e cresceu na região. Foram os fenícios que criaram o 
primeiro alfabeto, fundaram a cidade de Cartago, que, 
mais tarde, tornar-se-ia a maior rival de Roma. É bem 
provável que uma das causas de tantas dificuldades, 
guerras e ocupações pelas quais passou, decorre da 
sua situação geográfica.

A história registra que, entre tantos conflitos e 
ocupações, o Líbano fez parte do Império Romano, do 
Império Bizantino, esteve envolvido nas Cruzadas, na 
Idade Média, sendo finalmente ocupado pelos turcos 
durante o Império Otomano.

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

orador.) – Sra. Presidenta, colegas Deputados e De-
putadas, nos últimos dias tivemos, no mundo jurídico 
do Ceará, dois momentos extremamente relevantes. 

Na semana passada foi eleito para a Presidência 
do Tribunal de Justiça o Desembargador Gerardo Brígi-
do. O mundo jurídico e a sociedade cearense festejam, 
porque o Dr. Gerardo Brígido é um juiz de formação 
sólida. Já foi Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e 
também Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É, 
sem dúvida, um dos magistrados mais preparados, 
competentes e éticos do Estado do Ceará. Portanto, 
nós temos de comemorar essa escolha legítima e dig-
na do Colegiado do Tribunal, que o elegeu Presidente.

Na segunda aconteceu outro fato também muito 
relevante, a eleição da direção da OAB no Estado do 
Ceará, quando foi reeleito o advogado Valdetário Mon-
teiro, que fez um excelente trabalho no seu primeiro 
mandato como Presidente da OAB do Ceará. Melho-
rou as condições de trabalho para os operadores de 
Direito do nosso Estado, criou condições no interior 
do Estado para que os advogados pudessem efeti-
vamente, com competência, com assistência integral 
aos seus constituintes, realizar seu trabalho, e agora 
foi reconhecido pela categoria, tendo sido reconduzi-
do à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil 
no Estado do Ceará. 

Quero aqui parabenizar toda a Diretoria eleita 
da OAB no Estado do Ceará, e faço aqui novamente 
minha homenagem a Valdetário Monteiro pelo gran-
de trabalho que realizou como Presidente da OAB no 
nosso Estado. Tenho a convicção de que pela sua for-
mação, pelo seu espírito democrático, pelo seu espírito 
de cidadania, o Ceará só tem a ganhar, com uma OAB 
ativa e independente, com uma OAB que realmente 
defenda os interesses dos operadores de Direito e da 
Justiça no Estado. 

Portanto, foram dois momentos importantes para 
o nosso Estado a posse da nova direção do Tribunal de 
Justiça, agora sob a Presidência do Dr. Gerardo Brí-
gido, e a reeleição nesta semana da direção da OAB, 
que terá novamente como seu líder máximo, como seu 
Presidente, o advogado Valdetário Monteiro.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, demais colegas 
Parlamentares, o cooperativismo desempenha hoje 
um importante papel de agregador de forças e de 
combustível de crescimento coletivo, não só no Brasil 
como em todo o mundo. 

Trata-se de um movimento universal em busca 
de um modelo mais justo, que permita a convivência 
equilibrada entre o campo econômico e o social. Ba-
seado na união de pessoas, sendo esse o seu maior 
capital, o cooperativismo é um modelo socioeconômi-
co com referenciais de participação democrática, so-
lidariedade, independência e autonomia, que busca a 
prosperidade conjunta e não a individual.

Por sua natureza e particularidades, alia o eco-
nomicamente viável ao ecologicamente correto e ao 
socialmente justo. Para homenagear esse movimento, 
que integra mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, 
o Sistema Organização das Cooperativas do Brasil e a 
revista Globo Rural realizaram, nesta terça-feira, on-
tem à noite, a entrega do Prêmio Cooperativa do Ano.

Em sua oitava edição, o evento recebeu 221 pro-
jetos inscritos, de 138 cooperativas localizadas em 20 
Estados brasileiros. Desse total, 21 foram premiados 
em 7 categorias distintas: Desenvolvimento Sustentá-
vel; Cooperativa Cidadã; Comunicação e Difusão do 
Cooperativismo; Fidelização; Benefício; Atendimento; 
e Inovação e Tecnologia.

Entre os contemplados, destacaram-se a Coope-
rativa dos Transportadores Autônomos de Cargas de 
São Carlos – COOPERTRANSC e a Cooperativa de 
Produção e Consumo Concórdia, respectivamente pri-
meiro e segundo lugar na Categoria Benefício. Também 
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Asso-
ciados Itapiranga, a Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados Alto Uruguai e a Cooperativa 
de Crédito de Livre Admissão de Associados dos Vales 
do Itajaí e Itapocu e do Litoral Norte de Santa Catari-
na foram premiadas, nas categorias Comunicação e 
Difusão do Cooperativismo e Fidelização, mostrando 
a força de organização das cooperativas catarinenses. 

A oitava edição do prêmio ocorre também em 
comemoração a 2012, o Ano Internacional das Co-
operativas, instituído pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em dezembro de 2009. Com a iniciativa, 
a ONU reconhece o papel do cooperativismo na ge-
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ração de trabalho, renda e consequente redução das 
desigualdades sociais.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Presidente, V.Exa. 

permite-me...?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC. Sem revisão 

do orador.) – Eu queria, sendo V.Exa. de um Estado cuja 
capital se localiza em uma ilha belíssima, assim como 
a do Estado de Santa Catarina, registrar que temos 
a presença aqui de dois jovens que foram guindados 
pelas urnas à Prefeitura da Capital: o Deputado Cesar 
Souza Júnior e seu Vice-Prefeito João Antônio Amim 
Helou, filho de sua ex-colega desta Casa, D. Ângela. 

Eu quis registrar suas presenças porque eles 
representam uma renovação certamente significati-
va na política de Santa Catarina e um bom exemplo 
para o Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 

parabenizamos o Prefeito e o Vice-Prefeito recém-
-eleitos, cuja presença aqui na Casa registramos com 
prazer. É dessa renovação política que o País tanto 
precisa. Parabéns a V.Exa. O fruto não cai longe da 
árvore, Deputado Esperidião.

O SR. JORGE BOEIRA – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. JORGE BOEIRA – ...o fruto não cai longe 

de Ângela Amin. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Jorge Boeira.
O SR. JORGE BOEIRA (PSD – SC. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu gostaria de aqui corroborar as palavras do 
Deputado Esperidião Amin com respeito a estes dois 
jovens, o Deputado Estadual Cesar Souza Júnior e o 
Vereador Amin Filho, pela belíssima vitória na Capital 
do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, que todos 
nós muito amamos. Temos certeza e convicção de que 
o Município estará em boas mãos.

Sra. Presidente, também queria, neste momento, 
externar a minha gratidão e o meu carinho pelo cidadão 
Amilton Rocha, cujo passamento ocorreu hoje. Tratava-
-se de um cidadão de trato afável, amável, simpático 
com as pessoas e cuja linha principal foi sempre o 
trabalho, a família e a crença em Deus. 

No trabalho, todos sabemos que somos forjados 
na liderança, na força bruta; a família é o espaço do 
carinho e do amor; e de Deus recebemos a inteligên-
cia, que nos faz trilhar o caminho certo.

Portanto, quero aqui registrar que esse cidadão 
com certeza deixará saudade, e que seus princípios 
sua família levará em frente – seu filho Renan, sua fi-
lha Luana e sua esposa Ísis, minha irmã. 

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. CIDA BORGHETTI (PP – PR. Sem revi-

são da oradora.) – Primeiramente, quero cumprimentar 
nossa Presidente, Deputada Rose de Freitas, que tem 
sido uma mulher incansável nesta Casa na defesa dos 
direitos de todas as mulheres brasileiras, principalmen-
te no direito da mulher à saúde pública.

Quando aqui falamos da saúde pública, quere-
mos lembrar a prevenção, que é a única maneira que 
temos de salvar vidas. 

No próximo dia 27 de novembro, na simbologia 
do laço cor-de-rosa, por lei aprovada por esta Casa 
e sancionada a lei pelo então Presidente Lula, come-
mora-se o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de 
Mama. Gostaria de pedir aos nobres pares que, na 
terça-feira, usem ou uma camisa cor-de-rosa ou uma 
gravata cor-de-rosa. A Deputada Janete Rocha Pietá, 
inclusive, já convocou a bancada feminina a vestir uma 
peça qualquer dessa cor, a fim de que, nesse dia tão 
importante, lembremos a nossa luta contra o câncer 
de mama. Vale lembrar que o câncer de mama é o que 
mais cresce no País e que ainda tem tirado muitas vi-
das. Muitas mulheres que ainda não têm a oportunida-
de de fazer os exames preventivos, principalmente a 
mamografia, não conseguem identificar precocemente 
a doença e vêm a óbito. Portanto, vamos nos mobilizar 
a favor da prevenção. 

Dia 27 de novembro, todo o Brasil estará unido em 
favor dessa causa tão nobre, dessa luta tão importante! 

Quero agradecer o empenho pessoal da Presi-
dente Rose de Freitas, que tem convocado os Parla-
mentares para essa manifestação a favor da vida. 

Peço também a atenção e a divulgação desse 
nosso movimento na imprensa nacional.

Muito obrigada pelo espaço.
O SR. PEDRO UCZAI – Sra. Presidenta, V.Exa. 

concede-me 1 minuto?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Per-

mita-me chamar o próximo orador, que está aguar-
dando há muito tempo, e em seguida eu concederei 
a palavra a V.Exa.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
legas Parlamentares, quero fazer o resumo do meu 
pronunciamento, que seria objeto de explanação no 
Grande Expediente de hoje. Vou tentar resumir para 
3°u 4 minutos os 25 minutos que eu teria no Grande 
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Expediente; e quero pedir a V.Exa., Sra. Presidente, 
que determine o seu registro, na íntegra, nos Anais 
da Casa, bem como sua divulgação pelos meios de 
comunicação da Casa.

Faço uma análise do impacto do julgamento do 
Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal e as conse-
quências positivas para a Nação brasileira, que vê, pelo 
menos no Poder Judiciário, uma fresta de dignidade 
ao tratar dos assuntos de suas atribuições.

O Poder Judiciário deu o exemplo. Poder-se-ia 
pensar até que sucumbiria, quem sabe, a interesses 
menores devido às questões dos processos de indi-
cação e nomeação para os seus Ministros.

Faço uma análise histórica, desde os anos 
1960/70 até os dias atuais, para explicar por que o 
ex-Ministro José Dirceu se julga um prisioneiro político. 

Entendo, na verdade, que eles nunca abandona-
ram o projeto marxista-leninista, de início, de tomada do 
poder pelas armas, que foi modificado nos anos 1990 
para um projeto marxista-comunista pelo mecanismo 
definido pelo filósofo, fundador do partido comunista 
italiano, Antonio Gramsci e complementado por outro 
filósofo, o francês Louis Althusser. Então, eles se jul-
gam hoje inocentes, acham que não cometeram crime 
de corrupção, previsto no Código Penal. 

O projeto da roubalheira, que resultou no Men-
salão, além da sustentabilidade ao Governo, tinha, por 
trás, o objetivo de dar perenidade e poder para que 
pudessem prosseguir implantando esse projeto “gra-
msciano” ou “gramscista” em nosso País.

O julgamento do Mensalão veio colocar uma pá 
de cal sobre isso. Não sei se foi suficiente para inter-
romper esse processo sórdido, sutil, dissimulado que 
está sendo adotado para nos levar a uma ditadura de 
um partido só em nosso País.

Peço que V.Exa., Sra. Presidente, determine o 
registro, a divulgação deste pronunciamento, na ín-
tegra, pois aqui faço uma análise histórica contando 
todos esses fatos que vivenciei. Eu vivi intensamente, 
desde 1961, toda a história do Brasil recente. Por con-
seguinte, falo como testemunha ocular da história. E 
aqui estão as razões. 

Espero que o impacto desse julgamento atenue 
essa tendência, esse projeto que quer internacionalizar 
o Brasil. Trata-se de um projeto apátrida, amoral, e que 
naturalmente não faz parte das nossas convicções ou 
de nossas formações históricas, culturais e políticas, 
que defendemos.

Por isso, eu peço aos meus colegas e às minhas 
colegas Parlamentares que o leiam. Basta acessar a 
Internet, que qualquer um pode obter as informações 
do que ocorreu no passado e as informações do que 
está ocorrendo no presente. 

Mais uma vez, quero saudar, com reverência e 
com esperança, o Supremo Tribunal Federal, a maior 
instituição do Judiciário, que, focada exclusivamente 
nas suas atribuições constitucionais, prosseguirá agin-
do como fez no julgamento do Mensalão.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o his-
tórico julgamento do chamado Mensalão, no qual o 
Supremo Tribunal Federal (STF), condenou parte da 
quadrilha montada no primeiro governo do Partido dos 
Trabalhadores (PT), acende uma luz de esperança no 
coração do povo brasileiro. Esperança porque, pelo 
menos, um dos Poderes da República permanece, 
majoritariamente, comprometido com a justiça, com 
os princípios éticos, com os valores morais e com as 
tradições histórico-culturais da nossa Nação, valores 
que construímos e queremos cada vez mais fortaleci-
dos em nosso País. 

O STF, que por um momento poderia parecer 
capaz de sucumbir a interesses menores, decorren-
tes dos processos de indicação e nomeação de seus 
Ministros, apresentou-se à Nação, em sua maioria, 
como um corpo de magistrados independente e foca-
do, exclusivamente, no exercício de suas atribuições 
constitucionais de Suprema Corte. 

As forças vivas do bem, que impregnam a na-
tureza do povo brasileiro, sentiram-se aliviadas e es-
timuladas a prosseguir, acreditando que vale a pena 
lutar pelas suas convicções, que foram sedimentadas 
ao longo de 500 anos de história dos princípios e va-
lores cristãos, dentro das nossas fronteiras. 

Fica-se a imaginar, a refletir, sobre as motivações 
que teriam levado a cúpula do partido político mais 
orgânico do País, que sempre se apresentou como 
defensor ferrenho dos valores éticos na administra-
ção pública e no comportamento político, a montar o 
maior e mais escandaloso esquema de corrupção de 
que se tem notícia em nosso País, mal tendo assumi-
do o governo.

Sabe-se que o fisiologismo e a ganância, as-
sociados a um orçamento autorizativo, sem controle 
e sem fiscalização, constituem caldo de cultura ideal 
para a proliferação de mecanismos de assalto ao di-
nheiro do contribuinte. 

Já tivemos casos dessa natureza em nossa his-
tória recente. Mas nunca antes neste País, para usar 
expressão consagrada, posso afirmar, tivemos um par-
tido político metido nas entranhas do Estado, a ponto 
de não se poder identificar onde mesmo começa um 
e onde acaba o outro. 
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Aí começamos a entender que o fisiologismo, o 
enriquecimento ilícito, os privilégios e o tráfico de in-
fluência seriam bônus de um projeto político sublimi-
nar, dissimulado, muito mais arrojado que a abusiva 
roubalheira denunciada no governo do PT. 

Primeiro, precisamos entender por que o ex-
-ministro José Dirceu, chefe da quadrilha segundo 
o STF, se considera réu de um julgamento político, 
e não de um julgamento criminal comum previsto no 
Código Penal, do mesmo modo que o ex-presidente 
do PT – José Genoíno, se julga inocente dos crimes 
a que foi condenado.

Não podemos esquecer que eles também se 
consideram inocentes, e que até posam de heróis pe-
los crimes de terrorismo, de sequestro, de assalto a 
bancos, quartéis e residências, e até de assassinatos, 
praticados nos anos 1960/70, pelos movimentos e gru-
pos marxista-leninistas em revolução para implantar o 
comunismo no Brasil pela luta armada. 

Vale relembrar um pouco da verdadeira história 
daquele tempo, amplamente registrada na mídia impres-
sa e eletrônica da época, que qualquer pessoa pode 
acessar e conhecer detalhes nos arquivos da Internet. 

No início dos anos 1960, logo após a renúncia do 
Presidente Jânio Quadros, o Brasil viveu dias difíceis 
com a iminência da implantação do regime comunis-
ta já em estágio muito avançado, como constatou o 
próprio chefe revolucionário Luiz Carlos Prestes em 
afirmação que se tornou célebre: “Já conquistamos o 
poder; precisamos assumir o Governo”. 

O Presidente João Goulart, em 1962/63, e seu 
cunhado, Leonel Brizola, Governador do Rio Grande 
do Sul e depois Deputado Federal, imaginando que ti-
rariam proveito para suas ambições políticas pessoais, 
permitiram o aparelhamento e a infiltração comunis-
ta nas instituições democráticas, além de assumirem 
o discurso e as práticas revolucionárias para levar o 
País, primeiro, ao caos e à desordem, depois, ao es-
tabelecimento da nova ordem político-administrativa. 

Aquela nova ordem, com certeza, sacrificaria 
Goulart e Brizola, que não eram comunistas, e seguiria 
os mesmos moldes da Revolução Cubana de 1957/58, 
até a completa implantação do regime comunista no 
nosso País. 

Foi em março de 1964, quando a baderna, a de-
sordem e a indisciplina já tinham assumido o clímax 
de véspera de assalto ao poder pelos comunistas, que 
as forças de defesa da democracia, da liberdade e do 
Estado de Direito convocaram, em manifestações de 
massa históricas, as Forças Armadas para interromper 
o processo revolucionário com a Contra-Revolução de 
31 de março de 1964. 

Essa foi a segunda derrota imposta aos comu-
nistas no Brasil. A primeira havia sido em 1935, na 
chamada Intentona Comunista, quando Prestes, esse 
mesmo de 1964, comandou o levante em quartéis com 
assassinatos a sangue-frio de diversos oficiais, movi-
mento esse que acabou sendo sufocado e dizimado 
pelas forças regulares.

Mas foi no final dos anos 1960 e início dos anos 
1970, que entraram em cena os protagonistas maiores 
do Mensalão agora condenados pelo STF. 

A vitória do povo em 1964 não interrompeu o pro-
jeto marxista no Brasil, o qual prosseguiu articulado 
com Fidel Castro e apoiado por Mao Tsé-Tung, com 
uma estratégia elaborada para levar o comunismo da 
ilha cubana ao continente latino-americano sob o co-
mando de Che Guevara, na certeza de que, conquis-
tando o Brasil, os demais países cairiam naturalmente. 

A coluna de Che Guevara seguiu para a Bolívia, 
onde organizaria o campo de treinamento em guerri-
lha para suprir, além do Brasil, os outros países latino-
-americanos; porém, a milícia cubana não cumpriu o 
objetivo, tendo sido desbaratada pelas tropas regulares 
bolivianas, tendo Che Guevara sido eliminado em 1967.

No Brasil, sob o comando de Carlos Marighella, 
depois por Joaquim Câmara, comunistas adeptos e 
promotores da luta armada para derrubar o governo 
continuaram as ações terroristas, assaltos a bancos, 
quartéis e sequestros. Em uma dessas ações foi se-
questrado o embaixador dos Estados Unidos, Charles 
Elbrick, cuja libertação foi trocada por 15 presos polí-
ticos, entre eles José Dirceu, que tinha sido preso em 
Ibiúna, São Paulo, no 30º Congresso da UNE, em 1968.

Os prisioneiros foram levados para o México, e, 
depois, seguiram para Cuba, enquanto o Embaixador 
era libertado no Brasil. 

O movimento prosseguiu com ações revolucioná-
rias e tentativas de implantar centros de treinamentos 
de guerrilha e focos de resistência na região do Ara-
guaia, no sul do Pará, cujos operadores acabaram 
sendo dizimados por doenças tropicais. No começo 
dos anos 1970, o que restou, foi aniquilado pelas tro-
pas regulares das Forças Armadas. 

Foi lá que o guerrilheiro comunista José Genoíno 
foi preso, em uma trilha de Xambioá, e de lá enviado 
para São Paulo, aí encerrando sua carreira de luta 
armada. A seguir foram eliminados todos os focos de 
ação pelas armas no País, esta foi a terceira derrota dos 
comunistas, que nunca foi assimilada pelos derrotados.

Com a Lei da Anistia, em 1979, José Dirceu, José 
Genoíno e muitos outros egressos da guerrilha comu-
nista, juntaram-se ao sindicalista Luiz Inácio da Silva 
e criaram o Partido dos Trabalhadores, o qual, após 
três tentativas eleitorais, ganhou o Governo em 2002. 
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A ala marxista que controlava o PT – fiel aos seus 
fundamentos ideológicos, uma vez tendo assumido o 
governo, montou estratégia para a conquista do poder 
capaz de levar à implantação no Brasil, do tão almeja-
do sistema político marxista-socialista, agora não mais 
pela força das armas e pela violência, mas pela desa-
gregação dos valores socioculturais, sociopolíticos e 
socioeconômicos, predominantes na Nação, conforme 
a metodologia preconizada pelos filósofos marxistas 
Antônio Gramsci e Louis Althusser. 

Assim, para eles, o esquema de corrupção or-
ganizado para desviar recursos do Erário fazia parte 
do projeto político ideológico maior, e destinava-se 
a dar sustentabilidade ao governo e irrigar de forma 
permanente as ações político-partidárias gramscistas. 

Da mesma forma, e no mesmo sentido, foi es-
tabelecida a promiscuidade política do partido com o 
Governo e com o Estado, além do aparelhamento da 
Administração Pública, direta e indireta, com milhares 
de nomeações de militantes partidários. 

Assim, a estrutura básica do projeto de poder 
gramscista do PT estava montada, e seus pensadores, 
seus operadores e sua linha de frente ganharam mus-
culatura para prosseguir com as ações políticas que 
conduziriam à desmontagem gradual dos valores cultu-
rais e das convicções democráticas do povo brasileiro. 

A denúncia do Mensalão deve ter abalado a es-
trutura básica desse projeto de poder, mas não foi su-
ficiente para estancá-lo, conforme constata-se em po-
líticas e ações desenvolvidas por autoridades públicas 
e seus aliados, normalmente de forma sutil e dissimu-
lada, dentro de programas incontestáveis, para demolir 
as resistências sociais, culturais e políticas da Nação. 

Entre as principais resistências interna encontra-
-se a igreja cristã – a católica e a evangélica –, a família 
tradicional, as Forças Armadas, o Estado Federado, as 
liberdades democráticas garantidas na Constituição, 
o sistema de comunicação e informação aberto, o di-
reito de propriedade, a economia de mercado, enfim, 
os padrões de valores sobre os quais se assenta a 
sociedade democrática brasileira. 

Por isso, o julgamento da cúpula responsável pelo 
esquema do Mensalão, que do alto de sua arrogân-
cia nunca imaginou que poderia ocorrer, significa um 
golpe que pode ser fatal ao projeto político-ideológico 
marxista acalentado pelos ex-guerrilheiros. 

O tempo conspira contra essa utopia; as relações 
sociopolíticas e socioeconômicas cada vez mais se fun-
damentam e novos paradigmas não mais consideram, 
definitivamente, sistemas políticos totalitários, que se 
autoextinguem por considerarem apenas a natureza 
material do ser humano, ignorando a sua capacidade 
criativa e a sua transcendência. 

Esta é a razão do desespero de fim da história 
que tomou conta do PT – não apenas dos condenados, 
mas de todos os que estão no projeto “gramscista”, 
ameaçado pelo impacto do julgamento do Mensalão. 

Os pronunciamentos e notas emitidas pela cúpula 
do PT dão conta desse desespero, e constituem uma 
agressão inconcebível, não só ao Poder Judiciário, mas 
a todas as instituições democráticas, e um escárnio 
ao povo brasileiro, que acreditou nesse partido, e que 
hoje, frustrado, acompanha estarrecido a sucessão de 
crimes cometidos no âmago do Governo. 

Aos poucos o conhecimento e o entendimento do 
que realmente ocorreu, levando à denúncia, julgamento 
e condenação dos responsáveis pelo maior esquema 
de corrupção montado no Brasil, irá decantando, pri-
meiro na mente, depois no coração de cada brasileiro, 
ao mesmo tempo em que uma nova consciência co-
letiva se formará para melhor avaliação das relações 
sociopolíticas nacionais. 

As consequências positivas da postura do STF 
não se limitarão ao provável encerramento do ciclo 
marxista-gramscista em nosso País, mas irão muito 
além, constrangendo desvios de conduta latentes, e 
desacelerando as ações em curso contrárias às nossas 
vocações históricas, em particular as que decorrem da 
nossa formação, majoritariamente, cristã. 

Por isso reverenciamos com alegria, esperança 
e reconhecimento as decisões do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Mensalão. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Pedro Uczai 

O SR. PEDRO UCZAI (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em nome da Frente Parlamentar das Ferro-
vias, que presido, vamos lançar agora o livro Ferrovias 
e Desenvolvimento – Esse é o Caminho, no café do 
Salão Verde. Convido os Parlamentares desta Casa 
para prestigiar o lançamento do livro. O Deputado que 
for ao evento vai receber um exemplar gratuitamente.

Ferrovias: esse é o caminho.
Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela or-

dem. Com revisão do orador.) – Sra. Presidenta, peço 
que seja considerado lido, para que conste dos Anais 
da Casa, pronunciamento que eu trago sobre o Dia da 
Consciência Negra, que transcorreu ontem. 

A data foi instituída em homenagem a Zumbi 
dos Palmares, especialmente para relembrarmos e 
celebrarmos sua luta por liberdade e por justiça social. 

Há necessidade de continuarmos nesse caminho, 
lutando por uma sociedade com mais igualdade de di-
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reitos, reparando todas as mazelas, as injustiças e as 
discriminações que ainda estão presentes na nossa 
sociedade e que vitimam tantos negros neste País. 

Lembro especialmente que, para marcar essa 
luta, a data é feriado em Salvador, cidade com a maior 
população negra fora da África.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 311 
anos, o principal ícone da resistência negra das Améri-
cas foi assassinado na Zona da Mata alagoana. Zumbi 
deixou marcas indeléveis na formação política e social 
do Brasil. Trata-se de um homem que se dedicou ao 
extremo; não vacilou em nenhum instante, não se do-
brou aos senhores nem traiu o seu povo. 

Zumbi representa dois fundamentos altamente 
preciosos de uma sociedade plural, democrática e mo-
derna. Ele lutou por liberdade e por justiça. Ele deu a 
sua vida pelo Brasil.

Defender e cultivar a liberdade e a justiça: esse 
é o sentido, essa é a força que mobiliza o movimento 
negro pelo Brasil afora. A liberdade é a razão da cons-
ciência negra, da consciência cidadã, do respeito e 
da igualdade. É a busca por justiça que embala cada 
reivindicação, cada protesto, cada gota de lágrima e 
de sangue desse contingente majoritário da popula-
ção brasileira. 

O Dia Nacional da Consciência Negra, em ho-
menagem a Zumbi, é também o dia de celebração da 
liberdade e da justiça.

Nossa Carta Magna de 1988 é sustentada por 
três objetivos fundamentais: liberdade, justiça e soli-
dariedade. No Quilombo dos Palmares, fundado há 
exatos 415 anos na Serra da Barriga, esse tríplice pilar 
possibilitou a reunião de negros, indígenas e brancos 
degredados.

Sr. Presidente, não seria demais afirmar que essa 
diversidade que se conformou no grande quilombo 
palmariano é a raiz mais profunda do nosso povo, da 
nossa Nação. Precisamos compreender o sentido real 
do Dia da Consciência Negra e da saga do Quilombo 
dos Palmares. 

Em 2003, quando criou a SEPPIR, sancionou a 
Lei nº 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensi-
no da história e da cultura afro-brasileira no sistema 
educacional, e editou o Decreto nº 4.887, com vistas 
a reconhecer e titular os territórios das comunidades 
quilombolas, o Presidente Lula iniciou uma mudança 
sensível no processo de realização de políticas de re-
paração no Brasil. 

Primeiro avançamos no sentido de romper com 
o modelo limitado de combate ao racismo e às desi-

gualdades raciais. Até então prevaleciam as medidas 
paliativas, muitas vezes com foco em aspectos mera-
mente culturais, dentro de uma perspectiva restrita e 
insuficiente. Atos e manifestações racistas eram quase 
sempre tipificados como injúria. Dificilmente um racis-
ta era enquadrado nos crimes previstos na Lei Caó, 
Lei nº 7.716, de 1989. Rompemos com essa lógica e 
aceleramos o processo de combate ao racismo com 
a promoção da igualdade de oportunidades e a ela-
boração de políticas públicas afirmativas para as po-
pulações mais vulneráveis social e economicamente.

Em segundo lugar, fomos construindo as condi-
ções objetivas necessárias para que os diversos órgãos 
do Poder Executivo Federal articulassem ações e pro-
gramas tendo em vista atender às demandas gerais e 
específicas envolvendo a população negra. É o caso 
do PROUNI, do Bolsa Família, do Luz para Todos, do 
Minha Casa, Minha Vida, do Território da Cidadania, 
do PRONASCI, e do Brasil Quilombola, dentre outros.

Sr. Presidente, outras iniciativas, como a políti-
ca de valorização do salário mínimo, a ampliação dos 
empregos com carteira e a expansão do crédito para 
parcelas significativas da população, resultaram em 
conquistas extraordinárias para negras e negros em 
todo o País, especialmente os que vivem na Região 
Nordeste. A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial 
e da lei que institui o sistema de cotas sociorraciais no 
ensino público superior, bem como a decisão favorá-
vel do STF em relação ao instituto das cotas na UNB, 
são conquistas que vêm em favor de um processo que 
ganhou novo e diferencial impulso a partir de 2003.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destaca-
mos aqui essas informações gerais para dizer que o 
Brasil precisa crescer e desenvolver-se como Nação 
de destaque na quadra internacional, e isso exige o 
aproveitamento de todo o nosso potencial humano. A 
nossa gente é a nossa principal riqueza. Nesse sentido, 
precisamos compreender esse dia especial de forma 
abrangente, dentro de uma perspectiva estratégica. 

Alguns desafios precisam ser tratados com a 
importância que o assunto efetivamente merece. Em 
primeiro lugar aponto, Srs. Deputados, o alto índice 
de assassinatos de adolescentes e jovens negros no 
Brasil. Esse é um tema grave, e a letargia do Poder 
Público diante do inaceitável problema deixa-nos ex-
tremamente preocupados. Daí considerarmos que o 
combate à violência urbana, à violência policial e às 
drogas e a garantia de segurança pública para a po-
pulação constituem questões agudas, que devem ser 
enfrentadas e resolvidas para não constrangerem e 
limitarem a cidadania e o desenvolvimento do País.

Outro assunto que devemos enfrentar é a intole-
rância religiosa. A violência contra as religiões de matriz 
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africana é uma afronta à democracia e aos direitos hu-
manos consagrados na Constituição brasileira. Sobre 
esse assunto em especial, propusemos a instituição 
do Dia de Combate à Intolerância Religiosa em 21 de 
janeiro, proposta que acabou virando lei nacional, fruto 
de iniciativa nossa, no mandato. A data, no entanto, 
precisa ser referenciada como um marco dessa luta.

Outra questão que também consideramos relevante 
é a regularização fundiária dos territórios ocupados pelas 
comunidades remanescentes de quilombos, que estão 
garantidos na Constituição Federal de 1988, e é neces-
sário acelerar o processo de titulação das terras quilom-
bolas, assim como garantir a implementação de políticas 
públicas nas comunidades reconhecidas e tituladas.

E, por fim, clamo pela regulamentação do Estatuto 
da Igualdade Racial. Esse é um documento importante 
contra o racismo e as desigualdades raciais, e como 
lei ordinária carece de regulamentação, a fim de que 
a sua aplicação produza efeitos positivos e concretos 
na vida da população brasileira, em particular da co-
munidade negra.

O Dia Nacional da Consciência Negra deve ser-
vir-nos de inspiração para essas novas batalhas. Com 
isso estaremos construindo, dia a dia, uma sociedade 
em que os diferentes são respeitados, uma sociedade 
em que todos, sem distinção, são respeitados, uma 
sociedade que promove a igualdade.

Sr. Presidente, é o que tenho a dizer sobre essa 
data histórica.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
gostaria de dar uma explicação ao Plenário: diante de 
várias solicitações feitas, esta sessão, que teve início 
às 11 horas, terminará às 15 horas. 

As comunicações que chegaram à Mesa são no 
sentido de que não foi possível promover o entendi-
mento para termos a votação, mas as tentativas con-
tinuam. Foi convocada agora uma reunião de Líderes. 

Então, o Plenário continuará em sessão até as 
15 horas, quando encerraremos esta sessão e convo-
caremos outra, extraordinária.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, colegas 
Deputados, quero fazer uso destes 3 minutos em que 
nos compete utilizar a tribuna para fazer duas manifes-
tações importantes que peço sejam divulgadas pelos 
órgãos de comunicação da nossa Câmara Federal e 
em A Voz do Brasil.

Primeiro, quero registrar o lançamento do Pro-
grama Mais Irrigação, na semana passada, pela Pre-
sidenta Dilma Rousseff, que pessoalmente conduziu o 
processo, junto com o Ministro da Integração Fernando 

Bezerra, destacando o projeto de lei que estabelece 
a política de irrigação para o País, de cujo substitutivo 
eu sou o autor. 

Meu substitutivo traz 10 instrumentos modernos 
para incrementar a irrigação no País, minimizar os 
prejuízos e garantir receita aos agricultores brasileiros 
em todas as Unidades da Federação. Esse programa 
contempla, no primeiro momento, 16 Unidades da 
Federação. Nós já irrigamos 5 milhões de hectares e 
temos potencial para, de imediato, irrigar 27 milhões 
de hectares, garantindo a qualidade dos alimentos.

A outra manifestação que faço neste momento é 
sobre minha presença em Gramado na data de ama-
nhã, ocasião em que nós teremos a abertura da 24ª 
edição do Festival de Turismo de Gramado, que mais 
uma vez é referência para o turismo nacional. Tenho 
certeza de que Marta Rossi, organizadora desse even-
to, com a sua competente equipe, saberá promover o 
trade do turismo. 

Também vai marcar presença, para a discussão de 
temas importantes, nosso Ministro do Turismo Gastão 
Vieira, que lança um dos programas a que o Ministério 
se reporta, o Turismo Acessível, uma nova visão para 
que nós possamos propiciar acesso às pessoas que 
têm algum tipo de deficiência ou dificuldade de loco-
moção, incluindo as da maior idade, da terceira idade. 
Nós precisamos potencializar o turismo nacional, e meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, dá o exemplo, a partir da 
referência que é o Município de Gramado.

Nós cumprimentamos o Prefeito Nestor Tissot, 
que será o anfitrião do evento, e amanhã estaremos 
acompanhando essa agenda que vem exatamente em 
prol do turismo do Estado do Rio Grande do Sul e do 
turismo nacional.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Onofre San-
to Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
eu só quero registrar, com a permissão de V.Exa., a 
presença da Comissão Especial que vem aqui defender 
a votação da PEC nº 55-A, que regulamenta a carreira 
dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento 
do trânsito municipal. 

É um prazer enorme tê-los aqui. Há gente do Bra-
sil inteiro, inclusive do meu querido Estado de Santa 
Catarina. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
feito o registro. Agradecemos a presença, em plenário, 
da delegação que aqui se encontra.
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 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Gonzaga Patriota, V.Exa. gostaria de fazer um 
registro?

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Eterna Presidente Rose de Frei-
tas, peço a V.Exa. que considere como lido pronuncia-
mento em que transcrevo matéria do Blog do Magno 
Martins sobre a seca no Nordeste, principalmente no 
Município de Petrolina e na região do São Francisco e 
registro o falecimento do Vereador Jairo Freire, de Ar-
coverde. Lamento a partida desse grande Parlamentar 
que ontem deixou seus colegas. 

Obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Blog do 
Magno Martins, importante instrumento de discussão 
da política pernambucana e nordestina, vem divulgando 
há algum tempo uma série de artigos intitulados Re-
féns da seca. Pela importância e adequação do tema, 
tomei a liberdade de registrá-lo nesta Casa e solicitar 
sua transcrição nos Anais:

“O Sertão do São Francisco, da capital 
Petrolina, é o chão de vidas secas do separa-
tismo, do divisionismo e da segregação. São 
dois sertões num só: o dos Severinos e reti-
rantes, pobres e desamparados; o dos novos 
ricos, que se afortunam nos projetos de irri-
gação que se perdem de vista numa caatinga 
plana e de sol ardente.

São dois sertões contrastantes, que não 
se combinam e não se misturam. O dos afortu-
nados é mais exibicionista, tem uma roupagem 
envolta em equipamentos de alta tecnologia, 
em canais que se abrem na caatinga e a trans-
formam da noite para o dia em verdadeiros len-
çóis freáticos artificiais, de onde a água jorra 
para produzir a riqueza das minorias.

O Sertão dos desafortunados, dos Rio-
baldos e excluídos estampa uma face cruel. 
É o que mostra um grande paradoxo: o de o 
homem estar na beira do rio e não poder tirar 
dele o sustento da família, muitas vezes nem 
o direito a uma lata d´água para matar a sede.

No sertão dos ricos tem gente que mora 
à beira do rio em verdadeiros arranha-céus de 
apartamentos que valem R$ 1 milhão. Que ca-
minham no calçadão de Petrolina à beira do 
rio exibindo corpos malhados, que frequentam 
restaurantes caríssimos, com preços de capi-
tal, na mesma área em que se contempla o rio 
como se fosse a beira-mar sertaneja.

No Sertão dos pobres Régis Alberto Fé-
lix, 40 anos, quebra pedra com marreta em 
Rajada, distrito de Petrolina, para não faltar o 
pão e o leite dos seus dois filhos. É uma rotina 
escravizante, a última alternativa que restou 
para continuar resistindo. Desempregado, en-
xotado da roça pela seca e sem horizontes, 
Régis é um dos símbolos dos dois sertões.

‘Por dia, consigo quebrar 10 kg de pedra 
e vendo nas construções que encontro por aí’, 
diz Régis. Como ele, mais quatro agricultores 
foram encontrados à beira de um açude fétido 
em Rajada num pedregulho que as águas do 
reservatório encobrem quando chega a inver-
nada na região.

No Sertão dos excluídos a seca fez José 
Ailton, vigilante na Prefeitura de Petrolina e 
pequeno produtor nas horas vagas, como ele 
diz, queimar em fogo ardente o último pé de 
mandacaru para dar ao gado e evitar a sua 
dizimação. No sítio Baixa, distante 45 km de 
onde mora, até a algorabeira foi destruída.

Ele aproveitou a folga na vigilância na 
última segunda-feira para queimar jurema e 
preparar o solo para receber as chuvas que 
devem chegar pelas trovoadas de dezembro. 
‘As notícias são ruins, mas estou confiante 
naquele que tá lá em cima, que tem poder de 
transformar esse meu torrão aqui num oásis’, 
diz, confiante na volta das chuvas.

Ali bem próximo, na mesma imensidão 
de terras devastadas pela seca mais longa dos 
últimos 50 anos no Nordeste, o esperto garoto 
Leônidas Silva, de 7 anos, ajuda o pai José a 
tanger cabras, a recolher os mandacarus para 
virar comida numa forrageira. Quebra, também, 
o ambiente pesado com a sua inteligência. ‘Não 
sei ainda o que quero ser, mas uma certeza 
eu tenho: quero ser gente na vida, sair daqui 
deste mundo de sofrimento, de sol quente’, diz 
o pequeno Leônidas, que chegou ao curral no 
pátio da fazenda onde mora no sítio Laje, em 
Rajada, ainda vestido com a farda que foi ao 
colégio logo cedo.

No Sertão dos deserdados não se vê os 
carros importados e luxuosos que transportam 
os personagens do Sertão dos ricos nos pro-
jetos de irrigação. Mas a chegada dos tempos 
modernos fez superar a fase em que jumento 
servia de tudo, inclusive de tração animal. Ju-
mento de pobre, virou, virou moto.

José Arnaldo da Silva vendeu as últimas 
criações que tinha – seis ovelhas, uma vaca e 
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um cavalo – tomou mais um dinheirinho em-
prestado e comprou uma moto. E com ela faz 
agora o seu ganha-pão em Dormentes, região 
de chão batido e de retirantes no extremo do 
São Francisco, já na divisa com o Piauí.

‘O que eu fazia antes com o jumento ou o 
cavalo, agora faço melhor, mais rápido e mais 
seguro com a minha moto’, diz Arnaldo, visto 
cruzando as estradas poeirentas de Dormen-
tes para entregar pão e leite numa carroça 
agregada ao seu novo meio de condução no 
sertão dos excluídos.

É muito fácil distinguir a paisagem dos 
dois sertões dentro de um no abençoado Vale 
do São Francisco, porque muitas vezes ela 
está convivendo lado a lado. Retrato desta 
situação se observa nas terras que ligam ao 
projeto Bebedouro e Pontal, este parado deste 
a era Lula e que parece que, finalmente, será 
retomado por Dilma.

De um lado, separados apenas pelo ca-
nal que puxa a água do rio da unidade na-
cional, estão dezenas de famílias invasoras, 
que ali chegaram pela bandeira do MST. De 
outro, as terras de uma empresa de rico que 
ali deve se instalar para produzir uva e manga 
tipo exportação, vedetes do Brasil no mercado 
internacional.

Fábio Luiz, 17 anos, leva os dias difíceis 
da sua vida numa casa de taipa, correndo ris-
co de ser picado pelo barbeiro, transmissor da 
doença de chagas, e até por escorpiões na 
invasão de batizada de Oziel Alves. Ali, sua 
mãe tomou posse, instigada pelo MST, há dois 
anos e dela não pretende sair nem na marra.

A invasão está em frente ao canal que 
levará água para irrigar os projetos dos ricos 
em Pontal, mas nem uma gota d´água pode 
ser tirada dele por ordem dos poderosos. ‘A 
gente tentou puxar de mangueira, mas os ho-
mens vieram aqui e proibiram’, conta Fábio, 
referindo-se aos fiscais do projeto.

Do outro lado da invasão promovida pelo 
MST, onde ainda é possível a vista alcançar, 
está o projeto Bebedouro, pioneiro em produ-
ção de frutas irrigadas. Foi dele que saíram, 
em 1968, os primeiros experimentos de uva 
no São Francisco. De lá para cá, muitos colo-
nos, que ocuparam lotes de até seis hectares, 
viram nascer a sua Canaã.

A terra prometida, entretanto, foi um ven-
daval que passou para 200 colonos, hoje en-
dividados no banco, sem crédito na praça e 

agora sem terras, arrendadas para tentar outra 
atividade mais rentável na região.

No Bebedouro, no entanto, muita gente 
do sertão dos excluídos ainda tira o seu sus-
tento, como é o caso do agricultor Antônio 
Fabiano do Nascimento. Contratado por um 
arrendatário de lote, ganha R$ 21 por dia para 
limpar o plantio de melancia.

Fabiano se protege do sol com roupa 
apropriada e até um tipo de máscara, para 
proteger a face do sol ardente. Vindo da região 
da Chapada do Araripe, onde vivia enfurnado 
em galpões de gesso, Fabiano já pensa em 
voltar, porque não está gostando da vida que 
leva no São Francisco. ‘Isso aqui é vida de cão, 
de escravo’, afirma”.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de registrar o fa-
lecimento, no dia de ontem, 20 de novembro, do Vere-
ador socialista do Município de Arcoverde, no Estado 
de Pernambuco, Jairo Freire. Nascido na capital per-
nambucana, Jairo Freire, além de Vereador, era pro-
fessor do ensino médio. Defendeu de corpo e alma a 
educação e a proteção de crianças e adolescentes. 

Irmão do Padre Airton Freire, da Fundação Terra, 
com quem tinha uma grande afinidade, além de deixar 
um legado de lutas, Jairo deixa exemplo de dignidade 
e solidariedade. Uma marca registrada do parlamentar 
arcoverdense, que terminaria seu mandato no próximo 
fim de ano, foi a luta pela igualdade social. 

Com a morte do Vereador Jairo Pacheco Freire, 
Arcoverde, a cidade que o acolheu de braços abertos 
e que por ela tanto fez, está de luto, entristecida.

À família, meus sentidos pêsames.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Al-

guns Deputados estão pedindo a palavra por 1 minuto 
porque terão que comparecer às Comissões. Concedo 
a palavra ao Deputado Edinho Bez por 1 minuto.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, gostaria de 
registrar a realização de reunião na Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina anteontem, 19 de novembro, 
para tratar do transporte rodoviário de carga do Estado.

Eu, que fui Secretário de Estado de Infraestrutura 
de Santa Catarina e membro da Comissão de Trans-
portes desta Casa, avalio como positiva, embora haja 
alguns posicionamentos contrários, por exemplo, a 
legislação que aprovamos aqui sobre o descanso dos 
caminhoneiros.

O Deputado Estadual Mauro de Nadal foi nome-
ado Presidente desse fórum – vai ser criado um fórum 
em cada Estado. Os caminhoneiros protestam contra 
a Lei nº 12.619, de 2012, a chamada Lei do Tempo 
de Direção. Pela lei, que entrou em vigor no dia 1º de 
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agosto deste ano, todos os caminhoneiros são obri-
gados a cumprir o período de descanso de 11 horas 
a cada 24 horas.

Ninguém é contra essa medida, o que precisa-
mos é dar-lhes condições de cumprir a determinação 
legal, porque não há espaço físico para os caminhões 
pararem como está previsto na lei.

Nós voltaremos a falar sobre esse assunto.
Muito obrigado, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de membro da Comissão de Viação e Transportes 
desta Casa e ex-Secretário de Estado da Infraestrutura 
de Santa Catarina, tomo a palavra nesta oportunidade 
para falar sobre a reunião do Fórum Parlamentar Cata-
rinense do Transporte Rodoviário de Cargas realizada 
na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catari-
na no dia de ontem. Na ocasião, fui representado por 
minha assessora Fabiana Henrique.

O objetivo desse Fórum é estimular o diálogo para 
a resolução de questões que envolvem as condições 
de trabalho e anseios da classe.

A atuação dos órgãos responsáveis pela regu-
lação e fiscalização nas estradas foi outro ponto dis-
cutido na reunião de instalação do Fórum Estadual. 
A instalação dos grupos de discussão originou-se no 
Congresso Nacional, quando foi criado o Fórum Na-
cional, que coincidiu com o fim da greve no setor, em 
agosto deste ano.

O Deputado Estadual Mauro de Nadal foi nome-
ado Presidente do Fórum e destacou que o grupo vai 
colher reivindicações para trazer a Brasília e buscar 
atender aos objetivos da norma, que é o de dar mais 
segurança e melhorar a qualidade de vida dos cami-
nhoneiros nas estradas.

Os caminhoneiros protestam contra a Lei nº 
12.619, de 2012, a chamada Lei do Tempo de Dire-
ção. Pela lei, que entrou em vigor no dia 1º de agos-
to, todos os caminhoneiros são obrigados a cumprir 
período de descanso de 11 horas a cada 24 horas. 
Além disso, os profissionais devem fazer uma parada 
de meia hora a cada 4 horas ao volante. O objetivo é 
reduzir o número de acidentes nas estradas.

O Presidente do Movimento União Brasil Ca-
minhoneiro, Nélio Botelho, tem feito duras críticas à 
imposição da lei. Ele afirma que as estradas não pos-
suem locais de parada e que a jornada imposta reduz 
a remuneração dos profissionais.

Segundo o Presidente do Movimento União Bra-
sil Caminhoneiro, “a integração deste Fórum, o quarto 
instalado no país, visa à condução das discussões e 

buscar soluções para as grandes questões relaciona-
das ao transporte coletivo de cargas. Esta discussão 
é fundamental para a economia do país. O Brasil não 
prescinde de transporte rodoviário de carga, haja vista 
a paralisação que ocorreu este ano e o prejuízo para 
os cofres públicos”.

Conforme Botelho, a criação dos fóruns tem como 
foco os direitos adquiridos e não cumpridos. Ele afirma 
que o transporte de carga atingiu um nível degradante 
de desorganização, que conduziu os transportadores 
a uma condição de insolvência.

Questões como as restrições de trânsito nas ci-
dades, as viagens de longa distância e a falta de infra-
estrutura para descanso dos motoristas nas estradas, 
a alta carga tributária e o aumento do roubo de cargas 
e caminhões foram levantadas pelos Deputados que 
estavam presentes, entre eles os Deputados Estadu-
ais Manoel Mota, Darci de Matos e Neodi Saretta; os 
Deputados Federais Celso Maldaner e Valdir Colatto; 
e os integrantes do setor e o Presidente da FETRAN-
CESC, Pedro Lopes.

Como as questões que envolvem o setor são di-
ferentes de Estado para Estado, estão agendados 11 
fóruns em diferentes regiões do Brasil. 

Parabéns! Contem comigo.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze, do PP do 
Rio Grande do Sul.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, colegas Parlamen-
tares, há poucos instantes nós estivemos no gabinete 
do Presidente Marco Maia, numa importante reunião, 
para falar de um tema de que temos tratado há alguns 
anos sobre a nossa malha ferroviária.

Hoje nós temos a concessão à América Latina 
Logística – ALL, que tinha Representante na reunião, 
assim como o DNIT, a ANTT; lá também estavam o 
Prefeito de São Borja e o Dr. Harold Hoppe, Procurador 
Federal na cidade de Santa Maria, que tem jurisdição 
sobre o trecho específico de que estamos tratando, 
Deputado Cherini, de São Borja/Unistalda até Santia-
go, que esperamos ver reativado.

Já foram retirados os trilhos de praticamente 100 
quilômetros de ferrovia em uma cidade extremamente 
importante, dos quais não podemos abrir mão, embora 
a ALL tenha proposto desativar aquele trecho e com-
pensar o valor com a colocação de trilhos em 130, 140 
quilômetros em outro trecho.

Nós não aceitamos isso, a região não pode perder 
a sua malha ferroviária. Ali nós temos São Borja, Itaqui, 
Maçambará, Unistalda, Itacurubi – são vários Municí-



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38291 

pios à volta –, até Santo Antônio das Missões, que, 
de certa forma, também se utiliza do ramal ferroviário.

A ferrovia foi uma conquista histórica. Há deze-
nas de anos existia o trem. Nós não podemos, neste 
momento, dizer que vamos abrir mão do trecho. Nós 
temos que caminhar para frente. O transporte rodoviário 
é extremamente importante, mas sabemos que é mais 
caro. Por isso a luta que nós vamos empreender – dei-
xamos isso bem claro na reunião. Não podemos abrir 
mão do transporte ferroviário que já temos na região.

É obrigação da ALL repor o trecho. Vamos seguir 
lutando nesse sentido. Para os produtores de soja e de 
arroz, para os pecuaristas do Município, para o trans-
porte de fertilizantes e insumos para o Município, fora 
projetos futuros, a ferrovia é extremamente importante. 
Não podemos abrir mão dela.

Por isso, vamos empreender uma luta pela reto-
mada da ferrovia na região.

Sr. Presidente, aproveito para me referir à vota-
ção do projeto de lei que trata do fator previdenciário. O 
substitutivo do Deputado Pepe Vargas é extremamente 
importante. Vamos apoiá-lo. Precisamos que seja vota-
do. Vi a luta de vários colegas ontem pela sua votação. 
O Deputado Marco Maia quer colocar a matéria em 
votação, mas há um impasse entre Governo e Câma-
ra dos Deputados. O projeto já passou pelo Senado 
Federal. Precisamos votar essa importante matéria.

Esta é a nossa posição: vamos lutar para que 
o projeto que trata do fator previdenciário ser votado 
ainda hoje.

Muito obrigado.
 O SR. ADEMIR CAMILO (PSD – MG. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidenta, só queria lembrar 
ao Deputado Luis Carlos Heinze que não há impas-
se entre o Governo e a Câmara dos Deputados. Há o 
compromisso do Governo de, em 15 dias, chamar a 
Câmara Federal para conversar sobre o tema.

A emenda que apresentei no grupo de trabalho 
dá a todos os trabalhadores do País uma alternativa. 
Vamos dar fim ao fator previdenciário.

Era essa a ponderação que queria fazer.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidente, 

peço a palavra pela Liderança do Partido da República.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

a palavra o Deputado Arnaldo Jardim, que está aqui 
desde cedo, e em seguida V.Exa. vai falar. Entendo 
sempre que os Líderes têm direito a falar em qualquer 
momento, mas também entendo que, como o Depu-
tado Lincoln Portela e outros Líderes, os Deputados 
ficam aqui por 3 horas, 4 horas, esperando a oportu-
nidade para se pronunciarem, e às vezes precisamos 
ter essa compreensão.

Tem a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS – SP. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta, 
nobre e querida Deputada Rose de Freitas. Agradeço 
a V.Exa. a deferência e ao Deputado Lincoln Portela 
a compreensão.

Quero, de forma muito direta, Sras. e Srs. Parla-
mentares, fazer um apelo. O apelo que faço é à Presi-
denta Dilma Rousseff. 

Deixem-me explicar, de forma até singela, o im-
passe, a situação verdadeiramente delicada que, acre-
dito eu, estamos vivendo. Nós recebemos aqui, enviada 
pelo Executivo, a Medida Provisória nº 579, de 2012, 
que tem por objetivo abaixar o custo da energia no 
nosso País. A medida é meritória e atende ao apelo 
que todos os setores da sociedade e também nós Par-
lamentares vínhamos fazendo há muito tempo. Eu, por 
exemplo, insurgi-me quando aqui prorrogamos a CCC 
e a RGR; agora o Governo, que propôs a prorrogação, 
propõe a revogação.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, nessa 
medida provisória está embutido ainda um novo concei-
to sobre as concessões do setor de energia elétrica, que 
vale também para os setores de geração, transmissão 
e distribuição. Nós estamos discutindo isso de forma 
muito intensa na Comissão constituída para analisar a 
MP 579, que já realizou quatro audiências expressivas, 
representativas e polêmicas. E nós estamos vivendo a 
seguinte situação: está marcada para daqui a pouco, 
às 15 horas, mais uma reunião dessa Comissão; ela 
deverá receber o parecer do Presidente, Deputado 
Jilmar Tatto, sobre a admissibilidade das emendas, e 
nós aguardamos o relatório a ser apresentado pelo 
Senador Renan Calheiros, que tem essa função na 
Comissão, mas tudo indica que não o apresentará hoje, 
e sim provavelmente na semana que vem. 

Só que a medida provisória estabelece, desde 
que veio, obviamente, o prazo de 4 de dezembro para 
todos aqueles que quiserem prorrogar suas conces-
sões no setor de geração, transmissão e distribuição 
assinarem os contratos. No entanto, esses contratos 
são disciplinados pela medida provisória, que não está 
aprovada; está em vigor, mas não está aprovada, e 
boa parte das medidas alteram aspectos importantes 
desses contratos.

Então, vejam V.Exas. a situação que nós vivemos: 
a medida provisória deve receber na semana que vem, 
por volta do dia 28, o parecer do Relator; se tudo ca-
minhar celeremente, virá para cá na primeira semana 
de dezembro; se tudo caminhar celeremente, será 
aprovada na primeira semana para ir para o Senado 
para, sabe-se lá quando, ser aprovada no Senado...

(O microfone é desligado.)
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O SR. ARNALDO JARDIM – Agradeço. Só mais 
1 minuto; serei objetivo. Continuando, deve ir para o 
Senado e depois receber a sanção da Presidenta. 
Portanto, nós temos uma medida cujo processo de 
aprovação tem esse calendário, e temos no dia 4 de 
dezembro o prazo definitivo estabelecido pela própria 
medida provisória para que o contrato seja assinado, 
contratos de 30 anos, sem que os termos dos contra-
tos estejam fixados. 

Isso é um convite para que as pessoas não as-
sinem o contrato. Isso é um convite para que os admi-
nistradores tenham receio de assinar o contrato.

A proposta objetiva é a seguinte: a Presidenta 
poderia reeditar a medida provisória e reenviá-la. As-
sim, poderíamos fazer um pacto, no sentido de que o 
prazo de aprovação, de discussão e de deliberação 
seja respeitado, mas que se altere esse prazo do dia 
4, para que possamos ter inclusive maior sucesso na 
adesão a essa medida provisória.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, para uma Comunicação de Liderança, o 
Deputado Lincoln Portela, pela Liderança do Bloco 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, não posso usar o tempo de Liderança para dialogar 
com V.Exa. Mas ouvi V.Exa. dizer que estaria havendo 
uma reunião de Líderes neste momento, que os Líderes 
teriam sido convocados para uma reunião.

Se houve a convocação dessa reunião de Líde-
res, eu não fui convocado. Conversei com o Deputado 
Rubens Bueno, do PPS – e S.Exa. me disse que tam-
bém não foi convocado para essa reunião.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esse 
comunicado foi feito à Mesa pelo Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. Um dos Deputados que se encontrava 
aqui, Lourival Mendes, do PTdoB – dirigiu-se para a 
reunião que estaria sendo realizada agora. Se não es-
tiver ocorrendo, peço a compreensão de V.Exa.

O SR. LINCOLN PORTELA – É porque foi a 
informação que chegou a V.Exa., que a retransmitiu. 
Inclusive, quero parabenizá-la, porque percebo que 
há aqui um clima difícil – ouvi alguns Parlamentares 
falando sobre isso aqui. V.Exa. não só está fazendo 
seu trabalho como Presidenta em exercício da Câma-
ra, como 1ª Vice-Presidenta, está fazendo também, 
com todo respeito, entenda bem, uma terapia com os 
Deputados, porque estão reclamando dessa postu-
ra e V.Exa., pacientemente, tem dado seus ouvidos 
e suas avaliações corretíssimas acerca do que está 
ocorrendo na Casa.

Quero parabenizá-la por isso.

Aproveito para deixar bem clara a nossa posição, 
no dia de ontem, em relação ao fator previdenciário. 
Queremos, sim, que o projeto seja votado. É um com-
promisso desta Casa, é um compromisso do Presidente 
Marco Maia. O texto colocado para ser votado é o do 
Deputado Pepe Vargas, é do Governo.

Então, na realidade, estamos votando contra o 
Governo. Pode ser que o Palácio esteja recebendo 
informações de alguns técnicos que falam inverdades 
sobre o texto do Deputado Pepe Vargas, sobre o fator 
previdenciário. O texto é bom para os trabalhadores, é 
bom para o Governo e é bom para o Brasil.

Talvez as informações que chegam ao Palácio do 
Planalto não sejam as melhores. É preciso que o Pa-
lácio avalie com calma e tranquilidade essa proposta 
acerca do fator previdenciário, porque sei que se trata 
de uma luta de membros do Governo, do Partido dos 
Trabalhadores, que sempre lutou por isso. É uma luta 
do Senador Paulo Paim. Espero que cheguemos a um 
consenso sobre o assunto.

Ontem o Presidente Marco Maia pediu para pau-
tar o PLP nº 114, de interesse da Defensoria Pública. 
Quero passar aos nobres pares a possibilidade de a 
Casa votar a proposta de interesse da Defensoria Pú-
blica. Nós temos defensores públicos de todo o Brasil 
na Casa, trabalhando com os Líderes, especialmente 
os defensores de Minas Gerais. Andréa Tonet tem feito 
um excelente trabalho à frente da Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais. Esperamos resolver essa 
questão ainda hoje.

Lembro também a necessidade de apreciarmos 
a PEC nº 544, de 2002, de fundamental importância, 
que cria quatro Tribunais Regionais Federais no País. 
Minas Gerais já não aguenta mais a situação atual em 
relação aos tribunais. São 13 Estados, mais o Distrito 
Federal. Precisamos resolver essa questão.

Sra. Presidenta, apresentei requerimento, coloca-
do ontem em pauta, para a votação do projeto sobre o 
crime de pedofilia. Estamos com certa dificuldade. Eu 
vi que não há consenso, o Governo quer votar o subs-
titutivo do Senado, por causa da questão do Código 
Penal. O substitutivo do Senado ao projeto que trata 
da pedofilia não é bom. E o projeto deve ser analisado 
ainda em duas Comissões. Vamos votá-lo com calma.

Recebi os apelos da Deputada Elcione Barbalho 
e de outros colegas. Há no texto algumas questões 
que precisam ser resolvidas. Nós precisamos resolver 
a questão da pedofilia no País. O Brasil é o segundo 
país onde mais se pratica pedofilia pela Internet e é 
o terceiro país mais pedófilo do mundo. Precisamos 
resolver essa questão. Mas há duas questões que pre-
cisam ser resolvidas, principalmente a que se refere a 
líderes religiosos. Em vez de colocar no texto “líderes 
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religiosos”, colocaram “padre e pastor”, dando uma 
conotação indevida ao texto.

Por essa razão, vou pedir a retirada do requeri-
mento de urgência da pauta a fim de que o projeto seja 
devidamente discutido nas Comissões e possamos, o 
mais rápido possível, resolver essa questão. 

Não podemos permitir que a pedofilia impere no 
Brasil em lugares abertos, como vemos hoje. Mas não 
podemos permitir que as penas aos pedófilos sejam 
reduzidas. Por que reduzir a pena para os pedófilos? 
Pedófilo tem de ser condenado a 30 anos de cadeia! 
Isso é um absurdo! Não podemos abrir mão.

O substitutivo não é bom porque reduz as pena-
lidades. E temos que resolver algumas questões no 
texto, como as expressões indevidas ali existentes.

Queremos que o projeto seja um pouco mais 
discutido nas Comissões para estar “redondo” na hora 
de ser votado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra o Deputado Valmir Assunção. Em seguida farão 
uso da palavra os Deputados Geraldo Resende, Giovani 
Cherini, Marcon, Pinto Itamaraty e Gonzaga Patriota. 

Eu estou sempre anunciando os nomes com an-
tecedência para que os Deputados não se ausentem 
do plenário e não se sintam prejudicados. 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Chico Lopes, por 1 minu-
to. Em seguida vou conceder a palavra ao Deputado 
Valmir Assunção por 3 minutos.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta, serei rápido.

Eu queria acompanhar os colegas que estão 
defendendo a votação do projeto que extingue o fator 
previdenciário pelo óbvio: não é justo que tenhamos 
uma regra criada no meio do caminho. Muitos de nós 
começamos a trabalhar aos 14 anos, começamos a 
trabalhar cedo. Na minha compreensão, a Previdên-
cia não é uma dádiva, é uma conquista. Nós pagamos 
para ter retorno.

Quero, portanto, parabenizar nosso Presidente, 
que está conseguindo fazer uma pauta interessante 
não só para a Casa, mas para as pessoas que têm 
interesse em certas matérias que são tabus. E essa 
me parece uma grande matéria, que vai trazer alívio 
para as pessoas que pensam em se aposentar e já 
passaram até do prazo.

Obrigado, Presidenta, pela oportunidade. 
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna para registrar o transcurso, 
ontem, do Dia da Consciência Negra.

Na semana passada eu falei aqui sobre o Dia 
da Consciência Negra. Mas ontem, em Salvador, fo-

ram realizadas diversas atividades em homenagem 
a Zumbi dos Palmares, que se tornou herói nacional, 
ultrapassou os limites da população negra. Zumbi é o 
grande inspirador, foi o grande lutador e é referência 
para todos nós que atuamos no Movimento Negro e 
todos os que têm consciência da importância dos ne-
gros para o desenvolvimento do País.

Ontem a Secretária de Políticas para as Mulhe-
res do Estado da Bahia, Vera Lúcia da Cruz Barbosa, 
assinou convênio com a ONG Ação pela Cidadania 
para a edição de um catálogo que contará a história 
das mulheres ialorixás da Bahia. São 150 mulheres de 
Salvador, do Recôncavo Baiano e da Região Metropo-
litana. O catálogo vai contar a história dessas mulhe-
res para a população baiana. Isso é importante para 
a população negra, sobretudo a feminina.

Ao mesmo tempo, participei da tradicional cami-
nhada do Fórum de Entidades Negras da Bahia, que 
saiu do Curuzu, onde todas as entidades do Movimento 
Negro se reúnem para reverenciar Zumbi dos Palmares 
e, ao mesmo tempo, reivindicar políticas públicas para 
a sociedade brasileira. Isso é fundamental. Também o 
CONEN realizou uma grande atividade, já tradicional 
no Campo Grande, em Salvador, trabalhando justa-
mente a participação de toda a população, no empe-
nho para elevar o nível de consciência da importância 
da população negra. 

Mesmo depois de muitos avanços nos Governos 
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, mesmo de-
pois de muitas políticas públicas construídas neste País, 
é preciso avançar mais no sentido de criar oportuni-
dades para a população negra, mormente a feminina, 
para os quilombolas, caminhando no sentido de uma 
sociedade mais igualitária. Esse é o nosso objetivo.

Sra. Presidenta, parabenizo todas as organiza-
ções e todas as pessoas que participaram dessas ati-
vidades em Salvador e no Brasil. 

Parabenizo a Deputada Federal Benedita da Silva, 
que estará hoje em Salvador para receber o título de 
Cidadã Baiana pelos serviços prestados à população 
baiana e brasileira. S.Exa. merece o título. 

Espero que o Governador Jaques Wagner e os 
Deputados Estaduais da Bahia tornem o dia 20 de 
novembro feriado no Estado, para toda a população 
ter o direito e a oportunidade de participar das come-
morações e dessas atividades.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 
terça-feira, 20 de novembro, foi o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, data a que já me referi neste plenário. 
Hoje faço questão de voltar ao assunto, pois se trata 
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de um marco importante, que deve ser reafirmado por 
todos os brasileiros e por todas as brasileiras que lutam 
contra a discriminação e o preconceito racial infelizmen-
te ainda presentes em alguns setores da sociedade.

Ontem, em Salvador, a cidade mais afro fora do 
continente africano, os movimentos negros e religiões 
de matrizes africanas iniciaram uma vasta programação, 
que começou com uma alvorada de Ojás – adereços 
que fazem parte da indumentária dos religiosos – no 
Dique do Tororó, onde existem esculturas evocando a 
presença dos orixás, e teve como ponto alto a assina-
tura de um convênio com a Secretaria de Políticas para 
as Mulheres para a confecção do Livro Mulheres de 
Axé, que contou com a participação da Secretária de 
Políticas para as Mulheres da Bahia, e líder do MST, 
Vera Lúcia Barbosa.

Esse livro já catalogou 150 ialorixás em Salva-
dor, na Região Metropolitana e no Recôncavo Baiano, 
como forma de resgatar a história das mulheres que 
até hoje cultuam as religiões de matrizes africanas. 
Serve também para reafirmar a importância da mu-
lher, principalmente a mulher negra, na construção da 
história da Bahia e na luta que elas travaram e ainda 
travam contra a discriminação e os preconceitos étni-
cos e religiosos.

Participei ainda da 12ª Caminhada da Liberdade, 
que seguiu do Curuzu ao Pelourinho, duas localida-
des marcadamente negras da capital baiana, promo-
vida pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia em 
homenagem a Zumbi dos Palmares pelos 317 anos 
de imortalidade. O tema para a edição de 2012 foi A 
Copa de 2014 e a Negritude Brasileira.

E a Coordenação Nacional de Entidades Negras 
– CONEN realizou a 31ª Marcha da Consciência Negra, 
com saída do Campo Grande. O homenageado foi o 
marinheiro João Cândido, herói do movimento conhe-
cido como Revolta da Chibata, um motim ocorrido no 
Rio de Janeiro em 1910. Dois mil marinheiros negros 
levantaram-se contra as punições que lhes eram im-
postas pela Marinha, como ser obrigados a consumir 
comida estragada e receber chicotadas. Todos foram 
expulsos dos quadros militares, presos ou mortos. 
Em 2008 foi aprovada uma lei que concedeu anistia 
póstuma a João Cândido e outros participantes da re-
volta, mas seus descendentes diretos não receberam 
nenhuma indenização.

Ainda nessa programação teremos, na quinta-
-feira, uma sessão especial na Assembleia Legislati-
va da Bahia em homenagem às religiões de matrizes 
africanas, culminando com a 8ª Caminhada Pela Vida 
e pela Liberdade Religiosa, no próximo domingo. Essa 
caminhada, Sras. e Srs. Deputados, reúne diversos 
segmentos de religiosos de matrizes africanas, mas 

também de todos os setores da sociedade baiana que 
lutam contra o preconceito e a discriminação étnica e 
religiosa.

Como se vê, Sras. e Srs. Deputados, o Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, feriado oficial em Salvador 
– e aqui abro um parêntese para propor ao Governador 
Jaques Wagner que estenda esse feriado para todo o 
Estado – é uma das datas mais importantes do ponto 
de vista religioso e histórico de Salvador, a primeira 
capital do Brasil e a cidade que mais recebeu negros 
africanos escravos durante toda a sua história.

Por isso é que fazemos questão de ressaltar a 
importância dessa data. Uma data que hoje é traduzi-
da em ações do poder público com políticas públicas 
de inclusão social, como as cotas nas universidades 
e outras medidas de caráter reparador, como as Se-
cretarias de Estado.

Mas ao mesmo tempo alertamos para o fato de 
que ainda existem medidas que precisam ser adota-
das pelo Governo, como na questão das remarcações 
de terras quilombolas, de responsabilidade do INCRA. 
Este ano, apesar da crescente demanda, uma única 
comunidade em todo o País conseguiu obter o título 
de posse definitiva da terra. Isso num País onde exis-
tem mais de 3 mil comunidades quilombolas e apesar 
dos mais de mil processos reivindicatórios de demar-
cação de terras.

Por isso é que, ao lado das comemorações do 
Dia Nacional da Consciência Negra, não podemos 
nos esquecer dessas situações que ainda requerem 
soluções definitivas por parte dos poderes públicos.

Sra. Presidenta, solicito que este discurso seja 
registrado no programa A Voz do Brasil e nos demais 
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
Assumem sucessivamente a Presidência a Sra. 

Cida Borghetti, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, e 
os Srs. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, e Marco Maia, Presidente.

V – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 6
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AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 11

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 

Total de Tocantins 5

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 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 14

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB 
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 15

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte 3
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PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 7

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Total de Pernambuco 15

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 7

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 

Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Diego Andrade PSD 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
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Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 34

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 

Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 37

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
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Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
Total de São Paulo 48

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 6

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Arruda PMDB 

Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 20

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
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Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 23

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 358 Sras. De-
putadas e Srs. Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Temos dois 
pontos de pauta e também um requerimento... (Pausa.)

Chamo o Deputado Arnaldo Faria de Sá para vir 
ao plenário. 

Há dois requerimentos sobre a mesa que tratam 
de prorrogação de CPIs. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o Requerimento nº 6.241, de 2012, da CPI do Tráfico de 
Pessoas no Brasil, que pede prorrogação por 120 dias.

REQUERIMENTO Nº 6.241, DE 2012

‘‘Senhor Presidente,
Na forma do disposto no § 3º do art. 58 

da Constituição Federal, c/c o art. 2º da Lei nº 
1.579/52, com os arts. 35 e 36 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, na Decisão 
do STF no Habeas Corpus nº 71193-SP, de 
várias decisões de Questões de Ordem (519 
de 12/06/2001, etc.), e, ainda, nos termos do 
Requerimento nº 58/2012, de autoria dos Se-
nhores Deputados Arnaldo Jordy e Luiz Couto, 
que “requer a prorrogação do prazo de funcio-
namento da CPI – TRÁFICO DE PESSOAS NO 
BRASIL por 120 (cento e vinte) dias a contar 
do término efetivo dos trabalhos – 12/12/2012”, 
aprovado unanimemente em reunião realizada 
no dia 30/10/2012, esta CPI DECIDIU PELA 
PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CPI 
POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS a contar do 
dia 12/12/2012.

Convém registrar que o prazo inicial para 
conclusão dos trabalhos da presente CPI era de 
120 (cento e vinte) dias, cujo término dar-se-ia 
em 14.08.2012. No dia 04/07/2012 foi aprovado 
pelo Plenário da Casa, requerimento solicitan-
do a primeira prorrogação, por 60 (sessenta) 
dias, cujo prazo terminaria dia 13/10/2012. No 
dia 19/09/2012 foi aprovada pelo Plenário da 
Câmara a 2ª prorrogação por 60 (sessenta) 
dias que terminará dia 12/12/2012.

Saliente-se, ainda, que o funcionamento 
deste órgão técnico teve início em 03 de abril 
de 2012, com a eleição da Mesa e indicação 
da Relatora, e entrou em recesso de 18 a 31 
de julho próximo, conforme redação dada ao 
art. 57 da Constituição Federal de 1988 e pela 

Emenda Constitucional nº 50, de 2006, reto-
mando efetivamente aos seus trabalhos em 
01 de agosto de 2012.

Com as eleições municipais, vários parla-
mentares eram candidatos e, com o chamado 
“recesso branco”, as reuniões da Comissão 
estavam sendo realizadas apenas nas datas 
de esforço concentrado, prejudicando o an-
damento das investigações, audiências, gru-
pos de tarefas, reuniões com a Consultoria e 
diligências acordadas pelo Plenário da CPI.

Todos os esforços do Presidente, Depu-
tado Arnaldo Jordy, da nobre Relatora, Depu-
tada Flávia Morais, do Deputado Luiz Couto, 
1º Vice-Presidente e dos demais integrantes 
do colegiado, sem abrir-se mão do rigor e da 
celeridade das ações pertinentes à investiga-
ção, no entanto, não se revelaram suficientes 
para o cumprimento das metas pretendidas, 
caracterizando-se, inapelavelmente, a neces-
sidade de mais tempo para o bom termo das 
investigações.

Desta feita, o prazo regimental mesmo 
após as prorrogações aprovadas não se con-
substanciou suficiente para as ações neces-
sárias ao bom termo dos trabalhos.

Diante de todo o relatado e com o apoio 
dos demais membros desta Comissão, solicita-
mos a Vossa Excelência que, em consonância 
com o precitado no art. 35, § 3º do Regimento 
Interno, e no § 2º, art. 5º da Lei 1579/52, seja 
submetido ao Plenário da Câmara dos Depu-
tados o pedido de prorrogação do prazo de 
funcionamento desta CPI, pelo prazo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar do término efetivo 
dos trabalhos, dia 12 de dezembro de 2012.

Aproveito a oportunidade para apresentar 
protestos de estima e distinta consideração.

Arnaldo Jordy, Presidente da CPI; Luiz 
Couto, 1º Vice-Presidente da CPI; Flávia Mo-
rais, Relatora; Paulo Freire, PR/SP; Rebecca 
Garcia, Vice-Líder do Governo; Mendonca 
Prado, Vice-Líder do Democratas; Severino 
Ninho, PSB/PE; Flaviano Melo, PMDB/AC; 
Sebastião Bala Rocha, PDT/AP.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação per-
maneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-

mento da CPI da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, pedindo prorrogação por 60 dias.



38300 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

REQUERIMENTO Nº 6.343, DE 2012

‘‘Senhor Presidente,
Nos termos do § 3º do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, combinado com o 
§ 2º do art. 5º da Lei nº 1579, de 18 de março 
de 1952, requeiro que seja prorrogado, por 
mais sessenta dias, o prazo de funcionamento 
da Comissão Parlamentar de Inquérito desti-
nada a apurar denúncias de turismo sexual e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, 
conforme diversas matérias publicadas pela 
imprensa – (CPI – EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES).’’

Justificação

O objeto de investigação desta CPI é bastante 
abrangente, na medida em que aponta para a neces-
sidade de investigação de crimes de exploração e abu-
so sexual de crianças e adolescentes em todo o País. 

Esta Comissão, além das reuniões realizadas 
em Brasília, já fez uma série de diligências e audiên-
cias públicas nos Estados do Rio Grande do Norte, 
da Paraíba, Fortaleza e Pernambuco, devendo ainda 
visitar outros Estados da Federação onde atualmente 
se verificam os pontos mais críticos quanto à prática 
desses crimes. 

Assim, os 60 dias de prorrogação outrora solici-
tados, que expiram no próximo dia 08 de dezembro, 
foram insuficientes para concluir toda a investigação 
almejada por esta CPI.

Nesses termos, solicitamos seja aprovada a pror-
rogação por mais sessenta dias.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2012. – 
Erika Kokay, Presidenta da CPI; Deputada Lilian Sá, 
Relatora da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento da CPI da Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes pedindo prorrogação por 60 dias.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que são favoráveis permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os dois 

itens da pauta desta sessão extraordinária são a PEC 
478 e o Projeto de Lei nº 5.658, que trata dos crimes 
relacionados a pedofilia.

Proponho um acordo no sentido de iniciarmos 
esta sessão com esses dois projetos. Votamos os 
dois, e, imediatamente após, eu chamo uma sessão 
extraordinária, na qual pautaria os seguintes itens: re-
querimento de urgência do projeto que trata do Código 
Brasileiro de Aeronáutica; o PL 4.682, de 2012, que 
institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria 

o Vale Cultura – é aquele projeto para o qual foi cos-
turado um novo acordo, que contou com a assinatura 
de 62 Deputados que o subscrevem, nós votaríamos 
a urgência e o projeto –, depois, o PL 114, da Defen-
soria Pública; votaríamos também o PL nº 565... Não, 
este já está aqui. Votaríamos também o PL nº 5.732, 
de 2009, que trata dos portadores de deficiência e au-
toriza o saque do PIS/PASEP para trabalhadores com 
mais de 60 anos e aqueles que recebem benefício de 
prestação continuada devido à pessoa portadora de 
deficiência, e o PL nº 2.012, sobre ausência justifica-
da do serviço de empregado responsável por pessoa 
com deficiência ou acometida por doença que exija 
tratamento especial.

São dois projetos do Senado Federal que estão 
trancados por medida provisória. Como hoje não temos 
esse trancamento, eles poderiam ser votados pela Casa.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votaríamos 
a PEC das Empregadas Domésticas?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora, nesta 
sessão. Depois, complementaríamos com esses outros 
projetos na sessão extraordinária posterior.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu fui o autor do requerimento de urgência do projeto 
sobre pedofilia.

A Deputada Elcione Barbalho conversou comigo 
depois disso, e estive vendo também o texto do Se-
nado, que reduz a pena para os pedófilos. Nós temos 
um problema com isso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É só rejei-
tarmos as emendas do Senado.

O SR. LINCOLN PORTELA – É isto o que eu que-
ria falar: se nós conseguirmos resolver essa questão 
através de emendas, aí, não teria problema...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é atra-
vés de emenda. É só rejeitar a emenda que vier.

O SR. LINCOLN PORTELA – Exatamente, re-
jeitamos, porque, aí, pegamos o texto original, que é 
o melhor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Pode ser isso? (Pausa.) Vamos lá.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1 da 
pauta, PEC 478.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 478-B, DE 2010 

(Do Sr. Carlos Bezerra e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478-B, 
de 2010, que revoga o parágrafo único do 
art. 7º da Constituição Federal, para esta-
belecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os empregados domésticos e os de-
mais trabalhadores urbanos e rurais; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibili-
dade (Relator: Dep. Vieira da Cunha); e da 
Comissão Especial pela aprovação desta e 
da de nº 114/11, apensada, com substitutivo 
(Relatora: Dep. Benedita da Silva).

Tendo apensada (1) PEC nº 114/11. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, per-
dão. Nós estamos com dificuldades, porque há mais 
coisas ali, inclusive expressões, como a questão... Há 
expressões, por exemplo...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quando 
chegar o momento, Deputado, vamos tratar...

O SR. LINCOLN PORTELA – Está bem. No mo-
mento adequado, então, conversamos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. pode 

negociar também aqui. Não há compromisso com o 
mérito que veio do Senado. É preciso fazer os ajus-
tes. (Pausa.)

 O SR. RENAN FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RENAN FILHO (PMDB – AL. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de per-
guntar a V.Exa. se, nas Comissões, as deliberações 
vão ser suspensas com o início desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A partir de 
agora. Já começou a Ordem do Dia.

O SR. RENAN FILHO – Tudo bem. Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
tenho um requerimento de retirada de pauta, e, como 
V.Exa. sabe, porque já informei, não é por contrarie-
dade ao objeto da matéria, mas em razão de não ter 
sido incluída na pauta a possibilidade de alteração do 
fator previdenciário.

Essa é a razão pela qual eu apresentei o reque-
rimento à Mesa, e gostaria de pedir a autorização de 
V.Exa. para sustentá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arnaldo, V.Exa. sabe que a votação do fator previden-
ciário para esta semana era uma pauta de referência. 
Nós não havíamos ajustado ainda com precisão a data 
em que colocaríamos em votação.

Todas as questões que V.Exa. levanta são meri-
tórias, são verdadeiras, e V.Exa. sabe que este Presi-
dente tem um carinho e uma atenção especial por esse 
tema, mas conversando hoje com as Lideranças e com 
alguns dirigentes ligados à área, inclusive com V.Exa., 
quero reafirmar o compromisso de que vamos tratar 
desse tema na Casa, mas gostaria de um tempo maior.

Quero propor inclusive ao Líder Henrique Edu-
ardo Alves uma conversa do Governo com as centrais 
sindicais e também com as nossas Lideranças políti-
cas aqui, para tratar do assunto e chegar a um enten-
dimento para a votação do fator previdenciário, que é 
uma matéria importante, nesta Casa.

Volto a dizer que não queremos votar o fator pre-
videnciário apenas por votar, queremos votar para que 
ele não seja vetado, para que ele não tenha mais em-
pecilho e para que se resolva, de forma definitiva, essa 
questão. Então, vamos propor isso. Vamos procurar o 
Governo e encaminhar um processo de negociação 
em torno do fator previdenciário.

Hoje, como V.Exa. pôde perceber, houve manifes-
tações na imprensa e por parte do Ministério da Previ-
dência sobre esse tema. E eu peço a V.Exa. a gentileza 
de, confiando neste Presidente, permitir que possamos 
votar essas matérias que também são importantes para 
a sociedade brasileira, enquanto continuamos o debate 
e a discussão sobre o fator previdenciário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, na verdade, a afirmação de V.Exa. é suficiente e 
importante. Mas eu gostaria que os Líderes também 
corroborassem essa possibilidade de empenho, para 
que nós votemos o fator nos próximos 15 dias. Que 
passasse, esta semana, depois, a outra semana toda 
e, aí, em seguida, poderíamos votar o fator.

De repente, em 15 dias, já estamos em dezem-
bro, perto do final da Legislatura.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas eu 
não gostaria de iniciar o debate... Os Líderes concor-
dam. Pode ter certeza disso. Senão, eu vou iniciar um 
debate sobre essa matéria aqui, e nós vamos perder 
a oportunidade de tratar desse tema, até porque boa 
parte dos Líderes vai estar, daqui a um pouquinho, na 
entrega da Medalha do Mérito Legislativo. O...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Deputado 
Jorge Tadeu Mudalen.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen já está ao meu lado aqui 
esperando.

Eu quero que V.Exa. compreenda o compromisso 
assumido por este Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Eu vou esperar 
que V.Exa., então, converse com os demais Líderes, 
para que nós possamos estabelecer uma data de vo-
tação ainda no seu período na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Claro.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Em razão 

disso, eu retiro o meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado. Muito obrigado. (Pausa.)
Então, está retirado o requerimento.
REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

PRESIDENTE

‘‘Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 83, parágrafo único, II, ‘c’, combinado 
com o art. 117, caput, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a RETIRADA DE 
PAUTA da Ordem do Dia da seguinte propo-
sição: PEC 478, de 2010.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 
2012. – Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do 
PTB.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, o 
primeiro ponto de pauta.

Eu vou abrir o período de discussão e o painel 
para a votação. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sugiro o se-
guinte: como é uma matéria que exige quorum quali-
ficado de 308 Parlamentares, nós poderíamos, talvez, 
até votar essas matérias que não são polêmicas, que 
estão acordadas; depois, o painel ficaria aberto para 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aí, eu te-
ria que encerrar a sessão e iniciar outra sessão para 
fazer isso.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Encerra, e va-
mos...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A minha 
proposta é a seguinte: nós iniciarmos a votação, irmos 
votando, participarmos da solenidade que está prevista 
aqui, enquanto esperamos a votação, e, então, encerrá-
-la. Encerrada essa votação, nós passamos para outra.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Enquanto 
isso, fica aberto o plenário para os Deputados falarem 
sobre o tema. (Pausa.)

Pode ser isso? (Pausa.)
Então, está o.k.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em relação à PEC tudo bem. Nós não temos proble-
ma com ela, não.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O outro 
projeto nós vamos discutir na outra sessão, Deputado.

O SR. LINCOLN PORTELA – Ah, sim! Está o.k. 
A minha preocupação é só com a urgência do projeto 
da pedofilia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É na outra 
sessão.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
questão. Há Comissões em funcionamento, tanto na 
Câmara...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já foi deter-
minado o encerramento das suas atividades.

O SR. EDUARDO CUNHA – Gostaria que V.Exa. 
determinasse isso, porque há a leitura de relatório, nós 
fazemos parte de Comissão. Então, que V.Exa. refe-
rendasse não só no caso das Comissões da Câmara, 
mas também no das Mistas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Mistas 
são do Congresso Nacional, não são da Câmara dos 
Deputados.

O SR. EDUARDO CUNHA – Mas a suspensão 
tem que ser comunicada quando um dos plenários 
está em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já está de-
terminado que sejam suspensas, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
queria pedir um favor a V.Exa. Esse projeto das domés-
ticas não tem nenhum problema, pode ser colocado 
em votação. Mas, ao encerrar a sessão, que ocorrerá 
ao final da votação, eu quero que seja zerado o painel, 
porque há questões que eu preciso resolver.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está pror-

rogada a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
A Presidência solicita a todas as Sras. e aos Srs. 

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação da PEC 478-A.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-

nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
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tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Artigo único. O Parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

“Art. 7º  ..................................................
Parágrafo único. São assegurados à ca-

tegoria dos trabalhadores domésticos os di-
reitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, 
XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI, XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada a simplifi-
cação do cumprimento das obrigações tribu-
tárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, 
os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XVIII, 
XXV, XXVIII, bem como a sua integração à 
previdência social.” (NR)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar os partidos.

Posso colocar “sim” em todas as orientações?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Pode colocar 

o “sim”, Presidente.
O SR. MENDONÇA FILHO – Faça isso, Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, “sim” 

em todas orientações.
Vou chamar os oradores inscritos para discutir 

a matéria.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Pelo PTB – eu vou 
encaminhar o voto “sim”. E quero dizer que foi em razão 
do acordo com V.Exa. Nós estamos votando também 
em respeito às domésticas e, oportunamente, vamos 
discutir a questão do fator previdenciário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Sr. Presi-

dente...
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Marçal Filho, para discutir a matéria.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, fui designado pelo meu Líder, o Deputado Henri-
que Eduardo Alves, para presidir a Comissão Especial 
que trata da Proposta de Emenda à Constituição 478. 

Prazerosamente, presidi essa Comissão. E, duran-
te todo o transcorrer dos seus trabalhos, nós pudemos 
discutir, com os mais diversos setores envolvidos, a 
questão da igualdade dos direitos trabalhistas no tocan-
te às empregadas domésticas. Ouvimos membros do 
Governo e da sociedade, pudemos ampliar realmente 
o leque de discussões, para que todos fossem consul-

tados e pudessem colaborar no sentido de fazer com 
que essa categoria, essa classe de trabalhadores não 
ficasse à margem da sociedade, como acontece hoje. 

Considero que os empregados domésticos são 
os únicos trabalhadores do Brasil que ainda continuam 
sem aqueles direitos que todos os demais, de todas 
as classes, já possuem. É preciso que façamos justiça 
com essa classe, para que a discriminação que ocorre 
hoje não continue num país que se diz desenvolvido, 
que quer evoluir cada vez mais e que foi um dos sig-
natários, na Organização Internacional do Trabalho, da 
convenção acerca da igualdade trabalhista em todo o 
mundo. O Governo brasileiro se comprometeu com isso.

Procuramos estudar essa proposta de emenda 
à Constituição, apresentada pelo nosso nobre colega 
de partido, o Deputado Carlos Bezerra, que está aqui 
presente e tão brilhantemente representa um Estado 
vizinho ao nosso, Mato Grosso. E, dentro das possibi-
lidades, a Relatora Benedita da Silva pôde apresentar 
seu relatório de forma objetiva, mas também se res-
guardando no sentido de fazer com que, na prática, 
todos esses direitos sejam realmente executados. 

A Deputada Benedita, em várias ocasiões, pôde 
reunir todas as partes envolvidas, fazendo com que, 
a partir da aprovação, nós possamos ter alguns direi-
tos que serão colocados em prática imediatamente, 
como a limitação da jornada de trabalho, a hora extra 
e o adicional noturno, mas muitos outros itens vão ser 
evidentemente regulamentados por lei ordinária ou por 
medida provisória, dependendo de como vamos levar 
adiante esse assunto.

Acreditamos que, com a aprovação dessa pro-
posta de emenda à Constituição, vamos dar um passo 
importante para corrigir uma injustiça que acontece em 
nosso País, visando proteger uma classe que faz um 
trabalho digno e honesto, como outro qualquer, e que 
merece o nosso respeito.

Muitos dizem: “Mas vai acontecer desemprego. 
Muitas empregadas domésticas serão demitidas”. 
Acreditamos, porém, que haverá uma adaptação da 
sociedade, como já aconteceu em outros países. Aque-
las pessoas que não puderem pagar uma empregada 
doméstica no seu cotidiano, no seu dia a dia, vão fa-
zer na forma de diarista. Não interessa, não importa.

O que é necessário é resguardar o direito de 
uma classe que trabalha, de uma classe que se de-
dica, de uma classe que vem sendo injustiçada ao 
longo do tempo.

Considero a forma atual, sem que a empregada 
tenha, inclusive, uma jornada de trabalho definida, 
como um resquício da escravatura. Como um trabalha-
dor pode não ter definido um número exato de horas 
de trabalho máximo permitido? Hoje a empregada do-
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méstica pode ser utilizada para trabalhar 12, 14 horas, 
porque não existe nenhuma previsão legal para isso. 
Então, nós precisamos dar esse primeiro passo, que 
é importantíssimo.

E eu me sinto muito feliz de ter presidido uma 
Comissão que marca um momento histórico em nosso 
País: o resgate de uma classe que precisa da prote-
ção e dos direitos que todos os outros trabalhadores já 
têm. A classe das empregadas domésticas não possui 
nenhum destes direitos básicos: jornada de trabalho 
definida, hora extra remunerada e adicional noturno, 
caso trabalhe também nesse horário.

Acreditamos que, a partir deste momento, com a 
aprovação que faremos hoje, não vamos parar a luta, 
evidentemente. Teremos que continuá-la para colocar 
esses direitos efetivamente em prática. Não podemos 
deixar que esses direitos fiquem apenas no papel.

Sabemos que em muitos lugares do País as 
empregadas domésticas nem têm carteira assinada, 
quando, na realidade, a carteira assinada já é uma 
obrigação.

Acho que a Câmara, ao aprovar hoje essa mu-
dança na Constituição, fará com que, a partir de agora, 
possamos verdadeiramente assegurar esses direitos 
que as nossas empregadas domésticas merecem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Lincoln Portela, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Tem 
V.Exa. a palavra por 10 segundos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
apenas para registrar que nessa solenidade de ou-
torga da Medalha do Mérito Legislativo, dois eminen-
tes cearenses serão galardoados: o engenheiro civil 
Carlos Augusto Diógenes Pinheiro e o jornalista José 
Edilmar Norões Coelho, que é o Presidente da ACERT, 
do Ceará.

Muito obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Sras. e 

Srs. Parlamentares, eu gostaria de fazer uma proposta. 
Temos vários inscritos para falar enquanto a votação 
está ocorrendo. Então, quero pedir que cada inscrito 
fale por apenas 3 minutos, e a Deputada Benedita da 
Silva, que é a Relatora da PEC, terá 5 minutos. 

Portanto, cada inscrito terá 3 minutos para dis-
cussão, enquanto a votação ocorre. 

Com a palavra a Deputada Benedita da Silva, 
Relatora, por 5 minutos. (Pausa.)

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Antes de a Deputada Bene-
dita se pronunciar, quero convocar a bancada do PT 
e de todos os partidos para participar deste momento 
histórico, vir ao plenário e votar “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Depu-
tada Benedita da Silva, como Relatora, por 5 minutos.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna, neste momento, dizer 
da minha satisfação e alegria por poder, mais uma vez, 
contribuir com esta Casa de Leis. Tive a honra de ser 
a Relatora da emenda constitucional apresentada pelo 
Deputado Carlos Bezerra e pela Comissão Especial 
criada para tratar da matéria, sob a Presidência do 
Deputado Marçal Filho.

Na qualidade de Relatora, pude fazer uma re-
trospectiva até o momento da Constituinte, quando 
aqui estiveram as trabalhadoras domésticas e quando 
tivemos a oportunidade de reconhecer, na Constitui-
ção Federal, aquela categoria profissional, ainda que 
então não pudéssemos avançar no que dizia respeito 
aos seus direitos. 

Naquele momento, esta Casa deu uma demons-
tração de que não iríamos discriminar, de forma alguma, 
qualquer trabalhador ou trabalhadora, principalmente 
aquele segmento advindo de histórias profundas, do 
processo de colonização brasileiro, das senzalas – 
escravos e escravas que, com a Lei do Ventre Livre, a 
Lei do Sexagenário e a própria Lei Áurea, após 1888, 
após a Abolição da Escravatura, viram-se livres, mas 
sem emprego, sem carteira assinada, sem possibili-
dade de caminhar na sua trajetória.

Esta Casa resgata, por intermédio dessa PEC, a 
possibilidade de ampliarmos os direitos dessa classe, 
equiparando-os aos direitos dos demais trabalhadores.

Na época, como agora, alguns diziam que iría-
mos criar um grande desemprego para essas pessoas. 
Nós provamos que não, porque estamos lutando para 
que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham 
os seus direitos garantidos. Esta Casa, comprovada-
mente, já votou jornadas de trabalho, e continuamos 
votando aqui inclusive piso salarial. Não era possível, 
portanto, discriminarmos uma parcela que hoje é de 
mais de 7 milhões de trabalhadores, dos quais sequer 
10% estão com a sua situação legalizada do ponto de 
vista dos seus direitos.

É isso o que esta Casa resgata nesta tarde. A 
iniciativa do Deputado Carlos Bezerra de apresentar 
essa emenda constitucional teve o cuidado de nos dar 
a oportunidade, nesta tarde, de fazer justiça a essa ca-



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38305 

tegoria e trazer para este Plenário a possibilidade de 
promover empregabilidade e trabalho legal – e disso 
que trata essa emenda.

Mais ainda: temos aqui a probabilidade de, daqui 
a pouco mais, referendar a Convenção nº 189, da Pre-
sidência da República, que está acompanhando essa 
emenda e a aprova – haja vista a articulação feita com 
o Governo, com a federação das trabalhadoras e com 
as centrais sindicais, que estão muito bem articuladas 
e apoiadas por esta Comissão Especial. 

Nas muitas audiências públicas que fizemos, pu-
deram ser compreendidas e incorporadas as sugestões 
que ali chegaram do mundo jurídico, do mundo do tra-
balho e do mundo dos movimentos das trabalhadoras 
e dos trabalhadores.

Meus agradecimentos, sem dúvida alguma, prin-
cipalmente à Beatriz, que nos acompanhou nesta 
Relatoria como a consultora, e ao Presidente Marçal 
Filho, que, com muita propriedade, conduziu os traba-
lhos. Parabéns ao Carlos Bezerra pela iniciativa e pelo 
cuidado na apresentação dessa emenda.

Peço aos nobres pares – e já vi ali no painel a 
unanimidade – que nós possamos, então, expressar 
essa unanimidade no voto. 

Digitem e votem “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – O pró-

ximo orador, para falar a favor, será o Deputado Vieira 
da Cunha, que foi o Relator na CCJ. Vamos passá-lo 
à frente daqueles que estavam inscritos, porque, na 
condição de Relator, S.Exa. tem preferência. 

Com a palavra o Deputado Vieira da Cunha, do 
PDT do Rio Grande do Sul, Relator da matéria na CCJ.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Deputados, tive realmente a honra de relatar a matéria 
na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. 
Apresentei, com muita convicção, parecer pela admis-
sibilidade da proposta, porque considero – e temos 
aqui vários colegas legisladores e Constituintes – que 
o texto da Carta Magna de 1988 representou um gran-
de avanço no que diz respeito ao ordenamento jurídico 
e institucional do nosso País. 

Sem dúvida alguma, em relação aos trabalhado-
res domésticos, houve um dispositivo, que é exatamente 
esse que queremos hoje revogar, o parágrafo único do 
art. 7º, que fez com que os trabalhadores domésticos 
fossem discriminados, não de acordo com a peculia-
ridade da sua relação de emprego, mas em relação a 
direitos que eles, mesmo tendo em vista a peculiari-
dade da sua situação laboral, deveriam receber, como 
todo trabalhador brasileiro recebe.

Portanto, essa PEC, para a qual estou pedindo o 
apoiamento dos colegas, vem, na verdade, resolver um 

problema decorrente ainda daquele debate da Consti-
tuinte de 1986. A partir de agora, repito, evidentemente 
ressalvadas as peculiaridades, as especificidades da 
relação de trabalho doméstico, os trabalhadores do-
mésticos passam a ter respeitados os seus direitos.

Como disse a Deputada Benedita desta tribuna, 
a situação de hoje não deixa de ser um verdadeiro 
resquício da época escravocrata do nosso País. Não é 
possível que nós possamos continuar convivendo com 
essa discriminação odiosa a que são submetidos os 
trabalhadores domésticos do Brasil, ainda mais tendo 
em conta, tendo em vista que a imensa maioria desses 
trabalhadores são empregadas negras. Trata-se, por-
tanto, de uma discriminação que tem, como pano de 
fundo, a questão racial, do racismo. E todos nós que-
remos extirpar do nosso País esse tipo de preconceito.

Portanto, colegas Deputados, eu finalizo fazendo 
um apelo para que todos nós votemos “sim” à PEC, a 
fim de que possamos fazer justiça aos milhões de tra-
balhadores domésticos do nosso País, particularmente 
às milhões de empregadas domésticas que esperam 
por isso e que têm o direito de serem tratadas como 
verdadeiras trabalhadores que são. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Lincoln Portela, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando se-
quência à lista de inscritos para discutir a PEC nº 478, 
concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto, do 
PPS de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, por intermédio da prezada 
Deputada Benedita da Silva, Relatora da matéria, eu 
quero saudar todos os Parlamentares que trabalharam 
para que efetivamente a Proposta de Emenda Constitu-
cional nº 748, de 2010, viesse a este plenário, para que, 
na tarde de hoje, o conjunto dos Deputados, conforme 
o próprio painel já mostra, pudesse aprovar o seu tex-
to, que reconhece o emprego doméstico, mesmo com 
50 anos de atraso, porque ele foi regulamentado em 
1972 – e, queira Deus, por unanimidade.

Daquele momento para cá, muitos avanços acon-
teceram para a categoria, como carteira assinada, 
INSS, 13º salário, repouso semanal, férias e feriados.

A Constituição de 1988 também trouxe alguns 
avanços, mas deixou as trabalhadoras e os trabalha-
dores domésticos ainda numa situação desigual com 
relação aos demais trabalhadores do País. E, na tarde 
de hoje, nós temos a oportunidade de votar e corrigir 
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esse grande equívoco que ainda, podemos dizer, man-
cha a nossa Constituição Federal.

Com essa aprovação, nós vamos assegurar para 
essa categoria o seguro-desemprego, o FGTS, a prote-
ção contra a demissão sem justa causa, o pagamento 
da hora extra e o seguro contra acidente de trabalho.

São milhares e milhares de trabalhadores, es-
pecialmente mulheres que, além de cuidarem do seu 
domicílio, além de cuidarem da sua prole, dos seus 
filhos, cuidam das nossas casas.

Portanto, nada mais justo do que dar a esse con-
junto da população brasileira, formado especialmen-
te por mulheres, o direito dos demais trabalhadores 
brasileiros.

Deputada Benedita, quero, na condição de Par-
lamentar e, em especial, de integrante da bancada fe-
minina, parabenizá-la por sua sensibilidade e por sua 
história e dizer o quanto este Parlamento é importante 
em razão de sua diversidade, uma vez que cada um 
de nós traz para esta Casa um pouco da nossa his-
tória de vida.

Parabéns, Presidente! Parabéns, nobres Deputa-
dos! E reafirmo: tomara que todos os votos sejam “sim”!

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando 
sequência à lista de inscritos para discutir a matéria, 
Deputado Arnaldo Jordy. S.Exa. dispõe de 3 minutos 
para discutir a PEC nº 478.

O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero apenas ratificar o que já foi 
dito aqui pelos Deputados que nos antecederam. 

Essa é uma conquista civilizatória da sociedade 
brasileira, e não só da categoria que exerce a sua ati-
vidade laboral ainda em condições muito precárias, 
com absoluta insegurança do ponto de vista de direitos 
que já estão consolidados para praticamente todas as 
outras atividades econômicas do nosso País.

Infelizmente, em pleno século XXI, esta Casa, 
este Poder Legislativo ainda está discutindo isso. Fi-
nalmente, estamos encerrando a página desse débito, 
dessa dívida que o Estado brasileiro e a sociedade 
têm com esses trabalhadores da atividade doméstica. 

Portanto, conseguimos hoje dar isonomia. E eu 
parabenizo todas as entidades sindicais, as associa-
ções, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, a 
Federação das Trabalhadoras Domésticas e todos 
aqueles que têm labutado e empreendido essa luta 
ao longo dos últimos anos, por essa conquista que se 
consagra aqui hoje, para garantir o direito e a digni-
dade dessa atividade laboral, contra o preconceito de 
que iria produzir desemprego ou alguma instabilidade 
na regularidade dessa atividade. 

Nós temos a certeza de que não acontecerá isso 
com esse direito civilizatório, que se consagra para to-
dos os segmentos que não são preteridos do ordena-
mento jurídico e do amparo que a legislação brasileira 
já oferece para outros segmentos. 

Era isso que tínhamos a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra, para também discutir a matéria, ao Depu-
tado Amauri Teixeira. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero parabenizar o autor, o Deputado Carlos Bezerra; 
V.Exa., que foi o Presidente da Comissão, e a nossa 
Relatora, a Deputada Benedita da Silva, que teve um 
papel fundamental para essa PEC vir ao plenário. Eu 
fiz parte da Comissão e me esforcei muito para que a 
proposta viesse a plenário. 

Quero parabenizar minha amiga Creuza, Presi-
denta da Federação Nacional das Trabalhadoras Do-
mésticas, trabalhadora doméstica e lutadora da Bahia.

Faço um apelo para todos os Deputados. Nós 
vivemos no século XXI. Estamos dando a última car-
ta de alforria a um trabalhador, porque as domésticas 
ainda vivem sob a condição de semiescravidão. Um 
trabalhador que não tem jornada mínima definida em 
instrumento legal ainda é semiescravo. Um trabalhador 
que ainda não tem direito à hora extra é semiescravo. 
Um trabalhador que ainda não tem direito a períodos 
intrajornada e não tem adicional noturno é semiescravo. 

Então, em pleno século XXI, nós estamos conce-
dendo a última carta de alforria. Estamos emancipan-
do a última categoria de semiescravos deste País: as 
grandes profissionais empregadas domésticas. 

Esse discurso de quem diz que empregada do-
méstica é quase um membro da família é mais assédio 
moral, assédio sexual e desrespeito a uma profissio-
nal do que propriamente um tratamento digno. O que 
queremos é que a empregada doméstica seja tratada 
como profissional e tenha assegurados os direitos de 
empregada, Deputado Marcon.

Sr. Presidente, o que provoca desemprego hoje 
não é o fato de a empregada doméstica ter mais direito, 
não. Isso é conversa fiada! É falácia! Muita gente está 
deixando de ser empregada doméstica, porque, com o 
mercado de trabalho aquecido, tem chance de se tornar 
comerciária. Então, as empregadas domésticas estão 
deixando de ser domésticas para serem comerciárias 
e participarem de outras categorias.

Regulamentada a profissão, nós vamos profissio-
nalizar a categoria e vamos ter uma oferta maior. Se 
não dermos esse direito às domésticas, essa categoria 
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vai sumir, porque não é admissível haver semiescravos 
em pleno século XXI.

Eu apelo para todos no sentido de que votem 
“sim”, que votem pela igualdade de direitos entre as 
domésticas e os demais trabalhadores.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Lembro 
aos Srs. Deputados que nós estamos em plena vota-
ção nominal da PEC 478, e, para discutir a matéria, 
falaram até agora apenas oradores favoráveis. 

Para falar contra a matéria, concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa. dispõe de até 
3 minutos.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que vou ser 
aqui execrado – e talvez a mídia use os mais varia-
dos adjetivos se referindo a mim. Não sou Governo, o 
meu voto não vai interferir em nada, está todo mundo 
votando “sim”, mas eu quero alertar esta Casa para o 
fato de que certos direitos têm que ser concedidos aos 
poucos. Não estou contra empregada doméstica, não. 
Tenho duas lá em casa, inclusive uma babá.

Pela PEC que está aqui, eu vou ter que pagar 
creche para a babá do meu filho, ou melhor, três cre-
ches para a babá de um único filho. Eu posso pagar, 
mas a massa de trabalhadores do Brasil não tem como 
arcar isto aqui. A previsão é a de que há 7 milhões de 
empregadas domésticas no Brasil. 

Pelo amor de Deus! V.Exas. vão colocar na rua 
pelo menos 4 milhões de pessoas, que irão talvez para 
o Bolsa Família. 

Pelo amor de Deus, meus companheiros! Peço 
às pessoas que estão nas galerias me ouvindo que, se 
eu estiver errado, façam um sinal de negativo, ajudem-
-me aqui, porque talvez eu esteja perdido! 

Pelo amor de Deus! E, uma vez que o colega go-
vernista está me criticando aqui, proponho que o Go-
verno dê Fundo de Garantia também para os militares 
das Forças Armadas. Dê o exemplo, Deputado! Por que 
não pagar o Fundo de Garantia para os militares das 
Forças Armadas? Vamos ser a única classe sem isso?

A previsão dos encargos trabalhistas para o tra-
balhador brasileiro vai crescer 100%. Uma empregada 
doméstica hoje em dia ganha, em média, R$900,00. É 
quase outro salário por mês. V.Exas. vão botar na rua 
pelo menos 4 milhões de mulheres. V.Exas. não estão 
fazendo o bem para a empregada doméstica.

Eu quero o bem da empregada doméstica! Uma, 
inclusive, cuida de uma filha minha, e ninguém mais 
do que eu quer o bem dela. Eu vou mantê-la emprega-
da comigo. Não há problema nenhum. Aprovada essa 
PEC, eu vou mantê-la empregada. Mas, pelo menos 4 
milhões de outras mulheres, V.Exas. vão botar no olho 

da rua, porque o trabalhador brasileiro não tem como 
pagar. Não tem como pagar!

Sr. Presidente, obrigado pela deferência e pelo 
tempo. Não vamos mudar o placar que está ali, o painel. 
Creio que não convenci ninguém que está aqui, mas 
fico feliz em poder falar a verdade e não votar de forma 
demagógica. E digo para as empregadas domésticas: 
eu amo vocês, por isso usei a palavra neste momento!

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Deputado Marçal, eu 
quero apenas fazer um destaque aqui para o painel da 
nossa Casa. Estão ali todos os partidos colocando o 
voto “sim”, portanto, a favor dessa matéria, que é de 
interesse do País e de reparação histórica. Portanto, 
todos os partidos estão a favor.

E faço aqui um apelo para que os Parlamentares 
compareçam ao plenário da Casa, porque estamos 
ainda em regime de votação.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – E eu gos-
taria de deixar bem claro aqui que, tendo sido o Pre-
sidente da Comissão Especial dessa PEC e estando 
agora tendo o prazer de presidir esta sessão, minha 
posição é favorável a esta matéria, que, tenho certe-
za, assim como tem a maioria dos Parlamentares, não 
tem nada de demagógica, absolutamente. Trata-se de 
respeitar direitos, de reconhecer direitos de pessoas 
trabalhadoras, que trabalham com dignidade e hones-
tidade neste País.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao Deputado Miro Teixeira. S.Exa. dispõe de 
até 3 minutos. (Pausa.)

V.Exa. é quem sabe. V.Exa. está inscrito para 
esta. (Pausa.) 

Deixa para depois.
Concedo a palavra ao Deputado Pinto Itamara-

ty, pela lista de inscritos para discutir a PEC 478. Três 
minutos, Deputado.

O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar este momento para parabenizar esta Casa 
por ter pautado essa PEC. Ao mesmo tempo, quero 
parabenizar V.Exa., que presidiu a Comissão Especial 
que tratou dos direitos das empregadas domésticas.

No projeto não há demagogia; há na verdade uma 
defesa daquilo que já era para ter sido feito há muito 
tempo. São os direitos das trabalhadoras brasileiras 
do serviço doméstico.

Dessa forma, hoje o FGTS é facultativo, mas 
passará a ser obrigatório. As empregadas não têm 
direito ao seguro-desemprego. Qualquer uma que for 
demitida passará a ter direito a seguro-desemprego, 
como qualquer trabalhador ou qualquer trabalhadora 
brasileira. Dessa forma, ganha a sociedade brasileira.
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Evidentemente, toda vez que há uma mudança e 
alguém tem que gastar um pouco mais, há uma resis-
tência. É um processo natural até da cultura do País, 
mas precisamos nos adequar, precisamos entender 
que essas pessoas que nos ajudam diuturnamente 
em nossas residências e cuidam dos nossos filhos 
precisam ter seus direitos reconhecidos.

E é desta forma que eu defendo a PEC; é desta 
forma que eu parabenizo a Relatora Benedita, que eu 
parabenizo esta Presidência, que no momento está 
sendo exercida e que também conduziu com muita 
eficácia, defendeu com muita capacidade e competên-
cia a Comissão Especial que tratou, discutiu, buscou o 
consenso e os acordos possíveis para que essa PEC 
fosse pautada e pudesse ser aprovada.

Eu não tenho a menor dúvida de que esta Casa 
dá uma demonstração de reconhecimento por uma 
profissão que é antiga em nosso País, dando a todas 
as empregadas brasileiras, da linha doméstica, os di-
reitos que são necessários. A empregada tem que ter 
o seus direitos reconhecidos, assim como as horas 
extras, 8 horas por dia, o FGTS, o seguro desempre-
go, entre outros direitos.

Por isso, eu quero estar junto de todo o Plenário, 
de todos os colegas Deputados que, inclusive, por una-
nimidade, estão votando “sim”, com alguma exceção. O 
País dá uma demonstração de reconhecimento daquilo 
que já deveria ter feito há muito tempo.

Então, parabéns a todos! E parabéns a todas as 
empregadas domésticas deste País, que, a partir da 
aprovação desse projeto em primeiro e segundo turno 
e depois da sua sanção, passarão a gozar do direito 
que é de todos os trabalhadores brasileiros.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito obri-

gado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – O próximo 

inscrito é o autor da PEC. 
A Presidência concede 5 minutos ao nobre De-

putado Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu quero repelir 
aqui as palavras do Deputado Jair Bolsonaro. Tam-
bém com relação ao salário mínimo, o neoliberalismo 
no Brasil ficou décadas dizendo que o salário mínimo 
não poderia chegar a 100 dólares ou passar de 100 
dólares, porque iria falir as pequenas empresas, as 
Prefeituras do Nordeste, iria acontecer isso e aquilo. 
E hoje o salário mínimo é de 310 dólares e não faliu 
ninguém. E o povo brasileiro está vivendo muito bem 
– não tão bem como deveria, mas houve um avanço 
significativo.

Do mesmo modo é a questão das domésticas. 
Esse tema vem sendo debatido, e a área econômica 
vem fazendo esse discurso do Deputado Bolsonaro, 
que não tem nada a ver com a realidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 
aqui nesta Casa, foi realizado um ato a favor da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478, de 2010. 
O evento foi organizado pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, presidida pela Deputada Érika 
Kokay. Participaram Parlamentares, empregados do-
mésticos e representantes de entidades representati-
vas da categoria.

A PEC 478, de 2010, de minha autoria, estabe-
lece aos trabalhadores domésticos os mesmos direi-
tos trabalhistas dos demais trabalhadores urbanos e 
rurais. A proposta foi aprovada no último dia 7 deste 
mês de novembro na Comissão Especial desta Casa, 
designada pelo Presidente, Deputado Marco Maia. A 
PEC foi relatada pela Deputada Benedita da Silva, sob 
a Presidência do Deputado Marçal Filho.

Agora, a PEC precisa ser aprovada em dois tur-
nos por este Plenário – vejo que já alcançamos o qu-
orum de 310 votos, e o quorum é de 308, então já 
passamos 2 votos –, para depois seguir para a análise 
do Senado. Temos hoje, portanto, a primeira oportuni-
dade de aprovar este que eu considero um relevante 
instrumento de cidadania.

A PEC 478 revoga o parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal. A proposta prevê a jornada máxi-
ma de 8 horas por dia, 44 horas por semana, adicional 
noturno e pagamento de hora-extra. O recolhimento 
do Fundo de Garantia, que era opcional, passa a ser 
obrigatório. Em caso de demissão, os empregados 
domésticos já têm direito a aviso prévio, pagamento 
de 13º salário e férias proporcionais. Com a mudan-
ça, os patrões pagam também a multa de 40%, e os 
empregados podem receber o seguro desemprego, 
entre outros benefícios.

Cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos 
poderão ser beneficiados com a proposta. Tenho de-
clarado que essa foi a melhor coisa que fiz na minha 
vida pública, em 40 anos, nos diversos cargos que já 
exerci, seja como Prefeito, Governador, Senador, De-
putado Federal.

Vamos aprovar essa carta de alforria, que é uma 
conquista histórica dos trabalhadores domésticos de 
todo o País. Vamos apagar essa infâmia, essa injustiça 
na nossa Constituição. A nossa Constituição democrá-
tica não pode marginalizar trabalhadores.

Conforme bem ressaltou o Deputado Marçal Fi-
lho, um país que se diz civilizado não pode permitir 
que esses empregados não tenham os mesmos di-
reitos dos outros.
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O Brasil é um dos países que mais empregam 
trabalhadores domésticos, e também, conforme a Pre-
sidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Do-
mésticas – FENATRAD, Creuza Maria Oliveira, o nosso 
País é um dos que mais avançaram nos últimos anos 
na instituição de direitos para a categoria.

Conforme bem observa a Presidenta da FENA-
TRAD, com a aprovação da PEC 478/2010, o Brasil 
poderá se destacar, entre todas as nações integrantes 
da Organização Internacional do Trabalho, OIT, como a 
primeira nação a ratificar a Convenção sobre o Traba-
lho Decente para Trabalhadores Domésticos, aprova-
da em junho do ano passado, em Genebra, na Suíça. 

Tomei a iniciativa de apresentar essa proposta de 
emenda à Constituição ao ver o Governo Federal ter 
“recuado” desse propósito, em 2008, quando começou 
a elaborar um estudo para estabelecer um tratamento 
isonômico entre os trabalhadores.

A tarefa foi entregue a um grupo multidisciplinar 
que envolveu a Casa Civil e os Ministérios do Traba-
lho e Emprego, da Previdência Social, da Fazenda e 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Infelizmente, 
os trabalhos iniciados em 2008, no Governo Federal, 
foram interrompidos e permaneceram inconclusos.

A principal dificuldade encontrada pelos técnicos 
do Governo Federal para a conclusão dos trabalhos 
foi o argumento de aumento dos encargos financeiros. 
Diziam que o salário mínimo de 100 dólares iria que-
brar o Brasil. E não quebrou. Hoje, o salário mínimo 
vale muito mais do que isso, melhorou a qualidade de 
vida dos trabalhadores, e o Brasil continua crescen-
do. Assim estão fazendo com relação às domésticas. 

Sim, reconhecemos que a medida elevará os en-
cargos sociais e trabalhistas. Porém, o sistema hoje 
em vigor permite a existência de trabalhadores de se-
gunda categoria, o que devemos considerar como um 
atraso no processo democrático. Isso é uma vergonha, 
uma nódoa que temos o dever histórico de apagar da 
nossa Constituição.

Acredito na sensibilidade da Presidenta Dilma, 
no sentido de corrigir essa injustiça, após os trabalhos 
desta Casa do Congresso Nacional. Observo que, 
durante todos os trabalhos da Comissão Especial de-
signada pelo Presidente desta Casa, Deputado Mar-
co Maia, nas audiências públicas não houve uma voz 
sequer contrária à proposta. Foram convidados repre-
sentantes de diversas entidades ligadas à categoria 
de trabalhadores, além de palestrantes do Ministério 
Público e do Tribunal do Trabalho.

Para a Diretora da ONU Mulheres Brasil e Cone 
Sul, Rebecca Tavares, esta PEC representa uma “abo-
lição” de trabalhadores que vivem à margem dos di-
reitos trabalhistas.

Conforme a Diretora do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria – CFEMEA, organização não 
governamental que luta pela cidadania das mulheres, 
Natália Mori Cruz, os empregados domésticos traba-
lham em média 54 horas semanais, quando a Consti-
tuição Federal estabelece o limite máximo de 44 horas.

Disse Natália Cruz, por ocasião de uma audiên-
cia pública: 

“A Constituição Federal, tida como uma 
‘Constituição cidadã’, permitiu essa desigual-
dade de direitos. Só essa categoria ficou isen-
ta de uma série de direitos trabalhistas. O que 
justifica uma categoria não ter uma jornada 
de trabalho estabelecida? Com essa emenda 
à Constituição estaremos corrigindo uma dí-
vida histórica!”

O Procurador do Ministério Público do Trabalho 
Antônio de Oliveira Lima disse não acreditar que uma 
legislação nova possa causar desemprego entre os 
empregados domésticos. Ressaltou o Procurador que a 
sociedade brasileira está avançando com as discussões 
da PEC para corrigir essa distorção da Carta de 1988.

Para a apresentação da PEC, em abril do ano 
passado, eu fiz questão de colher, pessoalmente, as 
assinaturas em apoio à proposta. Consegui 208 assi-
naturas. O Regimento Interno exige, no mínimo, um 
terço dos 513 Deputados. Só não consegui mais apoio 
porque o plenário estava meio vazio. Mas a PEC foi 
muito bem recebida pelos colegas Parlamentares, com 
raríssimas exceções.

Ressalto que, desde o primeiro dia em que pro-
curei o Deputado Marco Maia, em busca do seu apoio, 
ele se mostrou completamente dedicado, sensível à 
questão, pela importância da medida. Em 18 de maio 
de 2011, o Deputado Marco Maio assinou ato da Pre-
sidência decidindo criar Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à PEC.

Elogio a postura do Presidente Marco Maia, que 
dedicou total apoio à PEC. Outras 150 propostas de 
emendas à Constituição aguardavam autorização para 
instalação de Comissão, sendo que esta dos trabalha-
dores domésticos foi encaminhada à frente de todas.

Confio plenamente no apoio do Presidente desta 
Casa, Deputado Marco Maia, para a aprovação desta 
emenda em plenário, assim como tenho todo o em-
penho do meu partido, o PMDB – para o pleno êxito 
dessa votação. E eu não tenho a menor dúvida de que 
a aprovação desta PEC será uma das maiores con-
quistas – senão a maior – da gestão do nobre colega, 
Deputado Marco Maia.

A Convenção 189 da OIT, de junho de 2011, am-
plia os direitos já consagrados aos demais trabalhado-
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res para os trabalhadores domésticos. Como Estado-
-membro da OIT, o Brasil, portanto, diz “presente” ao 
ampliar os direitos aos trabalhadores domésticos. Ra-
tifiquemos a convenção da OIT! Estaremos dando um 
exemplo para o mundo ao apagar das páginas da nossa 
Constituição resquícios da mão longa da escravidão!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Co-
missão Especial designada para analisar a PEC foi 
composta por 25 membros, indicados pelas lideran-
ças partidárias. Acompanhei esse trabalho e percebi 
a dedicação de todos, porque o sentimento comum 
era o de que, a partir dali, estávamos todos virando 
uma página da nossa história. Uma página para ficar 
apenas na triste lembrança.

Lembro que, na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, a PEC foi aprovada com pa-
recer totalmente favorável do Relator, Deputado Viei-
ra da Cunha. Vieira da Cunha enalteceu a iniciativa 
de adequar a Constituição aos princípios trabalhistas 
contemporâneos. Disse, na oportunidade, o Deputado 
Vieira da Cunha: “Comungo com o entendimento do 
Deputado Carlos Bezerra, de que não há justificativa 
ética para que possamos conviver com mais tempo 
com essa iniquidade”.

A matéria mereceu ampla discussão na CCJ, 
pouco tempo depois de o então Ministro do Trabalho 
e Emprego, Carlos Lupi, ter se manifestado favorável à 
igualdade de direitos entre os trabalhadores, na Con-
venção de Genebra, onde foi realizada a Conferência 
Internacional do Trabalho.

Para o então Ministro Lupi, “a trabalhadora e o 
trabalhador doméstico encontram-se expostos a um 
sem-número de vulnerabilidades, abusos e discrimina-
ções – em virtude de gênero, raça, cor, etnia. No Brasil, 
o setor dos trabalhadores domésticos ocupa aproxima-
damente milhões de trabalhadoras e trabalhadores, 
desprotegidos em sua imensa maioria, pela ausência 
de um contrato formal de trabalho e submetidos a jor-
nadas de trabalho excessivas e sem proteção social”.

Peço o apoio dos nobres colegas para a aprova-
ção desta PEC aqui em plenário. Vamos fazer a nossa 
parte. Milhões de trabalhadores contam com o nosso 
apoio. Essa é uma falha grave na nossa Constituição. 
Precisamos acabar com essa infâmia!

Por último, Sr. Presidente, eu quero aqui agra-
decer pela ajuda decisiva ao Presidente Marco Maia, 
que entendeu o sentido da proposta. Tinha 150 emen-
das na frente dessa emenda, e S.Exa. a colocou na 
frente, a nosso pedido, e nos garantiu a votação dela 
ainda este ano. Eu acho que esse é o ponto mais alto 
da gestão do Presidente Marco Maia. 

Também reconheço aqui o grande trabalho fei-
to pela Deputada Benedita da Silva, que, com muita 

competência, muito democraticamente, elaborou seu 
relatório favorável a essa emenda. 

Parabéns ao Presidente Marçal, que soube muito 
bem presidir essa Comissão Especial! E parabéns à 
Câmara dos Deputados, por aprovar em primeiro tur-
no essa emenda!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Gostaria de 

cumprimentar V.Exa., nobre autor dessa PEC, Deputa-
do Carlos Bezerra. Feliz coincidência que V.Exa. teve: 
no momento em que alcançamos o quorum, V.Exa. 
se utilizava da palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
convocar a bancada do PT para vir votar. Todos os 
partidos estão votando “sim”, pela PEC 478. Portanto, 
o PT está sendo convocado para votar.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Bem lem-
brado, Deputado Luiz Alberto. Todas as bancadas estão 
votando “sim”, unanimemente. Já estamos com 326 vo-
tos no painel. A qualquer momento podemos encerrar 
a votação, já alcançado o quorum. Então, pedimos aos 
Srs. Parlamentares que acorram ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Vamos 
continuar com a relação de inscritos para discutir a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 478.

Com a palavra o Deputado Marcon, do PT do Rio 
Grande do Sul, por 3 minutos.

O SR. MARCON (PT – RS. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marçal, 
quero saudar todos os Deputados e Deputadas, o De-
putado Carlos Bezerra, que é o autor da PEC 478, e 
a Relatora Benedita.

Tenho certeza de que a aprovação desta PEC é 
uma homenagem aos 7,2 milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores domésticos.

Há muito tempo, as mulheres empregadas do-
mésticas fazem essas mobilizações, para garantir o 
seu direito. Dizia ontem, aqui, em um ato, a Presidenta 
da Federação das Empregadas Domésticas que, ainda 
antes da Constituição, esse movimento estava surgindo, 
gritando, reivindicando, para chegar a este momento. 

O que mais me chama a atenção é quando vejo 
algum Parlamentar que deixa transparecer que filho de 
empregada doméstica não tem direito à creche. Isso 
nós estamos quebrando hoje. A Câmara dos Deputados 
está votando essa PEC para dar direito às empregadas 
domésticas e aos seus filhos também. 

A minha esposa, minha companheira, foi uma 
empregada doméstica. Quem sabe, se existisse essa 
lei há 20 anos, ela teria tido direito ao Fundo de Ga-
rantia, à hora extra e às férias. Não teve porque não 
houve essa compreensão. 
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E eu quero aqui dizer, em primeiro lugar, que a 
empregada doméstica é uma trabalhadora séria, que 
assume a casa, assume os afazeres e assume os fi-
lhos daqueles que a contratam para trabalhar. É preciso 
que os Deputados tenham respeito por essa categoria. 

Meus parabéns à Comissão Especial que tratou 
da matéria! Meus parabéns aos titulares, ao Presiden-
te, à Relatora, ao autor dessa PEC! Meus parabéns a 
todos os Deputados! Meus parabéns à categoria que 
se mobilizou, a todas elas que saíram de casa, que 
colocaram os pés na rua, que gritaram e hoje estão 
colhendo o fruto dessa luta!

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Fátima Bezerra. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro inicialmente dizer que, ao aprovar a PEC 478, que 
trata da igualdade de direitos entre os empregados 
domésticos e os demais trabalhadores, nós estamos, 
Deputada Benedita da Silva, Relatora da matéria, 
beneficiando um conjunto de mais de 6 milhões de 
mulheres pelo País afora. E quero dizer que há toda 
uma simbologia no fato de a Câmara dos Deputados 
aprovar a PEC exatamente no mês em que se celebra 
a consciência negra. Por quê? Porque mais de 20% 
das mulheres que ocupam a função de empregadas 
domésticas são negras. 

Na verdade, a Câmara dos Deputados, hoje, está 
fazendo justiça social, pois a matéria trata da igualda-
de de direitos entre os empregados domésticos e os 
demais trabalhadores.

Na verdade, o que estamos fazendo hoje é apro-
var uma legislação inclusiva, que vem na direção de 
fazer uma reparação histórica. O que a Câmara dos 
Deputados está fazendo hoje, ao aprovar esta matéria, 
é romper com as heranças culturais da escravidão e 
dar a esses milhões de mulheres País afora igualdade 
de direitos e igualdade de oportunidades.

Quero dizer da minha alegria ao ver o painel da 
nossa Casa com todos os partidos, independente-
mente de serem da base de sustentação do Governo 
ou da Oposição. É muito bonito ver a grandeza deste 
Parlamento, que à altura, por unanimidade, faz justiça, 
faz reparação e, repito, dá a esses milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras domésticos pelo País afora a 
igualdade de direitos e a igualdade de oportunidades.

Para finalizar, cumprimento o autor, Deputado 
Carlos Bezerra, e todos os membros da Comissão, 
na pessoa da Deputada Benedita da Silva, pelo belo 
trabalho que essa Deputada fez.

Quis o destino, Benedita, pela sua história de 
vida, pela sua trajetória, que caísse exatamente nas 

suas mãos a tarefa tão grandiosa que foi liderar esse 
movimento, para que hoje possamos dizer ao Brasil que 
estamos aprovando uma matéria que significa direitos, 
significa reconhecimento de direitos para milhares de 
trabalhadoras domésticas a quem... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Gostaria 
de lembrar aos Srs. Parlamentares que estamos em 
processo de votação. Daqui a pouco, vamos concluí-lo.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, quero fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – 
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
registro que está ocorrendo neste momento, no Salão 
Negro do Congresso Nacional, a 29º edição da Medalha 
do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. Está 
sendo agraciado neste momento o nosso cearense Edil-
mar Norões, Presidente e Conselheiro da Associação 
Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão.

Era esse o nosso registro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Nós esta-

mos discutindo a matéria, a PEC 478.
Há Parlamentares inscritos.
Concedo a palavra à Deputada Janete Rocha 

Pietá. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Mar-
çal Filho, também Presidente da Comissão Especial, e 
nossa querida Relatora Benedita da Silva, hoje, nesta 
Casa, nós estamos vivendo um momento histórico. 
Olhem o painel: todos os partidos dizem “sim”, talvez 
com a exceção de Jair Bolsonaro.

Inscrevi-me, Sr. Presidente, para dizer que a 
luta pela independência das mulheres vem desde a 
escravidão, porque nós podemos afirmar que, das 7 
milhões e 200 mil trabalhadoras – poucos são homens 
–, 6 milhões e 900 mil, quase 7 milhões, são negras. 
Hoje, dia seguinte ao Dia da Consciência Negra, este 
Parlamento recupera toda a luta pela autonomia eco-
nômica e pelo direito de liberdade.

E quais são os direitos básicos que esta Comis-
são votou, sob a relatoria da nossa Benedita? Primeiro 
– espantem-se –, todos os trabalhadores têm direito a 
44 horas semanais, ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço, a creches. Imaginem: nós, com essa votação 
– e conclamo todos os Parlamentares que estão fora 
da Casa a que venham votar –, damos início à alforria 
das trabalhadoras negras, que da escravidão partiram 
para o trabalho doméstico!
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Queria também, neste momento, prestar uma 
homenagem à lutadora Laudelina de Campos Melo, 
que, na década de 30, começou a organizar o movi-
mento sindical das trabalhadoras domésticas. E ontem 
tivemos um depoimento emocionante da Presidenta 
da Federação das Trabalhadoras Domésticas, Creuza 
Maria de Oliveira, que fez uma retrospectiva histórica 
da luta dessa categoria.

Portanto, quero agradecer a todas e a todos, mas 
principalmente a resistência, a luta e a organização 
das mulheres, principalmente das mulheres negras 
brasileiras.

Viva Zumbi! Vivam as trabalhadoras domésticas!
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 

palavra ao próximo inscrito para falar sobre a matéria, 
Deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia. S.Exa. dispõe 
de até 3 minutos.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero 
parabenizar o Deputado Carlos Bezerra pela importan-
te iniciativa. E quero parabenizar V.Exa., que presidiu 
a Comissão Especial de forma bastante competente, 
e a nossa Relatora, Deputada Benedita da Silva, que 
fez um trabalho de convencimento permanente para 
que aquela Comissão sempre desse quorum – com 
V.Exa. – e pudéssemos aprovar este relatório que ora 
votamos neste Plenário.

Quero parabenizar também, Sr. Presidente, to-
dos os partidos, que se perfilaram votando “sim” nesta 
proposta, em primeiro turno. Acredito que rapidamente 
votaremos em segundo turno, para que, indo a propos-
ta ao Senado Federal, definitivamente seja concedida 
igualdade de direitos a todos os trabalhadores e tra-
balhadoras domésticas do nosso País.

Quero parabenizar também, porque se encontra 
aqui em nosso plenário, Maria Noeli dos Santos, re-
presentante da Federação Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas. Em seu nome quero parabenizar também 
Creuza Maria. 

Tenho acompanhado, Sr. Presidente, uma batalha 
permanente, de longo tempo, para a organização das 
trabalhadoras domésticas. Como foi dito aqui hoje, esta 
PEC está sendo aprovada em um momento histórico, 
o mês da Consciência Negra. Ontem, 20 de novembro, 
comemorou-se o Dia Nacional da Consciência Negra. 
Estamos dando passos importantes de conquistas, 
ao aprovar hoje esta PEC aqui. E hoje, pela manhã, a 
Presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de 
ações de políticas públicas para um dos setores mais 
empobrecidos da população brasileira, as comunidades 
quilombolas do Brasil. S.Exa. assinou títulos de proprie-
dades dessas comunidades, decretos que decidem o 
interesse social dos territórios quilombolas. Esses são 

avanços que só a organização dessas categorias de 
trabalhadores pode conquistar, com suas lutas e, com 
certeza, dialogando com o compromisso dos nossos 
Governos, desde o Presidente Lula até agora, com a 
Presidenta Dilma.

Portanto, eu queria parabenizar a categoria das 
trabalhadoras domésticas por conquistar, na luta, esta 
grande vitória que ora estamos dando a este plenário. 
Nós já chegamos a 350 votos. Evidentemente, por al-
guma fala que houve aqui contrária a esta PEC, tere-
mos provavelmente um ponto fora da curva. Contudo, o 
mais importante é que a maioria deste Plenário vai dar 
quorum suficiente para aprovarmos, em primeiro tur-
no, a PEC 478, uma grande vitória das mulheres deste 
País, particularmente das mulheres negras, que com-
põem 72% da categoria de trabalhadoras domésticas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, embora o meu nome não esteja no painel – estou 
de licença médica –, pela importância da matéria e 
querendo parabenizar o trabalho realizado pela com-
panheira Benedita, quero consignar o meu voto, dizer 
que voto “sim”.

Parabéns a todas as domésticas brasileiras! 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem, 

Deputada Elcione Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Jonas Donizette com a palavra. (Pausa.) 
Deputado Cleber Verde.
Nós vamos dar mais 5 minutos e encerrar a vo-

tação.
O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa. por trazer para votarmos, no dia 
de hoje, uma matéria tão relevante, que certamente 
conta com o reconhecimento não só desta Casa, pela 
sua importância, mas também do público-alvo do que 
estamos votando.

Eu quero parabenizar o Presidente da Comissão 
Especial, Deputado Marçal Filho, que fez um brilhante 
trabalho. Eu fiz parte dessa Comissão e acompanhei o 
trabalho exaustivo de S.Exa., Deputado Marçal Filho, 
que foi muito competente, muito diligente nas audi-
ências públicas, que culminaram com esse relatório. 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38313 

Parabenizo a Deputada Benedita da Silva, que 
fez um brilhante relatório. Eu votei naquela Comis-
são – fizemos todos parte dessa Comissão – esse 
brilhante relatório, que certamente culmina com a 
garantia de direitos e conquistas de trabalhadores. 
Felizmente, no dia de hoje, esta Casa faz justiça – e 
tinha que fazer – a esses trabalhadores, os emprega-
dos domésticos, que vão ter reconhecidos, assegu-
rados, por exemplo, o direito ao adicional noturno e 
as garantias e conquistas dos trabalhadores comuns. 
Certamente, esta Casa, no dia de hoje, ao votar esta 
PEC, vai consolidá-los. 

Portanto, estão sendo aqui hoje votadas as prer-
rogativas dos nossos empregados domésticos em 
todo o País. 

Entendemos que vai haver resistências, mas 
estas certamente vão ser dirimidas, com o passar do 
tempo, pelas conquistas que esses trabalhadores es-
tão conseguindo aqui hoje. E certamente aqueles que 
são empregadores hão de reconhecer e convalidar os 
direitos das nossas empregadas e dos nossos empre-
gados domésticos em todo o País. 

Eu quero parabenizar esta Casa e os partidos, 
que foram extremamente diligentes na indicação dos 
membros para compor a Comissão Especial, que 
culminou com o relatório que no dia de hoje esta-
mos votando. 

Parabenizo o PRB por ter feito a indicação de for-
ma muito diligente e por ter acompanhado a Comissão 
Especial e votado o relatório da Deputada Benedita da 
Silva, que hoje faz história. O painel é a demonstração 
do apoio dos partidos e desta Casa aos empregados 
domésticos de todo o País.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero parabenizar 
primeiro as empregadas domésticas do Brasil pela 
grande conquista e V.Exa. por ter trazido a esta Casa, 
no dia de hoje, matéria tão relevante, o que certamente 
vai engrandecer ainda mais o mandato de cada Parla-
mentar que está aqui neste momento histórico, garan-
tindo o direitos e conquistas a empregados domésticos 
e empregadas domésticas de todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O último 

orador é o Deputado Ronaldo Benedet. (Pausa.) Não?
Deputado Carlos Zarattini.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, queria hoje usar a tri-
buna para manifestar nossa alegria com a aprovação 
dessa proposta de emenda à Constituição em primeiro 
turno – ainda teremos a votação em segundo turno. 

É uma emenda histórica, que faz justiça a mi-
lhões de trabalhadoras e trabalhadores de todo o 

nosso País, as empregadas e os empregados do-
mésticos, que, durante anos, foram sempre discri-
minados. Foram discriminados, inclusive, na legisla-
ção, em uma Constituição que tirava direitos desses 
trabalhadores.

Parabéns ao Deputado Carlos Bezerra, por ha-
ver apresentado essa PEC! Parabéns à Deputada 
Benedita da Silva, que tão bem representou esse 
anseio do povo brasileiro, de tantas trabalhadoras e 
trabalhadores! Parabéns a todos os membros desta 
Comissão Especial, que tiveram a capacidade de 
trazer a este plenário o resultado de um trabalho 
que vai garantir a milhões de trabalhadoras e traba-
lhadores os direitos trabalhistas que todos têm pela 
nossa Constituição!

Vamos ter, ainda, que trabalhar muito para efe-
tivar na legislação corrente todos esses direitos, mas 
esse passo está sendo dado hoje, é um dia histórico, 
é um passo fundamental.

Por isso, mais uma vez, parabéns ao autor des-
sa lei, parabéns à Relatora e a todos os que traba-
lharam! Acredito que vamos dar um grande avanço 
na legislação trabalhista e na legislação social do 
nosso Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 

Sandra Rosado com a palavra.
A SRA. SANDRA ROSADO (PSB – RNº Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, demais Deputados e Deputadas, eu quero re-
gistrar, Deputado Marco Maia, que a sua gestão aqui 
à frente da Presidência da Câmara tem sido em mo-
mentos muito importantes. Este é um deles, em que 
cerca de 7 milhões de mulheres hoje veem, através 
dessa PEC de autoria do Deputado Carlos Bezerra, 
cuja Relatora foi a brilhante Deputada Benedita da 
Silva, nós, Deputados e Deputadas, fazermos justiça 
às trabalhadoras domésticas, regulamentando o seu 
trabalho, tanto o noturno, quanto as horas trabalhadas 
e as suas diárias.

Quero dizer que esses 7 milhões de empregados 
domésticos, na sua maioria esmagadora mulheres, e 
mulheres negras também na sua maioria, veem nesta 
votação que hoje se realiza, se concretiza, a realização 
de uma luta histórica. 

Aqui, quero destacar o nome da companheira 
Creuza Maria de Oliveira, Presidente da Federação 
Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que foi incan-
sável nessa luta, visitando Parlamentares e pedindo 
para que essa PEC fosse votada. E ela hoje chega 
para fazer justiça, justiça social às trabalhadoras do-
mésticas, que ainda precisam de muito.
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Precisamos, além da regulamentação dessa lei, 
incluir um direito que elas têm – e a que lamentavel-
mente não temos assistido –, que é a creche, para que 
essas mulheres que saem de suas casas para outras 
residências tenham assegurada a creche, a escola de 
qualidade para seus filhos. São mulheres – os homens, 
como disse, são minoria – que prestam um serviço de 
um valor imenso à população brasileira. 

Quero aqui abraçar e me congratular com todos 
os Parlamentares, homens e mulheres, que nesta data 
concretizam o grande sonho de aprovar a PEC que 
garante direitos, que garante justiça às trabalhadoras 
domésticas.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputada. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação. 

VOTARAM 

SIM:  359;

NÃO:  2;

TOTAL:  361 Srs. Deputados. (Palmas.)

Está, Portanto, Aprovada em Primeiro Turno a 

PEC Nº 478/2010. 

Parabéns a todos, Sras. e Srs. Deputados.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 478/2010 – PRIMEIRO TURNO 

– Nominal Eletrônica 

Início da votação: 21/11/2012 15:01

Encerramento da votação: 21/11/2012 16:07

Presidiram a Votação: Marco Maia, Marçal Filho 
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O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Jair Bolsonaro registra o voto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes con-
vocando sessão deliberativa extraordinária...

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RNº Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas justificar meu voto, porque, por uma falha do sis-
tema, meu voto não foi computado. Quero justificar 
que o Deputado Felipe Maia acompanhou a bancada, 
ou seja, acompanhou todo o Plenário com a orienta-
ção “sim” e, por falha no sistema, não conseguiu votar 
eletronicamente. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
Deputado José Guimarães. Depois, na outra ses-

são, eu abro a palavra aqui. 
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, 
requeiro novo painel para a próxima sessão.

Requeiro novo painel para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado, 

qual é o motivo para um novo painel? Vamos...
O SR. JOÃO CAMPOS – Aferir o quorum.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado, 

nós fechamos um entendimento para as votações. So-
bre qual tema V.Exa. quer aferir o quorum?

O SR. JOÃO CAMPOS – Para fazer esse reque-
rimento, eu tenho que indicar o tema, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, não, eu 
estou querendo negociar com V.Exa., para não criar-
mos o constrangimento de os Deputados terem que 
vir aqui. São todas matérias de acordo. Qual a matéria 
em que há descontentamento do PSDB?

O SR. JOÃO CAMPOS – Não, não tenho nenhu-
ma preocupação com as matérias, não. Estou preocu-
pado só com o quorum. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
João Campos...

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Vamos desenrolar 
o negócio aí, Presidente.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, en-
quanto...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Espere só 
um pouquinho, Deputado Amauri. Vamos encerrar a 
sessão, e depois eu passo a palavra para quem quiser 
fazer uso da mesma.

O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, eu re-
tiro o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com rela-
ção à PEC que acabamos de aprovar, fica prejudicada 
a proposta apensada.

A matéria retorna à Comissão Especial.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, foi lançado na última semana o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Trata-se 
de iniciativa de grande importância, que vai contar com 
um investimento federal de 2,7 bilhões de reais nos 
próximos 2 anos. Serão aplicados 1,1 bilhão em 2013 
e 1,6 bilhão em 2014. Esses recursos servirão para 
custear o esforço de tornar todas as crianças brasileiras 
capazes de ler, escrever e fazer as operações básicas 
de matemática antes dos 8 anos de idade. 

Como se vê, nobres colegas, o dinheiro será mui-
to bem aplicado. Afinal, investir nas crianças é apostar 
num futuro melhor para o País.

O resultado dessa iniciativa será medido pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
– INEP, que aplicará uma prova a todos os alunos do 
terceiro ano do ensino fundamental para medir o nível 
de alfabetização. O Pacto Nacional vem para reverter 
um número que não condiz com um país que pretende 
figurar no rol das nações de Primeiro Mundo: a média 
de crianças brasileiras não alfabetizadas aos 8 anos 
é de 15,2%, ainda é alta. 

O principal eixo do Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa é a formação continuada de 
360 mil professores alfabetizadores, que farão cursos 
presenciais com duração de 2 anos: no primeiro ano, 
a ênfase será em linguagem; no segundo, em mate-
mática. Os profissionais receberão uma bolsa para 
participar dos cursos, que serão oferecidos no próprio 
Município no qual trabalham. A formação será supervi-
sionada por aproximadamente 18 mil orientadores de 
estudo, capacitados em 34 universidades públicas do 
País. Eles serão selecionados dentro da própria rede 
pública, pela experiência em alfabetização e coorde-
nação pedagógica. Ou seja, serão escolhidos os me-
lhores professores, os mais experientes, para que as 
crianças tenham o melhor ensino possível.

O Ministério da Educação vai fornecer o material 
necessário para garantir a cerca de 8 milhões de alu-
nos o processo de alfabetização plena nos 3 primeiros 
anos do ensino fundamental. Serão distribuídos 26,5 
milhões de livros didáticos nas escolas de ensino re-
gular e do campo, além de 4,6 milhões de dicionários, 
10,7 milhões de obras de literatura e 17,3 milhões de 
livros paradidáticos. O Pacto ainda vai assegurar a 
montagem de uma pequena biblioteca em cada sala 
de alfabetização.
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Uma medida importante será o incentivo a esco-
las e professores que mais avançarem no processo de 
alfabetização. Isso certamente estimulará os professo-
res a desenvolverem um bom trabalho. 

Até agora, 5.271 Municípios já assumiram o com-
promisso com o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa. Com isso, são grandes as chances de 
diminuirmos consideravelmente o deficit educacional 
no País. 

Infelizmente, ainda vemos alunos no ensino mé-
dio, o antigo segundo grau, com formação precária. 
Com essa nova visão que o País adota ao firmar esse 
pacto, nossas crianças terão uma base educacional 
mais sólida, porque serão alfabetizadas na idade cer-
ta, com tudo ao seu tempo. 

Vale lembrar, Sras. e Srs. Parlamentares, que a 
universalização da educação infantil no País faz parte 
das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, que 
tramita no Congresso Nacional. A proposta é aumentar 
em 50% o atendimento a crianças de até 3 anos de 
idade até 2020 e universalizar o acesso na faixa etá-
ria dos 4 aos 5 anos até 2016. Temos hoje 23,6% das 
crianças até 3 anos de idade em creches e, se Deus 
quiser, vamos dobrar em 8 anos o número dessas uni-
dades, segundo previsão do Ministério da Educação.

Esse é um tema urgente para o Brasil. Nossas 
crianças não podem esperar. Não podemos deixar de 
fora da educação infantil uma ou duas gerações de 
crianças por falta de creches, de escolas, de professo-
res. Fiquei muito satisfeito com o lançamento do Pac-
to pela Alfabetização na Idade Certa. Todo o dinheiro 
gasto com essa medida tem de ser visto como investi-
mento; investimento no futuro das crianças brasileiras 
e, consequentemente, do País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje, na pauta da Câmara dos Deputados, 
estão a Medida Provisória nº 580, que altera a Lei nº 
11.759, que autoriza a criação da empresa pública 
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. (CEITEC), e a Lei nº 11.578, que dispõe sobre a 
transferência obrigatória de recursos financeiros para 
a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios de ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC). 

A medida provisória trata dos seguintes assuntos: 
1) prorroga por doze meses os contratos de pessoal 
firmados pela empresa pública federal Centro Nacional 
de Tecnologia Eletrônica Avançada S. A. – CEITEC, a 
contar da data de encerramento, de acordo com deli-
beração do Conselho de Administração da empresa; 

2) autoriza a dispensa de licitação para contratação 
da CEITEC por órgãos e entidades da administração 
pública para a realização de atividades relacionadas a 
seu objeto; e 3) determina que os editais de licitação e 
os contratos necessários para a realização das ações 
integrantes do PAC, sob a modalidade de execução 
direta ou descentralizada, poderão exigir a aquisição 
de produtos manufaturados nacionais e serviços na-
cionais em setores específicos definidos em ato do 
Poder Executivo federal. 

O art. 1º da MP prorroga os contratos firmados 
nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 11.759, de 31 de 
julho de 2008, e em vigor na data de publicação desta 
medida provisória, por mais doze meses, a contar da 
data de seu encerramento, por deliberação do Con-
selho de Administração da empresa Centro Nacional 
de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC. 

O art. 2º da MP acresce dispositivo, de nº 18-A, 
à Lei nº 11.759, de 31 de julho de 2008, dispensando 
a licitação para a contratação da CEITEC por órgãos e 
entidades da administração pública para a realização 
de atividades relacionadas a seu objeto. 

Já o art. 3º da MP acresce dispositivo, de nº 3-A, 
à Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, para 
determinar que os editais de licitação e os contratos 
necessários para a realização das ações integrantes 
do PAC, sob a modalidade de execução direta ou des-
centralizada, poderão exigir a aquisição de produtos 
manufaturados nacionais e serviços nacionais em 
setores específicos definidos em ato do Poder Exe-
cutivo federal. 

Segundo a exposição de motivos da Medida 
Provisória, essa iniciativa busca evitar a paralisação 
absoluta das atividades da CEITEC por impossibilida-
de jurídica de adequada transição de seu quadro de 
pessoal, com contingente expressivo de contratos tem-
porários que expirariam em 19 de setembro de 2012, 
antes da posse dos novos concursados, prevista para 
o início de 2013; conceder maior segurança jurídica 
na opção pela contratação direta da CEITEC por ór-
gãos e entidades da administração pública; induzir, por 
meio da exigência de aquisição de produtos manufa-
turados nacionais e de serviços nacionais em setores 
específicos no âmbito do PAC, o desenvolvimento da 
indústria brasileira, vez que, ao garantir a demanda 
mínima necessária para alavancar os investimentos 
privados em busca da redução de custos e da melhoria 
da qualidade, as compras governamentais auxiliam a 
indústria a tornar-se mais competitiva nos mercados 
doméstico e internacional. 

A CEITEC é uma empresa ligada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia e foi criada para atuar como 
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braço operacional para implantação e desenvolvimento 
de negócios inovadores no setor de microeletrônica. 

A MP também autoriza a dispensa de licitação 
para a contratação da CEITEC por órgãos e entidades 
da administração pública. A mesma MP faz alterações 
na Lei nº 11.578, que trata da transferência obrigató-
ria de recursos financeiros para a execução de ações 
do PAC. Pela nova medida, os editais de licitação e os 
contratos necessários para a realização das ações 
integrantes do PAC, sob a modalidade de execução 
direta ou descentralizada, poderão exigir a aquisição 
de produtos manufaturados nacionais e serviços na-
cionais em setores específicos definidos em ato do 
Poder Executivo federal.

Na justificativa da medida provisória enviada ao 
Parlamento, o Executivo informa que o Governo tem 
interesse no desenvolvimento de uma indústria de se-
micondutores totalmente nacional. Em 2010, informa 
o documento, o Brasil importou R$8,6 bilhões destes 
componentes. Além disso, conforme mensagem do Exe-
cutivo, a prorrogação dos contratos é necessária para 
não inviabilizar a atuação da companhia, enquanto o 
concurso para contratação de pessoal não é finalizado.

O Relator da MP 580 na Comissão Mista foi o 
Deputado Afonso Florence (PT-BA), e no relatório, 
Afonso Florence considerou atendidos os requisitos 
constitucionais de urgência e relevância. Com rela-
ção às 29 emendas apresentadas, o Relator acolheu 
apenas a do Deputado Pedro Uczai (PT – SC), que 
estende o regime diferenciado de contratações para 
obras e serviços de engenharia no âmbito dos siste-
mas públicos de saúde.

O Relator da MP ressaltou a importância das 
medidas previstas. “São ações voltadas para a pre-
servação do mercado nacional, de incentivo ao de-
senvolvimento e absorção de ciência e tecnologia, de 
inovação na indústria nacional e nos serviços, neste 
momento de crise mundial, garantindo a continuida-
de da geração de empregos, de renda, a estabilidade 
macroeconômica do Brasil”.

Senhores, a aprovação desta matéria é urgente, 
por isso faço um apelo para que os Deputados venham 
ao Plenário desta Casa, para que possamos analisar o 
relatório da MP e votar essa matéria que é importante 
para o nosso País. 

Era o que tinha a dizer.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Brasil vai sediar, em outubro de 2013, a 
3ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Trata-se 
de uma excelente oportunidade para que possamos 
liderar o balanço sobre os avanços e os desafios na 

luta pela erradicação da exploração da mão de obra 
de crianças e adolescentes ao redor do mundo.

O encontro será realizado em Brasília, e a co-
missão organizadora da Conferência foi instalada no 
último dia 12 de novembro, em cerimônia realizada 
no Itamaraty.

Na ocasião, a Ministra do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, Tereza Campello, Presidenta 
da 3ª Conferência, disse que é preciso garantir que o 
debate avance no Brasil. 

“Este é um grande desafio: fazer com que a con-
ferência seja encarada como uma oportunidade para o 
País. A partir de hoje, passamos a intensificar o debate. 
Temos de combater o trabalho difícil de ser localizado, 
o que exigirá mais da fiscalização, com campanhas e 
um conjunto de novas políticas para tirarmos da invi-
sibilidade essas crianças e adolescentes. Esses são 
pontos que nos desafiam a avançar e a construir novas 
agendas” – pontuou a Ministra.

Na visão de Tereza Campello, o Brasil deverá 
inovar para lidar com o novo perfil do trabalho entre 
crianças e adolescentes identificado pela Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de 2011.

Entre essas características está o fato de a maio-
ria dos jovens que trabalham também estar na escola 
e fazer parte de famílias com renda superior a meio 
salário mínimo per capita, cerca de R$311,00, um 
quadro diferente do apresentado na década de 1990. 

Existem atualmente cerca de 250 milhões de 
crianças entre 5 e 17 anos trabalhando no mundo, 
segundo o Relatório Global sobre Trabalho Infantil, da 
Organização Internacional do Trabalho, de 2011. Desse 
total, 115 milhões atuam em atividades perigosas. No 
Brasil, conforme o Censo de 2010, existem 3,4 milhões 
de jovens entre 10 e 17 anos no mercado de trabalho.

Na opinião da Diretora da OIT no Brasil, Laís 
Abramo, três pontos devem pautar a atuação do Brasil 
na Conferência: a solidariedade em relação a outros 
países que não alcançaram os mesmos níveis brasilei-
ros de avanço nas discussões sobre o tema, o diálogo 
social para analisar e compartilhar as formas de su-
perar os problemas que ainda persistem e o exercício 
da liderança para o progresso no debate.

A Secretária-Executiva do Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI, 
Isa de Oliveira, apresentou as propostas da entidade 
para a conferência e explicitou as novas ações que 
podem ser eficazes para o enfrentamento do proble-
ma. Entre elas, a criação de espaços de participação 
popular nas esferas municipal, estadual e federal; a 
participação de crianças e adolescentes nos debates; 
a liderança do Governo e a adesão dos novos Prefeitos 
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para a implementação de políticas públicas em suas 
áreas de atuação.

Para o Ministro do Trabalho e Emprego, Brizola 
Neto, o trabalho infantil é uma mácula no processo de 
desenvolvimento nacional. S.Exa. defendeu a implan-
tação de escolas em tempo integral, sobretudo em 
locais onde há crianças e adolescentes em situações 
de vulnerabilidade. 

A 1ª Conferência Global sobre Trabalho Infantil 
aconteceu em Oslo, na Noruega, em 1997. A segun-
da foi em Haia, na Holanda, em 2010. O Brasil será 
o primeiro país fora da Europa a receber o encontro. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD 

– RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna com muito 
pesar e preocupação, para falar de mais uma tragédia 
ocorrida nas rodovias do Rio Grande do Sul. Na segun-
da feira (19), um acidente na BR-386, envolvendo dois 
carros de passeio, tirou a vida de mais sete pessoas. 

Segundo os patrulheiros da Polícia Rodoviária 
Federal, houve, por parte de um dos condutores, um 
desrespeito das regras de trânsito, mas nada que pos-
sa encobrir um problema grave que o nosso Estado 
vem enfrentando há décadas: a falta de duplicação e 
investimentos nas nossas rodovias.

O Rio Grande do Sul possui cerca de 13 mil qui-
lômetros de estradas pavimentadas, sendo que pouco 
mais de 400 quilômetros são duplicadas. Isso corres-
ponde a cerca de 3% do total das rodovias. 

Com o aumento da produção de veículos nas 
últimas décadas e a falta de investimento em outros 
modais de transporte, nossas rodovias estão sobre-
carregadas e ultrapassadas. A grande maioria das 
rodovias opera muito aquém dos limites aceitáveis de 
segurança para os usuários.

Entre 2013 e 2016, o Brasil receberá milhões de 
turistas, que precisarão utilizar nossas rodovias para 
se locomover de norte a sul do País. Precisamos in-
tensificar as melhorias na malha rodoviária, para que 
o Brasil não fique marcado em todo o mundo como 
um País ultrapassado. 

Quero pedir ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (DNIT) que olhe com mais 
carinho para o Rio Grande do Sul e que faça o mais 
rápido possível o Estudo de Viabilidade Técnica, Econô-
mica e Ambiental (EVTEA), que é o instrumento usado 
pelo DNIT para verificar a necessidade de duplicação 
e investimentos nas rodovias.

Quero aproveitar o meu discurso para desejar 
meus sentimentos às famílias das vítimas da tragédia 
da BR-386.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, dirijo-me a esta tribuna para manifes-
tar minha indignação com a ação da Procuradoria da 
República no Estado de São Paulo pedindo à Justiça 
Federal que determine a retirada da expressão “Deus 
seja louvado” das cédulas do real.

No último dia 12° Procurador Regional dos Di-
reitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, entrou 
com essa ação, a meu ver, no mínimo, despropositada.

Sob o argumento de laicidade do Estado, o Pro-
curador acredita que a frase privilegia uma religião em 
detrimento das outras. Jefferson Aparecido Dias acre-
dita que a frase fere princípios como o da igualdade e 
proporciona a exclusão das minorias.

Aprendi a sempre respeitar o ponto de vista das 
pessoas. No entanto, isso não exclui o meu direito de 
discordar. E, mais, penso que a atitude do Procura-
dor desrespeita milhões de brasileiros e a cultura dos 
nossos cidadãos. A cultura brasileira está enraizada 
por símbolos, costumes e tradições do Cristianismo. 
Isso faz parte não só da nossa cultura, mas de toda 
a cultura ocidental. Negar ou tentar combater isso é 
querer tirar a identidade de um povo. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se vamos pen-
sar a partir do princípio do Sr. Procurador, por que 
também não retiramos do preâmbulo da Constituição 
Brasileira a frase “Sob a proteção de Deus”? Por que 
não excluímos todos os feriados que fazem referência 
aos santos da Igreja Católica? Por que não mudamos 
os nomes de alguns Estados do Brasil, como Santa 
Catarina, São Paulo e Espírito Santo?

Sou pastor evangélico. Nem por isso essas ques-
tões que acabei de citar me ferem. Acredito que pode-
mos ter diferenças ideológicas, teológicas sem desres-
peitar ou ser intolerante. Como Parlamentar, sei tam-
bém que estampar “Deus seja louvado” nas cédulas 
de dinheiro não fere a democracia do País em nenhum 
aspecto. No dólar, a moeda mais forte do mundo, da 
nação mais democrática, que preza pela liberdade e 
direitos individuais dos cidadãos, está estampada a 
frase “In God we trust”, ou seja, “Em Deus nós con-
fiamos”. Será que eles estão sendo antidemocráticos 
por causa disso? Penso que não.

Creio que disparates como esse acontecem pelo 
fato de nossa democracia ainda ser recente se com-
parada a de outros povos. Algumas pessoas acabam 
confundindo esses princípios. 

Acredito que o Procurador quer gerar polêmica 
com um fato que não incomoda os brasileiros apenas 
para se autopromover. Penso que ele deveria se pre-
ocupar com os problemas graves que temos no País.
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Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para parabenizar o 
Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, pelo brilhante 
trabalho que vem desenvolvendo em seu Ministério em 
relação à prevenção da AIDS em nosso País. Dados 
estatísticos levantados em conjunto com órgão das 
Nações Unidas constatou a diminuição de casos de 
infecção de 630 mil para 530 mil soropositivos. 

É meritória a preocupação do Senhor Ministro 
com o crescimento dos casos de AIDS entre os jovens 
homossexuais, alvos principais do programa Fique 
Sabendo, que oferecerá testes rápidos para detecção 
de HIV, com meta de examinar 500 mil pessoas. Esse 
programa, de acordo com o Ministro da Saúde, pre-
tende focar principalmente os jovens homossexuais, 
nos lugares por eles frequentados. 

Esse trabalho vem ao encontro do que tenho 
defendido nesta Casa de leis, no sentido de efetiva-
mente desenvolver um trabalho socioeducativo entre 
os jovens, demonstrando o perigo de contaminação, 
para que não sejam cooptados por adultos mais expe-
rientes em relações promíscuas sem o devido cuidado.

Finalizo pedindo a Deus que continue iluminan-
do a mente de pessoas como o Ministro Padilha, para, 
com esse trabalho, conscientizar a família a voltar a 
cuidar de seus filhos, evitando que caiam nas facili-
dades momentâneas que o mundo oferece pondo em 
risco seu futuro.

Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Dia da Consciência Negra, comemorado 
nesta data, 20 de novembro, é uma das oportunidades 
que temos para refletir sobre o futuro do nosso País. 

Digo isto, senhoras e senhores, porque o Brasil 
tarda em efetivar políticas públicas mais adequadas, 
capazes de conter o avanço da violência que atinge 
a população como um todo e a população negra em 
particular. 

Os jovens negros deste País continuam a morrer 
vítimas de uma equação cruel que faz destes jovens 
filhos deserdados cujas oportunidades de estudo e 
profissionalização não os alcançam. 

Em Salvador e Região Metropolitana, todos nós 
sabemos que a grande maioria dos desempregados 
é formada por negros, cerca de 92% do total, segun-
do dados que fazem parte de uma pesquisa sobre a 
inserção da população negra no mercado de trabalho, 

a Pesquisa de Emprego e Desemprego, divulgada no 
último dia 13. Trata-se de um estudo realizado em par-
ceria entre a Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia (SEI) e o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

A pesquisa indica que, entre os anos de 2010 e 
2011, houve um pequeno avanço na melhoria das dis-
paridades entre negros e não negros no mercado de 
trabalho de Salvador e Região Metropolitana, porém 
as desigualdades continuam.

Para termos uma ideia mais clara do que isso sig-
nifica, o estudo revela que as mulheres negras, em mé-
dia, ganham quase a metade dos homens não negros. 

A mulher negra recebe cerca de 5 reais e 13 
centavos por uma hora trabalhada, enquanto o ho-
mem não negro ganha pelo menos 10 reais e 6 cen-
tavos pelo mesmo período. O estudo aponta também 
um aumento de 14,8% da participação de mulheres 
negras na indústria.

Outro aspecto que merece destaque neste es-
tudo é que, apesar da criação de novos postos de tra-
balho, que reduziu a proporção de desempregados 
negros, continuam os mecanismos que destinam as 
condições mais precárias e de menor remuneração 
para essa população, perpetuando a desigualdade e 
a discriminação.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
esse estudo é um reflexo da ausência de políticas pú-
blicas afirmativas capazes de reduzir essa desigual-
dade existente entre negros e brancos em nosso País. 

Não podemos esquecer o triste legado de mais 
de 300 anos de escravidão e os tantos outros sécu-
los de invisibilidade social a que foi submetida essa 
população, privada do acesso à educação e outras 
oportunidades comuns à população não negra deste 
País. O analfabetismo no Brasil tem cor, senhoras e 
senhores. Somos a maioria entre os que não sabem 
ler nem escrever. 

A grande maioria da população negra necessita 
da saúde pública, que não funciona. As consequências 
dessa adição de situações desfavoráveis são dramá-
ticas. A precariedade é grande. E, diante de tantas 
dificuldades, o mercado de trabalho informal acaba 
sendo a única opção de pais e mães para o sustento 
de suas famílias.

A igualdade de oportunidades e o fim das iniqui-
dades no País passam, obrigatoriamente, por políticas 
públicas afirmativas, que oportunizem ao povo negro 
condições de acesso a saúde, educação e segurança. 
O Brasil não pode continuar a ser vítima de si mesmo. 

Permitir que os nossos jovens sejam alvo de dis-
criminação, de analfabetismo, da falta de saúde públi-
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ca e vítimas de uma violência desenfreada coloca em 
risco o nosso futuro. 

O avanço que conseguimos através da luta de 
muitos ainda é tímido diante das grandes necessida-
des da nossa população. Temos de lutar por nossos 
ideais de igualdade de oportunidades, pois isso é o 
que é direito e justo. 

O que nos define como pessoas não passa pela 
cor da pele, pela cor dos olhos, ou dos cabelos. O que 
nos define enquanto seres humanos, enquanto pesso-
as, é a nossa capacidade de discernir, de nos solida-
rizarmos com o sofrimento do outro e principalmente 
a nossa capacidade única de amar. 

É a nossa capacidade de amar ao outro que nos 
faz capazes de sobreviver em um mundo hostil e de-
sigual, porque, ainda que haja tragédias, há também 
amor e solidariedade. 

É essa capacidade que nos faz ser quem somos. 
Que nos faz seguir em frente, na certeza de que dias 
melhores virão, porque não cessaremos de lutar pelo 
que acreditamos. Somos um País diversificado e por 
isso mesmo tão rico e plural. 

Temos de construir um futuro melhor para todos. 
É possível. Acreditamos nisso. Por isso lutamos!

Obrigado. 
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o chamado tripé macroeconômico é composto 
pelo regime de metas de inflação, equilíbrio fiscal e 
câmbio flutuante. E ninguém pode duvidar do quanto 
ele foi fundamental – e continua sendo – para consoli-
dar a estabilização e o maior crescimento da economia.

Também não se pode pôr em dúvida que, nos 
últimos anos, sua forma vem mudando, ainda que se 
aceite que a estabilidade macro continue sendo vista 
como essencial.

A questão, portanto, é entender o que mudou, se 
as mudanças fazem sentido e quais poderão ser as 
suas consequências.

Mas daí a se dizer que o tripé não mais existe 
é um tanto precipitado, para não dizer absolutamente 
fora de propósito.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, porque aque-
les pilares continuam intactos, as metas é que pas-
saram a ser usadas com bom senso, sem sinais de 
dogmatismos.

Vamos prosseguir nossa abordagem, destacando 
outros pontos do tripé.

O Brasil tem hoje uma das posições fiscais mais 
robustas do mundo. Basta ver nossos custos de cap-
tação de dinheiro no mercado internacional. Nunca 
pagamos tão pouco para captar recursos a prazos lon-

gos, indicação clara de que o mercado vê a robustez 
de nossas contas públicas.

Sobre esse ponto – o equilíbrio fiscal —-, Edu-
ardo de Carvalho, no jornal Folha de S.Paulo, edição 
de 10 de novembro de 2012, pág. 3, assim registra 
sua opinião:

“O que preocupa, nesse aspecto do tripé, 
são os subsídios para o setor privado que são 
feitos pelos bancos oficiais. É uma política sem 
aprovação do Congresso e vendido como se 
não gerasse desequilíbrio fiscal. Se não limi-
tarmos essa estratégia, ela colocará em risco 
a estabilidade macroeconômica.’’

No mesmo jornal e na mesma edição, lê-se o 
seguinte:

“É fato que o Ministério da Fazenda já 
admitiu que não cumpriremos, em 2012, a 
meta cheia de superávit fiscal (diferença en-
tre receitas e despesas e despesas não finan-
ceiras). Mas, num contexto de desaceleração 
mundial e local, ter algum resultado favorável 
e louvável. Basta comparar o resultado de nos-
sas contas públicas de 2011 com as de outros 
países emergentes ou mesmo ricos”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é claro 
que o tripé macroeconômico, adotado desde o Gover-
no Lula, está operando com a mesma eficiência há 10 
anos. Mas tudo na vida é mutável e não é diferente na 
economia.

O futuro vai dizer isto: a economia brasileira vol-
tará a crescer vigorosamente em 2013. E crescerá sob 
a vigência dos pilares econômicos que chamaram a 
atenção do mundo, inclusive de famosos especialistas 
e conhecedores do assunto.

Estamos a caminho de uma estabilidade mais 
segura e permanente, embora ainda seja preocupante 
a questão inflacionária, não pelo que se faz hoje, mas 
pelo que se deixou de fazer no passado.

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

Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:
 Partido Bloco

RORAIMA

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 1
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PARÁ

Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará 2

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 4

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre 2

TOCANTINS

Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Eudes Xavier PT 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 5

PIAUÍ

Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Total de Paraíba 2

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Luciana Santos PCdoB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 4

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 2

BAHIA

Edson Pimenta PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
Josias Gomes PT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Roberto Britto PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 8

MINAS GERAIS

Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
Jairo Ataide DEM 
Marcos Montes PSD 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 6

RIO DE JANEIRO

Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcelo Matos PDT 
Total de Rio de Janeiro 2

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Jilmar Tatto PT 
José Mentor PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Paulo Teixeira PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 12

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Total de Distrito Federal 1
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GOIÁS

Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB 
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Assis do Couto PT 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PEN 
Hermes Parcianello PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 8

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Henrique Fontana PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul 6

Deixam de comparecer os srs.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Luiz Carlos PSDB 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 4

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Domingos Neto PSB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 2

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Romero Rodrigues PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Jorge Corte Real PTB 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 6

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe 1

BAHIA

Arthur Oliveira Maia PMDB 
Erivelton Santana PSC 
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Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais 13

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Filipe Pereira PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Sergio Zveiter PSD 
Total de Rio de Janeiro 7

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Aline Corrêa PP 
Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Campos PSD 
João Paulo Cunha PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PSD 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo 10

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 1

MATO GROSSO DO SUL

Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Total de Paraná 2

SANTA CATARINA

Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul 2

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro 
a sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraor-
dinária para hoje, quarta-feira, dia 21, às 16h12min, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
Requerimento nº 6.523/10, do Sr. Carlos Eduardo 

Cadoca e outros, que solicita, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 6.716, de 2009, do Senado Federal 
– Paulo Octávio, que Altera a Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), 
para ampliar a possibilidade de participação do capital 
externo nas empresas de transporte aéreo.

Requerimento nº 2.165/11, do Sr. Lincoln Portela 
e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 3.917, de 2000, do Sr. 
Lincoln Portela, que altera a Lei nº 8.930, de 6 de setem-
bro de 1994. (Apensado ao Projeto de Lei nº 5.658/09).

Requerimento nº 4.963/12, do Sr. Lincoln Portela 
e outros, que requer nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 4.148, de 2008, do Sr. 
Luis Carlos Heinze, que altera e acresce dispositivos 
à Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Requerimento nº 6.383/12, da Sra. Jandira Fe-
ghali e outros, que requer nos termos do art. 155 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 4.682, de 2012, 
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da Sra. Manuela D’Ávila, que institui o Programa de 
Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as 
Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 
de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do 
Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; e dá outras providências.

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 114-A, DE 2011  
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 114-A, de 2011, que 
altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Antônio Andrade); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Alessandro Molon). 

PRIORIDADE

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 2.012-A, DE 2011 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.012-A, de 2011, que concede ao 
empregado responsável por pessoa com de-
ficiência ou acometida por doença que exija 
tratamento especial a possibilidade de se 
ausentar do serviço, sem prejuízo do salário, 
para os fins que especifica, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão de 
Seguridade Social e Família, pela aprovação 
dos de nºs 1.038/03, 2.452/03 e 3768/04, apen-
sados, com substitutivo (Relator: Dep. Amauri 

Gasques); da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela rejei-
ção dos de nºs 1.038/03, 1.265/03, 2.452/03 e 
3.768/04, apensados, e do Substitutivo da Co-
missão de Seguridade Social e Família, (Re-
lator: Dep. Jurandil Juarez); da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação dos de nºs. 1.038/03, 2.452/03, 
3.768/04, 3.799/08 e 4.674/09, apensados, com 
substitutivo (Relatora: Dep. Manuela D’Ávila); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa dos de nºs 1.038/03, 
2.452/03, 3.768/04, 1.369/07, 2.610/07, 3.799/08, 
4.674/09 e 6.203/09, apensados, e dos Substi-
tutivos das Comissões de Seguridade Social 
e Família e de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (Relator: Dep. Efraim Filho). 

Tendo apensados (14) os PLs nºs 
1.038/03, 1.369/07, 2.610/07, 2.452/03, 
3.768/04, 3.799/08, 4.674/09, 6.203/09, 
3.011/11, 3.327/12, 3.572/12, 3.738/12, 
3.739/12 e 3.704/12. 

ORDINÁRIA

Discussão

3 
PROJETO DE LEI Nº 4.148-A, DE 2008 

(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.148-A, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 11.105, de 24 
de março de 2005; tendo pareceres, quando 
de sua tramitação conjunta ao PL 5.848/05, 
este originalmente principal (arquivado nos 
termos do art. 58, § 4º, do Regimento Inter-
no): da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, pela aprova-
ção do PL 5.848/05, com emenda (Relator: 
Dep. Fernando de Fabinho); da Comissão 
de Defesa do Consumidor pela rejeição do 
PL 5.848/05 (Relator: Dep. Barbosa Neto); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do PL 5.848/05 e da emenda da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio (Relator: Dep. Ricardo Barros). 

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 12 
minutos.)
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Às 16 horas e 12 minutos comparecem 
à casa os srs.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 

Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 16

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 

Ata da 317ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Extraordinária, Vespertina, da  

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
em 21 de novembro de 2012

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38335 

César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
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 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 16

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 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 20

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 

Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
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 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 19

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 8

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 

Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 45
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ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 40

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
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 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 59

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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal 7

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 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Marçal Filho PMDB 

Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 15
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 28

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 459 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser publicado)

IV – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 

Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 15

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 7
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ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 16

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 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 20

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 21

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 8

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
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Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 48

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 

Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 40

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
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Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
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 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 62

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal 7

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 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
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Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 

Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 29

Presença painel: 437 Sras e Srs Depu-
tados.

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38345 

Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 13

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 7

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 

Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 16

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 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 20

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
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Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
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 Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 19

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 7

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
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Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 40

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 39

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
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Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
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 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 

Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal 7

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 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
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 Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 28

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 

Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 29

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 459 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós vamos 
passar à votação dos requerimentos.

 O SR. RONALDO ZULKE (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido na votação anterior.

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
fazer um convite à bancada do Nordeste.

Nós vamos ter uma reunião logo mais, às 
17h30min, no Plenário 14. Então, convido todos os 
Deputados e todas as Deputadas do Nordeste para 
discutirmos o Programa Mais Irrigação no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

 O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-
mento de urgência para o PL nº 6.176, de 2009. 
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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 6.523, DE 2012

‘‘Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, urgência para discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 6.176/2009, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera a Lei nº 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro 
Aeronáutico), para ampliar a possibilidade de 
participação do capital externo nas empresas 
de transporte aéreo”. 

Sala das Sessões, 24 de março de 2010. 
– Deputado Carlos Eduardo Cadoca, PSC/
PE e Outros.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-

mento de urgência nº 2: para o PL nº 4.682, de 2012. 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 6.383, DE 2012

‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 155 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, urgência para apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.682/2012, que 
altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 
1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 
2012. – Jandira Feghali, Vice-Líder do PCdoB; 
Luciana Sanros, Líder do PCdoB; André Fi-
gueiredo, Líder do PDT; Arolde de Oliveira, 
Vice-Líder do PSD; Henrique Eduardo Al-
ves, Líder do PMDB; Pauderney Avelino, 1º 
Vice-Líder do DEM; Rubens Bueno, Líder do 
Bloco Parlamentar PV/PPS; Ângelo Agnolin, 
1ºVice-Líder do PDT; Ivan Valente, Vice-Líder 
do PSOL; Esperidião Amin, Vice-Líder do PP; 
Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar 
PR – PTdoB – PRP – PHS, PTC, PSL – PRTB; 
Ribamar Alves, Líder do PSB.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-
mento nº 3: PL nº 3.917, de 2000. 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 2.165, DE 2011

‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 155 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, urgência para apre-
ciação do PL nº 3.917, de 2000, que altera a 
Lei nº 8.930, de 6 de setembro de 1994,que 
dispõe sobre os crimes hediondos.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2011. 
– Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar 
PR – PTdoB – PRP – PHS, PTC, PSL – PRTB; 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
DEM; Ana Arraes, Líder do PSB; Duarte No-
gueira, Vice-Líder do PSDB; Paulo Teixeira, 
Vice-Líder do PT.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-

mento nº 4: PL nº 4.148, de 2008. 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 4.963, DE 2012

‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 155 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, urgência para apre-
ciação do PL nº 4.148, de 2008, que “altera 
e acresce dispositivos à Lei nº 11.105, de 24 
de março de 2005 (estabelece que os rótulos 
dos alimentos destinados ao consumo humano 
informem ao consumidor a natureza transgê-
nica do alimento).”

Sala das Sessões, 7 de março de 2011. 
– Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar 
PR – PTdoB – PRP – PHS, PTC, PSL – PRTB; 
Guilherme Campos, Líder do PSD; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Antonio Bu-
lhões, Líder do PRB; Rubens Bueno, Líder 
do Bloco Parlamentar PV/PPS; Antonio Car-
los Magalhães Neto, Líder do DEM; Bruno 
Araújo, Líder do PSDB.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia definir do que trata este último projeto?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu já falei 
três vezes quais são os projetos que estão em votação 
e quais vamos votar. Todos eles são projetos de acordo, 
de entendimento. Não há nenhuma polêmica na pauta.

 O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelo que percebi – e posso ter ouvido errado –, apro-
vamos o requerimento da pedofilia. E eu tinha entra-
do com requerimento de retirada de pauta dele. É o 
5.658. Desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Lincoln, passe aqui.

 A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
há um requerimento de retirada de pauta.

 O SR. GERALDO THADEU (PSD – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
uma dúvida aqui.

Há um pedido nosso – e não sei se é o mesmo 
pedido do Deputado Lincoln Portela – relativo ao Projeto 
nº 5.658, da pedofilia. A Relatora do projeto, Deputada 
Elcione Barbalho, do PMDB – está sem condições de 
saúde para estar presente aqui...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ela está 
aqui. Ela esteve aqui.

O SR. EDUARDO CUNHA – Não. Ela esteve e 
votou a PEC, sem condições de saúde, recolheu-se 
e fez um apelo. E o PMDB quer fazer esse apelo – e 
já o tinha feito ao Deputado Lincoln Portela: para que 
este projeto fique para a semana que vem, em função 
do apelo da Deputada Elcione Barbalho. 

Nós aprovamos a urgência, e não o projeto. Quan-
to à urgência, nenhum problema. A votação do projeto 
ficaria para a semana que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu compre-
endo e acato o pedido aqui acertado com o Deputado 
Lincoln Portela. Fica para a semana que vem.

O SR. EDUARDO CUNHA – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

E também queria pedir a V.Exa. que submetesse 
a urgência do projeto sobre o fim do Exame da Ordem. 
Pelo menos o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós vamos 
votar primeiro os do acordo. Depois os polêmicos. 

 A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei com o meu partido na votação da PEC das 
empregadas domésticas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigada, 
Deputada. Deixe-me encaminhar, depois justifique.

A SRA. GORETE PEREIRA – Até porque uma 
das PEC apensadas era de minha autoria.

A SRA. CIDA BORGHETTI (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, tam-
bém votei com o meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O último 
requerimento foi o do PL nº 4.148, de 2008.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, 
quanto ao Projeto nº 4.148, há requerimento de reti-
rada de pauta.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em dis-
cussão.

O primeiro projeto que nós vamos votar é o pro-
jeto da Defensoria, o Projeto de Lei Complementar nº 
114, de 2011:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 114-A, DE 2011  

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 114-A, de 2011, que 
altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Antônio Andrade); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Alessandro Molon). 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos para falar. Então, declaro encerra-
da a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à votação.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Para orientar, 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
orientar.

Não há emendas também, não é?
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2011, 
em turno único.

Não há destaques.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 9º, 12, 20, 52, 54, 56, 59 e 67 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
I –  .........................................................
a) o Poder Executivo, o Poder Legislati-

vo – neste abrangidos os Tribunais de Contas 
– o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública dos Estados;

.........................................................” (NR)
“Art. 9º Se verificado, ao final de um bi-

mestre, que a realização da receita poderá 
não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública dos 
Estados promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos 30 (trinta) dias 
subsequentes, limitação de empenho e mo-
vimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

 ..............................................................
§ 3° No caso de os Poderes Legislativo 

e Judiciário, o Ministério Público e a Defenso-
ria Pública dos Estados não promoverem a 
limitação no prazo estabelecido no caput, é 
o Poder Executivo autorizado a limitar os va-
lores financeiros segundo os critérios fixados 
pela lei de diretrizes orçamentárias.

........................................................” (NR)
“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O Poder Executivo de cada ente 

colocará à disposição dos demais Poderes, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, no mínimo 30 (trinta) dias antes 
do prazo final para encaminhamento de suas 
propostas orçamentárias, os estudos e as es-
timativas das receitas para o exercício subse-

quente, inclusive da receita corrente líquida, 
e as respectivas memórias de cálculo.” (NR)

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
c) 47% (quarenta e sete por cento) para 

o Executivo;
 ..............................................................
e) 2% (dois por cento) para a Defensoria 

Pública dos Estados;
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
IV – a Defensoria Pública dos Estados.
.........................................................” (NR)
“Art. 52. O relatório a que se refere o § 

3º do art. 165 da Constituição Federal abran-
gerá todos os Poderes, o Ministério Público e 
a Defensoria Pública dos Estados, será publi-
cado até 30 (trinta) dias após o encerramento 
de cada bimestre e composto de:

.........................................................” (NR)
“Art. 54.  ................................................
 ..............................................................
V – Chefe da Defensoria Pública dos 

Estados.
......................................................” (NR)
“Art. 56. As contas prestadas pelos Che-

fes do Poder Executivo incluirão, além das 
suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e as dos 
Chefes do Ministério Público e da Defensoria 
Pública dos Estados, referidos no art. 20, as 
quais receberão parecer prévio, separadamen-
te, do respectivo Tribunal de Contas.

.........................................................” (NR)
“Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente 

ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e 
o sistema de controle interno de cada Poder, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, fiscalizarão o cumprimento das 
normas desta Lei Complementar, com ênfase 
no que se refere a:

.........................................................” (NR)
“Art. 67. O acompanhamento e a ava-

liação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão reali-
zados por conselho de gestão fiscal, constitu-
ído por representantes de todos os Poderes e 
esferas de governo, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública dos Estados e de entida-
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des técnicas representativas da sociedade, 
visando a:

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

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 2000, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 73-D:

“Art. 73-D. São estabelecidos os seguin-
tes prazos para a repartição dos limites globais 
da despesa com pessoal prevista nas alíneas 
“c” e “e” do inciso II do art. 20:

I – nos Estados onde a despesa da De-
fensoria Pública com pessoal, no período de 
apuração relativo à data da publicação desta 
Lei Complementar, for inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) da receita corrente líqui-
da do Estado, esse percentual passa a ser o 
limite para vigorar no ano seguinte ao da pu-
blicação desta Lei Complementar, sendo que a 
diferença de 1,5% (um inteiro e cinco décimos 
por cento) será reduzida em, no mínimo, um 
quinto por ano, sucessivamente, até completar 
2% (dois por cento), acompanhado do corres-
pondente decréscimo do limite estabelecido 
para o Executivo;

II – nos Estados onde a despesa da De-
fensoria Pública com pessoal, no período de 
apuração relativo à data da publicação desta 
Lei Complementar, for igual ou superior a 0,5% 
(cinco décimos por cento) e inferior a 1% (um 
por cento) da receita corrente líquida do Esta-
do, esse percentual passa a ser o limite para 
vigorar no ano seguinte ao da publicação desta 
Lei Complementar, sendo que a diferença de 
1% (um por cento) será reduzida em, no mí-
nimo, um quinto por ano, sucessivamente, até 
completar 2% (dois por cento), acompanhado 
do correspondente decréscimo do limite esta-
belecido para o Executivo;

III – nos Estados onde a despesa da De-
fensoria Pública com pessoal, no período de 
apuração relativo à data da publicação desta 
Lei Complementar, for igual ou superior a 1% 
(um por cento) e inferior a 1,5% (um inteiro e 
cinco décimos por cento) da receita corrente 
líquida do Estado, esse percentual passa a 
ser o limite para vigorar no ano seguinte ao 
da publicação desta Lei Complementar, sen-
do que a diferença de 0,5% (cinco décimos 
por cento) será reduzida em, no mínimo, um 
quinto por ano, sucessivamente, até completar 
2% (dois por cento), acompanhado do corres-
pondente decréscimo do limite estabelecido 
para o Executivo;

IV – nos Estados onde a despesa da De-
fensoria Pública com pessoal, no período de 
apuração relativo à data da publicação desta 
Lei Complementar, for igual ou superior a 1,5% 
(um inteiro e cinco décimos por cento), vigorará 
o limite de 2% (dois por cento) no ano seguin-
te ao da publicação desta Lei Complementar, 
acompanhado do correspondente decréscimo 
do limite estabelecido para o Executivo.

Parágrafo único. O não atendimento das 
determinações contidas neste artigo dentro de 
cada um dos prazos nele referidos sujeita o 
Estado à sanção prevista no inciso I do § 3º 
do art. 23.”

Art. 3º Os Estados adaptarão a organização de 
suas Defensorias Públicas aos preceitos desta Lei 
Complementar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 1º de dezembro de 2011. –  
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT?
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Defenso-
ria Pública é uma das instituições mais importantes, 
do Estado Democrático de Direito, para assegurar os 
direitos dos mais necessitados. 

Sr. Presidente, o PT vota “sim” e o parabeniza 
por ter colocado o projeto em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB. (Pausa.) 
PSD.
O SR. GERALDO THADEU (PSD – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”, 
Sr. Presidente, embora achemos que vá onerar so-
bremaneira o Orçamento. Mas, pela importância da 
Defensoria Pública, o PSD vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar V.Exa. 
porque durante todo esse tempo se mostrou sensível 
à aprovação deste projeto e abriu as portas da Presi-
dência da Casa, e abriu as portas da Liderança tam-
bém. Quero parabenizá-lo porque V.Exa. conseguiu 
colocá-lo em votação num momento difícil.
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E quero parabenizar todos os defensores públi-
cos do Brasil, que têm feito um trabalho de maneira 
tal que as pessoas carentes, necessitadas, as pesso-
as que não têm condições de contratar um advogado 
consigam trabalhar.

Parabéns à Defensoria Pública brasileira! Para-
béns a esta Casa! Parabéns, principalmente, aos de-
fensores públicos do Estado de Minas Gerais, a Andréa 
Tonet, que tem feito um excelente trabalho, e a toda a 
sua equipe na Câmara dos Deputados.

Parabéns ao Brasil! O Brasil ganha com isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. ARACELY DE PAULA (Bloco/PR – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP? (Pausa.)

O PP vota “sim”, segundo o Deputado Arthur Lira. 
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”. E, na votação anterior, eu votei com o meu par-
tido, o PP.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB?

O SR. SEVERINO NINHO (PSB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Democratas.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
construímos o acordo desde as Comissões, passando 
pelas Comissões de Trabalho, de Finanças e Tributa-
ção e de Constituição e Justiça, para que este projeto 
pudesse chegar hoje aqui e para que pudéssemos 
votá-lo e aprová-lo.

É extremamente importante dar independência 
financeira e orçamentária à Defensoria Pública nos 
Estados. Entendemos, portanto, que é de suma impor-
tância que se construa a Defensoria Pública, inclusive 
com quadros de carreira, de cargos. 

Cumprimentamos todos os membros da Defen-
soria Pública porque entendemos que, se for trans-
formado em lei este projeto de lei, se aprovado aqui, 
hoje, teremos uma Defensoria Pública mais forte, que 
vai atender às necessidades da população brasileira, 
que precisa de atendimento jurídico. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação.
 O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT? 

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
seu conterrâneo e na época Deputado Estadual, eu 
tive a honra de liderar uma PEC, uma proposta de 
emenda à Constituição, no Estado do Rio Grande do 
Sul, que garantiu à instituição autonomia financeira e 
orçamentária. De lá para cá, a Defensoria Pública no 
Estado do Rio Grande do Sul cresceu e se fortaleceu, 
para cumprir, com qualidade, a sua relevante missão 
constitucional de atender aos mais pobres, aos mais 
necessitados, que não têm condições de arcar com 
as despesas de um escritório privado de advocacia. 

Particularmente num país com as características 
do nosso, ainda com imensas desigualdades sociais, 
votar favoravelmente a este projeto significa dar a nos-
sa contribuição para o fortalecimento das Defensorias 
Públicas em todos os Estados, a fim de que essas 
instituições possam cumprir com a sua relevantíssima 
missão constitucional. 

O PDT encaminha favoravelmente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PTB? (Pausa.)
Como vota o Bloco PV/PPS? 
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PV/
PPS orienta “sim”, Sr. Presidente, porque desvincular 
do Executivo o Orçamento da Defensoria é importante, 
para a garantia da autonomia funcional e administrati-
va das Defensorias. 

Quero ainda lembrar, Sr. Presidente, que nós não 
temos acordo em relação ao PL nº 4.148. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
gostaria de agradecer a V.Exa. pela sensibilidade, por 
ter atendido ao nosso pleito e ao de outros Líderes 
partidários ao colocar o projeto das Defensorias Públi-
cas em votação, demonstrando o compromisso deste 
Parlamento com as Defensorias Públicas. 

Através deste projeto, nós vamos dar autonomia 
financeira e orçamentária às Defensorias, para que 
naturalmente possam oferecer um serviço de melhor 
qualidade e chegar aos mais distantes rincões do País 
e aos grandes centros. Hoje, 43% estão cobertos, mas 
falta chegar a um percentual muito maior.

Então, queremos agradecer a V.Exa. e a todos os 
Líderes partidários que nos apoiaram nesta nossa luta. 
Agradecemos a André, presidente da Associação, e a 
todos os defensores públicos que se deslocaram dos 
seus Estados, que visitaram os Líderes partidários e 
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os Deputados e que lutaram para que este sonho pu-
desse se tornar realidade na tarde de hoje.

Quero também, em nome do PSC – parabenizar 
a Deputada Antônia Lúcia, do PSC – que lançou e pre-
side a Frente Parlamentar de Fortalecimento das De-
fensorias Públicas, tanto dos Estados quanto da União.

Nesta tarde, verdadeiramente, a Câmara Fede-
ral, o Parlamento cumpre com o seu papel e escreve 
uma nova página na história da Defensoria Pública.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PCdoB?

O SR. ASSIS MELO (PCdoB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PRB.
O SR. OTONIEL LIMA (PRB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeira-
mente, quero cumprimentar V.Exa. e os Líderes desta 
Casa por terem trazido à votação o Projeto nº 114, de 
2011, que é muito importante.

Cumprimento também todos os defensores públi-
cos por esta luta, porque desde ontem estavam nesta 
Casa aguardando a votação deste projeto.

O PRB saúda todos os defensores públicos e 
encaminha o voto “sim”.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
manifestar a sua total concordância com a aprovação 
deste projeto. A valorização da Defensoria Pública, seja 
em âmbito nacional, seja, particularmente, no âmbito 
dos Estados, é fundamental, porque é o trabalho com 
os de baixo, é o trabalho com a cidadania, é o traba-
lho com aqueles que mais necessitam de assistência 
judiciária e não podem pagá-la.

Entendemos também que o fortalecimento, par-
ticularmente, da Defensoria Pública nos Estados é 
necessidade já de muito tempo, é uma reivindicação 
de muito tempo, que valoriza esse trabalho junto à 
sociedade. E os 2% que estão aqui alocados, para a 
Defensoria Pública atingir esse percentual, não é nada 
frente ao trabalho profícuo e de justiça social que se 
faz na Defensoria Pública.

O PSOL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PEN? (Pausa.)
PMN. (Pausa.)
Minoria. (Pausa.)

A SRA. JAQUELINE RORIZ (PMN-DF. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PMN vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Governo. 
(Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 

e os Srs. Parlamentares que são favoráveis ao proje-
to, por favor, permaneçam como se acham. (Pausa.)

Trata-se de um PLP: votação nominal.
A Presidência solicita a todas as Sras. e a todos 

os Srs. Parlamentares que tomem os seus assentos, 
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. CÉSAR HALUM (PSD – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, o PSD – na votação anterior.

O SR. JOSÉ DE FILIPPI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do PT na votação anterior. 

O SR. ALMEIDA LIMA (Bloco/PPS – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. RAUL HENRY (PMDB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim” 
na votação anterior. 

O SR. MAURO MARIANI (PMDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme a orientação do PMDB. 

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por fadiga 
de material, apesar de presente, não consigo registrar 
o meu voto.

A SRA. JAQUELINE RORIZ (PMN-DF. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Votei “sim” na votação 
anterior, Sr. Presidente.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB na votação anterior.

O SR. VITOR PENIDO (DEM – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido. 

O SR. DR. ADILSON SOARES (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido, o PR. 

O SR. WELLINGTON ROBERTO (Bloco/PR – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.
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 O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
para mais uma vez parabenizar, pela luta, todos os 
defensores públicos, que estão agradecendo a V.Exa. 
a sensibilidade que teve em colocar na pauta de vo-
tações este projeto.

Queremos também parabenizar todos os mem-
bros da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
que se mobilizaram, que vieram à Câmara Federal, 
visitaram os Líderes partidários e os demais Depu-
tados. André Luís, Presidente da Associação, está aí 
ao lado de V.Exa.

O PSC fica muito feliz com a certeza do cumpri-
mento do seu papel, não só do partido, mas também 
deste Parlamento.

Parabenizo a Deputada Antônia Lúcia, do PSC do 
Acre, Presidente da Frente Parlamentar pela Defesa, 
pelo Apoio e Fortalecimento das Defensorias Públicas, 
Federais e Estaduais, que aqui também desempenhou 
papel importante na luta para que este projeto pudesse 
se tornar realidade na tarde de hoje.

Logicamente, quero agradecer à Câmara Federal, 
a todos os Parlamentares, que mais uma vez demos-
traram compromisso público com as Defensorias Pú-
blicas, que, naturalmente, a partir de agora vão poder 
oferecer serviços de melhor qualidade, principalmente 
para as camadas mais carentes e mais humildes de 
todo o Brasil.

Parabéns a esta Câmara! Parabéns aos defen-
sores públicos e a todos os integrantes da Associação 
pela luta que desempenharam durante todo esse tempo 
na Câmara Federal, para que esta conquista pudesse 
se tornar uma realidade na tarde de hoje.

 O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o defensor 
público é o advogado do cidadão. Aprovar este projeto 
e fortalecer as defensorias é garantir cidadania.

Por isso, eu quero parabenizar todos os profis-
sionais defensores públicos do nosso País pela apro-
vação deste projeto. Não é uma vitória deles, é uma 
vitória do cidadão.

Muito obrigado.
 O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de solicitar à bancada do PSDB que compa-
reça em massa, para votar “sim” a este projeto.

Quero também manifestar à Defensoria Pública do 
País o nosso respeito, a nossa admiração a sua missão.

Eu dizia, quando era Deputado Estadual em Mi-
nas – e sempre fui um defensor da Defensoria Públi-
ca, sem ser redundante –, que a Defensoria Pública, 
fazendo uma analogia com o Sistema Único de Saúde, 

é o SUS do cidadão perante a Justiça, é o direito do 
cidadão de acessar a Justiça.

A Defensoria tem um papel fantástico no Brasil 
inteiro. É preciso que todos nós tenhamos a compre-
ensão disso, porque fortalecer a Defensoria Pública, 
garantir a sua independência e condições dignas de 
trabalho aos defensores é garantir direito de acesso à 
Justiça. Nenhum país democrata, nenhum país pode 
pretender que o Estado de Direito seja pleno sem uma 
defensoria forte.

No Brasil, não podemos nos contentar em ter um 
Ministério Público forte como guardião da lei. Nós pre-
cisamos ter aquele que também seja o guardião dos 
direitos de todos os cidadãos, especialmente daque-
les que não podem pagar por um advogado – que não 
podem pagar –, para que a Justiça também os proteja.

Portanto, nossos cumprimentos à Defensoria 
Pública do País – a bancada do PSDB em peso, com 
certeza, estará votando favoravelmente – e, de modo 
especial, aos defensores de Minas Gerais, que vejo 
aqui em grande número, trazendo a demonstração 
clara de que esses profissionais têm amor à causa e 
compromisso com a missão que desempenham.

Parabéns à Defensoria! Parabéns ao Presidente, 
que tem mostrado a autonomia do Legislativo colocan-
do em pauta projetos importantes.

Aproveito para pedir a V.Exa. que coloque em 
votação, na sequência – está na pauta –, o projeto de 
lei que cria o Vale-Cultura, fundamental para a cultura 
do nosso País.

 O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas comentar a aprovação deste projeto de lei 
e sua importância.

Aliás, aqui já tramitou, com muita antecedência, 
projeto pioneiro nesta Casa, do Deputado Roberto Frei-
re, que apresentou a proposta de autonomia financeira 
e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados.

Parabenizamos por este momento importante o 
Parlamento, na defesa daqueles que mais precisam, 
especialmente dos mais pobres do País, para que te-
nham a Defensoria Pública para defendê-los.

Também quero elogiar pela apresentação e pela 
defesa do projeto a Deputada Federal Carmen Zanotto.

 O SR. IZALCI (PSDB – DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei com o partido.

 O SR. WELITON PRADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Defensoria 
Pública é muito importante para o Brasil. São os advo-
gados do bem, os advogados dos pobres, das pessoas 
mais necessitadas.
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Fico muito feliz, muito orgulhoso por estar tendo 
a oportunidade, nesta tarde, de votar projeto tão im-
portante para o Brasil. Os defensores públicos são os 
verdadeiros guerreiros das pessoas que mais precisam 
e não têm condições financeiras para pagar advogado.

Quero saudar de forma muito especial a Defenso-
ria Pública no Estado de Minas Gerais, tanto estadual 
quanto federal, que cumpre um excelente papel, inclusi-
ve liderando as ações em defesa do conjunto do setor.

Fico realmente muito feliz por votarmos este pro-
jeto tão importante em favor do povo. São os advoga-
dos do bem, são os advogados do povo, dos pobres.

Parabéns!
O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente.
O SR. VITOR PAULO – Sr. Presidente.
PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a palavra o 

Deputado Otavio Leite. Depois usarão a palavra os 
Deputados Miro Teixeira e Vitor Paulo.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Constitui-
ção da República estabelece que, para a realização 
da Justiça, a figura do advogado é imprescindível. Mas 
isso não tem sido suficiente. Ou melhor, para que isso 
seja pleno, é indispensável que as pessoas pobres 
deste País tenham acesso a alguém que possa ser o 
patrono da sua causa em juízo. Eis que surge a figura 
da Defensoria Pública brasileira.

Recentemente, conseguimos aprovar proposta 
de emenda à Constituição que estabelece o status 
de figura de Estado, de função essencial de Estado 
ao dever e à praxis da Defensoria Pública brasileira.

Agora estamos dando mais um passo adian-
te, estabelecendo regras específicas e retaguardas 
financeiras, econômicas e administrativas para que 
isso aconteça. A Defensoria Pública é essencial para 
a democracia. O cidadão é um agente de direitos, mas 
também de deveres. Há conflitos, muitas das vezes. A 
quem ele recorre? À Defensoria Pública.

Em nome da Defensoria Pública do Rio de Ja-
neiro, eu... 

(O microfone é desligado.)

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP – PI. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. MANDETTA (DEM – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Miro Teixeira. Depois fará uso da 
palavra o Deputado Vitor Paulo.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa dis-
cussão da Defensoria Pública tem o apoio do PDT. E 
nós temos a percepção de que, se não fortalecermos 
ainda mais a Defensoria, não estaremos cumprindo 
as determinações constitucionais que dão acesso ao 
povo à Justiça, inclusive, genericamente, ao direito 
de petição, ao mandado de injunção, para reclamar 
direitos que estão assegurados e não são cumpridos.

Nós queremos votar e estamos votando “sim” 
ao projeto, mas queremos também que V.Exa., nessa 
ofensiva positiva que está fazendo à solução de velhos 
temas que andam aqui pela Casa, traga a PEC da De-
fensoria Pública, para dar autonomia administrativa e 
financeira à Defensoria, porque, com essa autonomia, 
ela, espalhada pelo Brasil, poderá sustentar os direitos 
coletivos, a exemplo do que hoje o Ministério Público 
já faz. Eu penso que essas ações coletivas também 
poderão ser iniciadas pela Defensoria Pública, com o 
grande avanço na conquista de direitos.

V.Exa., sem dúvida alguma, marcará ainda mais 
seu mandato na Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, porque isso beneficia todos os brasileiros, sem 
exceção.

Parabéns a V.Exa.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Vitor Paulo.

O SR. VITOR PAULO (PRB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu quero aqui agradecer ao meu partido, 
o PRB – ao Líder Antonio Bulhões, por ter feito o en-
caminhamento para votarmos “sim”. Eu tenho certe-
za de que a aprovação desse projeto de lei vai ajudar 
em muito a fortalecer a Defensoria Pública no Brasil.

Eu quero, especialmente, parabenizar a Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP, que 
está aqui em massa, do meu Estado, Rio de Janeiro, 
e mencionar alguns tópicos importantes.

Esse projeto não cria nem aumenta nenhuma 
despesa para os Estados. Como já foi dito aqui, não 
há nenhuma alteração no Orçamento dos Estados.

Então, eu quero dizer que voto “sim”. O meu 
partido orientou o voto “sim”. E parabenizo os defen-
sores públicos de todo o Brasil, que têm um trabalho 
excepcional: o de advogar em favor dos pobres, dos 
menos favorecidos, dos que não têm recursos para se 
defender, para pagar advogado.
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Parabéns à Defensoria Pública! Parabéns aos de-
fensores! Parabéns ao meu partido! Parabéns a todos 
os partidos que encaminham o voto “sim”, a favor do 
projeto de lei que trata da Defensoria Pública!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, quero cumprimentar V.Exa. por colocar em pau-
ta assunto tão relevante para a sociedade brasileira, 
particularmente para o povo mais pobre, que não tem 
acesso à Justiça, que não tem acesso à reivindicação 
de seus direitos. 

Quero cumprimentar também a Associação Na-
cional dos Defensores Públicos. Por meio dela, essa 
categoria vem nacionalmente se afirmando e agora 
conquistando, com a aprovação dessa proposta, sua 
autonomia financeira e administrativa para que haja 
equilíbrio no Poder Judiciário e a defesa dos direitos 
de todos os cidadãos pela Defensoria Pública. 

Quero cumprimentar todos os defensores públicos 
do Estado do Rio Grande do Sul e do País e dizer que 
sempre estaremos aqui para trabalhar a favor dessas 
iniciativas que dizem respeito à garantia de direitos.

Muito obrigado.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro também cumprimentar V.Exa. pela sensibilidade de 
colocar esse tema em pauta. Parabéns! 

Eu tive a honra de relatar esse projeto na Co-
missão de Constituição e Justiça. Trata-se de um pro-
jeto decisivo para que a Defensoria Pública, em todo 
o País, possa suprir suas necessidades, possa saber 
de que maneira investir seus recursos de forma a ga-
rantir o mais amplo acesso à Justiça, esse que ainda 
é um grande desafio em nosso País. 

Hoje a nossa Casa dá um passo decisivo, um 
passo fundamental para garantir o acesso à Justiça, 
em especial aos mais pobres.

Por essa razão, parabéns à ANADEP, ao Dr. André 
Castro, a todos os defensores públicos, e a V.Exa., Sr. 
Presidente, Deputado Marco Maia, pela sensibilidade 
de colocar esse tema em pauta. 

Hoje esta Casa vai aprovar o projeto, para o bem 
da Defensoria Pública e, sobretudo, para o bem dos 
que a Defensoria defende: os mais pobres.

Parabéns, Presidente!
O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior. 

O SR. ZÉ VIEIRA (Bloco/PR – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas justificar meu voto. Votei errado. Meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem. 
O Deputado Zé Vieira vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Isaias Silvestre.

O SR. ISAIAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PSB 
– com a indicação deste ato de cidadania que estamos 
realizando aqui, está assegurando os direitos do povo 
brasileiro, principalmente aos que têm o infortúnio de 
não poder contratar advogado por falta de recurso.

A Defensoria Pública cumpre um papel de cida-
dania, garantindo aos brasileiros um direito que está 
na Constituição e que não era reconhecido.

Então, eu quero parabenizar esta Casa, parabe-
nizar o meu partido e parabenizar o autor da proposta.

Esta Casa, neste dia, valoriza as ações dos que 
têm sensibilidade com a causa dos menos favorecidos.

Parabéns, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero parabenizar V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. LUIZ COUTO – Quero parabenizar V.Exa. 
por ter colocado hoje em pauta dois projetos: o dos di-
reitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domés-
ticos, porque sem eles não vivemos. Eles cuidam das 
nossas casas e da nossa alimentação. 

Depois o dos defensores públicos, que são os 
verdadeiros defensores dos direitos dos pobres e dos 
oprimidos. 

Parabéns a V.Exa. por isso!
 O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero pa-
rabenizar também o Senador José Pimentel.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

Vou proclamar o resultado: 

SIM:  289; e
TOTAL:  289.

ESTÁ APROVADO O PROJETO DO SENADO 
FEDERAL, SEM ALTERAÇÃO. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO.

Proposição: PLP Nº 114/2011 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 21/11/2012 16:27
Encerramento da votação: 21/11/2012 16:44
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-
pensada a redação final da matéria, nos termos do art. 
195, § 2º, inciso III, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

A matéria vai à sanção.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB 

– AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei conforme o partido, 
o PTdoB.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja que a 
matéria foi aprovada por unanimidade. 

Quero parabenizar V.Exa. pela sensibilidade de 
ter colocado a matéria em pauta. 

Para os que dizem que o Governo vai gastar 2% 
com a Defensoria Pública: sabem quem tem acesso 
a remédios, a medicamentos de alto custo? Os ricos, 
que têm advogados para defendê-los. Os pobres não 
têm como fazer valer os seus direitos.

Somente com a Defensoria Pública fortalecida é 
que os pobres terão acesso aos direitos previstos em lei. 

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado.
O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

Eu queria parabenizá-lo pela pauta.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN – E parabeni-

zá-lo também porque acabamos de entregar a maior 
honraria desta Casa, a Medalha Mérito Legislativo. 

Quero agradecer a V.Exa. por todo o apoio que 
tem dado à 2ª Secretaria ao terminar esse evento, 
quando foram homenageadas instituições e pessoas 
que prestaram grandes e relevantes serviços à Nação. 

Quero parabenizá-lo e agradecer por todo o apoio 
que tem dado à 2ª Secretaria.

O SR. LUIZ PITIMAN (PMDB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 

O SR. NELSON PADOVANI (PSC – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 4.682, DE 2012  
(Da Sra. Manuela D’ávila e Outros)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.682, de 2012, que institui o 
Programa de Cultura do Trabalhador; cria o 
Vale-Cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 
de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, e a Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras 
providências pendentes de pareceres das 
Comissões: de Trabalho, de Adminsitração 
e Serviço Público, de Educação e Cultura, 
de Finanças e Tributação. E de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Srs. De-
putados, quero pedir a atenção de V.Exas. e dos Srs. 
Líderes para o projeto que vamos votar agora. 

A Deputada Jandira Feghali está no plenário? 
(Pausa.)

Este projeto é o do Vale-Cultura, votado na Câ-
mara dos Deputados há 3°u 4 anos. Depois da vota-
ção na Câmara, 3°u 4 anos atrás, o projeto foi votado 
no Senado; voltou para a Câmara dos Deputados há 
2 anos; e, em função da composição do projeto, das 
emendas apresentadas, não houve acordo para a vo-
tação do projeto e não há entendimento para a votação 
do projeto, porque ele trata de matérias que o Gover-
no não tem interesse no momento, o que impediu sua 
votação até agora. 

O problema é que a não votação do Projeto do 
Vale-Cultura impediu que milhões de brasileiros pudes-
sem ter acesso a esse programa nos últimos 4 anos.

Nós, em contato com a Frente Parlamentar da 
Cultura, coordenada pela Deputada Jandira Feghali, 
em contato com o Ministério da Cultura e com o Go-
verno, procuramos o entendimento para a votação 
desta matéria. 

Qual é o entendimento? Apresentação de um 
novo projeto, com o original do projeto apresentado 
anteriormente na Casa, a fim de resguardar o Vale-
-Cultura para os milhões de trabalhadores que a ele 
não têm acesso. 

Quanto à emenda aprovada pela Câmara e pelo 
Senado, nós a trataríamos de forma separada para, a 
partir disso, tentar construir um entendimento que pu-
desse viabilizar essa emenda. Por que isso? Porque 
se continuarmos insistindo na votação do projeto da 
forma como havia sido votado na Câmara e no Sena-
do, ele não será votado por este Plenário.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38369 

A Deputada Jandira Feghali, que ficou com a 
responsabilidade do projeto, procurou todos os Líde-
res partidários, todos os Deputados, que de alguma 
medida estavam envolvidos com a matéria, e produziu 
um projeto que não é de um ou de outro Deputado, 
deixou de ser um projeto do Governo e passou a ser 
um projeto da Câmara dos Deputados, assinado por 
quase cem Parlamentares de todos os partidos, inclu-
sive Parlamentares que haviam apresentado emendas.

Faço essa consideração inicial porque já vi que 
há alguns questionamentos sobre a constitucionalida-
de ou não da iniciativa. Como ele é um projeto que já 
teve iniciativa do Governo, que o apresentou à Câmara, 
estamos retomando a votação do projeto de iniciativa 
do Governo. E ele nos permite efetivamente avançar 
numa matéria importante, que atende a milhões de 
brasileiros. Nós vamos criar a figura de um vale que 
vai permitir aos trabalhadores o acesso ao teatro, ao 
cinema, à compra de livro, CD, DVD, enfim, eles vão 
ter acesso à cultura no País.

Logo depois da votação desse projeto, vamos tra-
tar da outra parte, incluída justamente por esta Casa, 
o outro projeto que quero encaminhar com V.Exa. Nós 
queremos dispor de um tempo maior para discutir, de-
bater a matéria, inclusive para convencer o Governo.

Feitos esses esclarecimentos, eu vou passar 
a palavra à Deputada Jandira Feghali, que foi quem 
coordenou o trabalho de coleta de assinaturas para 
falar sobre o projeto. Depois abrirei a palavra para as 
considerações dos Srs. Deputados.

Peço a compreensão de V.Exas., porque o projeto 
está há 4 anos tramitando na Casa. Ele não tem acordo 
para votação da forma como foi votado aqui e no Se-
nado. O esforço que estamos fazendo é para, em vez 
de prejudicar a totalidade, de não permitir a existência 
do Vale-Cultura como sendo um instrumento de aces-
so à cultura para milhões de brasileiros, resolvermos 
primeiro esta questão para depois tratarmos do outro 
tema aqui levantado pelos Parlamentares.

Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PTB na última votação.

O SR. LAUREZ MOREIRA (PSB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o Partido Progressista.

O SR. ANTONIO BRITO (PTB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o PT.

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o Partido.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PT.

O SR. ANTONIO BRITO (PTB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei “sim”, com a Defensoria Pública, de 
acordo com o PTB.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na condição de Presidente da CLP, eu estava presi-
dindo a CLP e não pude votar. Então, na votação da 
Defensoria Pública, votei com a Defensoria Pública.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais alguém 
quer justificar o voto?

O SR. MÁRCIO FRANÇA (PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. ALBERTO FILHO (PMDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na última votação.

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB na última votação.

O SR. GIACOBO (Bloco/PR – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. RUY CARNEIRO (PSDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
meu partido nas duas últimas votações.

O SR. HÉLIO SANTOS (PSD – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PDT na última votação.

A SRA. MARA GABRILLI (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço a 
V.Exas. que permaneçam em plenário porque ainda 
temos muitas votações nominais.
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O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com o meu querido, o PMDB – nas 
votações anteriores.

O SR. JORGE BOEIRA (PSD – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o meu partido nas votações anteriores.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PT nas votações anteriores.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB nas votações da PEC e do projeto da 
Defensoria Pública.

O SR. FÁBIO FARIA (PSD – RNº Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PSD na votação anterior.

O SR. VALADARES FILHO (PSB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSB na votação anterior.

O SR. RODRIGO BETHLEM (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. ROBERTO BALESTRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP – GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação da PEC das Domésticas eu votei a favor e 
o meu voto apareceu contra. Então, eu quero fazer a 
retificação, porque eu faço parte, inclusive, da Comis-
são Especial e jamais iria votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está re-
gistrado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 
Jandira; depois, Deputado Arolde. (Pausa.)

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu teria 
votado com o partido.

O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Deputada 
Jandira Feghali está com a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
gostaria de parabenizar a preocupação da Presidência 
da Câmara no sentido de fazer valer o acordo que foi 
feito com os Parlamentares, com o movimento social, 

com o Ministério da Cultura na gestão Marta Suplicy, 
de colocar em pauta um projeto que há muito vem 
sendo demandado, um importantíssimo instrumento 
de acesso à cultura no País, que é o Vale-Cultura, um 
instrumento de incentivo às empresas para dar aces-
so a milhões de trabalhadores aos bens e serviços 
culturais no Brasil.

Obviamente, como uma lei, um instrumento de 
incentivo às empresas, ele é voltado para os traba-
lhadores vinculados ao regime CLT, e como tal deve 
ser configurado. Por isso, ele não pôde ser estendido 
a outros regimes de trabalho, particularmente à Previ-
dência Social, sobre o que trabalharemos alternativas 
que possam beneficiar os regimes de trabalho não 
vinculados a esse projeto.

É muito importante registrar que todos os parti-
dos tiveram autores nessa proposta do Vale-Cultura, 
todas as siglas partidárias tiveram Deputados Líderes 
e Parlamentares assinando essa proposta do Vale-
-Cultura, que foi apresentada ao Ministério, que é do 
conhecimento da Casa. E neste momento imaginamos 
não haver dúvidas sobre o projeto.

Obviamente, se dúvida houver, nós podemos 
tirá-la. Se algum Deputado ainda tiver dúvida sobre o 
projeto, nós poderemos, em 5°u 10 minutos, tirar dú-
vidas sobre a emenda ou algo a ser retirado do texto 
do projeto.

Nós fizemos exatamente o que foi combinado 
com a pauta do Governo, com os Deputados da Casa 
e com as Lideranças que a nós afluíram com suas 
preocupações. 

Neste momento, acredito, Deputado Marco Maia, 
nós temos condições de votar o projeto.

Obviamente, nós seguimos a orientação de co-
locar em pauta o que ficou aqui votado na Casa, com 
a preocupação que os Deputados levantaram e que o 
Ministério da Cultura levantou para que o projeto desse 
entrada como foi combinado. Eu tenho certeza de que, 
ao fazer essa agenda positiva, nós estaremos dando 
acesso a todos os Parlamentares.

O que eu sugiro, Presidente Marco Maia, é que, 
se houver necessidade de se dar algum tempo, 5°u 10 
minutos, para acertarmos aqui a dúvida de um ou ou-
tro Parlamentar, ou dúvida da Liderança do Governo, 
sobre alguma questão que coloquemos alguma pau-
ta, algum projeto à frente, que possamos tirar alguma 
dúvida ainda existente aqui, que tenha surgido, para 
votarmos nesta sessão ainda o Projeto Vale-Cultura e 
não deixarmos passar a oportunidade de termos esse 
projeto aprovado.

Repetindo, caso haja alguma emenda sobre a 
mesa ou alguma preocupação da Liderança do Gover-
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no, acho que em 5 minutos nós teremos condições de 
resolver essa questão, para podermos votar.

O SR. ANTONIO BALHMANN (PSB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Marco Maia, acompanhei a orientação do partido 
na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Srs. Depu-
tados, vai haver votações nominais. Depois a asses-
soria indica. Quem não votou, vota nas próximas, que 
será considerado.

A SRA. SANDRA ROSADO (PSB – RNº Pela 
ordem. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD ratifica 
toda a argumentação feita por V.Exa. a respeito da 
importância desse projeto. Nós somos favoráveis ao 
projeto. Nós queremos votar o projeto. Porém, nós te-
mos uma preocupação técnica, a preocupação de que 
esse projeto, da forma como foi modificado, carrega 
um vício de iniciativa que é insanável porque o projeto 
veio do Executivo.

Então, eu alerto sobre isso porque, de repente, 
nós, no afã de acelerarmos, porque queremos votar 
esse projeto, estejamos criando um problema ainda 
maior para a tramitação do mesmo. Talvez, Sr. Presi-
dente, e é uma sugestão do partido, V.Exa., em enten-
dimentos, faz a substituição, e, na semana que vem, o 
Executivo entra com um novo projeto, porque há renún-
cia fiscal, questões que geram esse vício de iniciativa. 

Louvo a iniciativa da minha colega do Rio de Ja-
neiro, Deputada Jandira Feghali, e eu mesmo estive 
conversando com ela e assinei, mas, na realidade, 
existe esse vício.

É o alerta que o Partido Social Democrático deixa 
para a Mesa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós toma-
mos todos os cuidados, Deputado, no sentido de que 
estamos votando um projeto semelhante ao projeto já 
enviado pelo Executivo para a Casa. Há acordo com 
o Executivo inclusive, com a Ministra da Cultura, com 
todo mundo. Então, nós não teremos problemas.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – É a intenção, 
Sr. Presidente. Desculpe-me, não estou travando...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o parecer 
do Presidente será pela constitucionalidade do projeto.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Eu concordo. 
Mas só deixamos este alerta de que isso é um novo 
projeto, e que este teria que voltar ao Senado. Esta é a 
realidade. Vamos ficar vulneráveis porque qualquer um 

que levante essa questão vai ter razão tecnicamente. 
Então, esse é o único objetivo.

Nós somos favoráveis, e vamos votar com o pro-
jeto e com V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. ZÉ SILVA (PDT – MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o par-
tido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofere-
cer parecer ao projeto, pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, concedo a palavra 
ao Deputado Mauro Nazif. 

Vai haver um substitutivo do projeto, inclusive – 
não é, Deputada Jandira? Haverá um substitutivo do 
projeto, ou não? (Pausa.)

Então é isso. 
O Deputado Mauro Nazif se encontra? (Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-

tado Sibá Machado é autor do projeto. Então, com a 
palavra S.Exa., para oferecer parecer pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero dizer a V.Exa. que, depois de votar-
mos a PEC da trabalhadora doméstica, depois de tan-
tos benefícios, o trabalhador brasileiro está em êxtase. 

Então, Sr. Presidente, quanto ao projeto, dada a 
admissibilidade, juridicidade e redação técnica, somos 
favoráveis, conforme o substitutivo apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofere-
cer parecer ao projeto, pela Comissão de Educação e 
Cultura, com a palavra o Deputado Ariosto Holanda.

O SR. ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na condição de Relator da Comissão de Educação 
e Cultura, somos favoráveis ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofere-
cer parecer, pela Comissão de Finanças e Tributação, 
concedo a palavra ao Deputado Osmar Júnior.

O SR. OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
somos pela adequação financeira do projeto e pela 
aprovação no mérito, na forma do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para emitir 
parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à Deputa-
da Liliam Sá.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD – RJ. Para emitir pa-
recer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
relação à proposição, somos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa, não havendo 
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mácula quanto à iniciativa legislativa, sendo a matéria 
que afeta a competência da União, na forma do subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Educação, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Leo-
nardo Picciani, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-
dores inscritos para discutir a matéria.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
 O SR. SILVIO COSTA – Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Na verdade, é uma pergunta 
a V.Exa. Eu fui informado agora de que está na pauta o 
Projeto de Lei nº 2.012, com o seguinte conteúdo: todo 
trabalhador que tiver um filho com algum problema de 
saúde terá 10 horas por semana, das horas trabalha-
das, para cuidar do filho. Procede isso?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O projeto 
está na pauta. Nós vamos discuti-lo posteriormente, 
inclusive se o manteremos ou não na pauta, Deputado.

O SR. SILVIO COSTA – Então, para não brigar-
mos, faça-me um favor, faço um apelo: por favor, pelo 
amor de Deus, retire da pauta esse projeto! 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Assim que 
chegar a hora da votação, vamos discutir.

O SR. SILVIO COSTA – Por favor!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. GIROTO (PMDB – MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Giroto 
votou com o partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há uma 
emenda aqui, que foi apresentada ao projeto, assina-
da por alguns Líderes, que repõe o problema anterior 
que nós tivemos, para não tramitar o projeto e não ter 
um acordo.

Eu pergunto aos Líderes sobre se é possível 
retirar a emenda para a gente votar o projeto. Se nós 
voltarmos ao mesmo problema, ao mesmo tema, não 
tem fundamento...

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1

Acrescente-se ao art. 7º do Projeto de Lei nº 
4.682, de 2012, o seguinte parágrafo:

“§ A união disponibilizará, com recursos 
do Tesouro Nacional, aos trabalhadores e tra-
balhadoras aposentados, que auferirem men-

salmente até 5 (cinco) salários mínimos, Vale-
-Cultura, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).”

Cleber Verde, PRB/MA; Vitor Paulo, PRB/RJ; 
Luiz Noé, Vice-Líder do PSB; Otoniel Lima, 1º Vice-
-Líder do PRB; Geraldo Thadeu, Vice-Líder do PSD; 
Bruno Araújo, Líder do PSDB; André Moura, Líder 
do PSC.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, para discutir 
essa emenda, se possível.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Podemos ter acesso 
à emenda, Presidente, ao conteúdo dela, ao o que ela 
altera no projeto?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A União 
disponibilizará com recurso do Tesouro Nacional aos 
trabalhadores e trabalhadoras aposentados que auferi-
rem mensalmente até 5 salários mínimos Vale-Cultura 
no valor de 30 reais. Aí nós estamos voltando à polê-
mica anterior.

O SR. MENDONÇA FILHO – Mas esse foi jus-
tamente o projeto que foi aprovado pela Câmara an-
teriormente, o que instituía o Vale-Cultura para os 
aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas nós 
estamos resolvendo só o problema do Vale-Cultura dos 
trabalhadores. Se for para voltar ao problema original... 
Nós vamos tratar sobre esse tema especificamente; 
logo depois, o outro projeto.

O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, 
peço 1 minuto para ouvir a explicação da Deputada 
Jandira Feghali.

 O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Newton Cardoso votou com o partido na vo-
tação anterior.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Wladimir 
Costa, nas votações anteriores, votou com o partido. 
Obrigado.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Reginaldo 
Lopes, nas votações anteriores, votou de acordo com 
a orientação do partido.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Carlos 
Brandão, na votação anterior, votou com a orientação 
do partido.

O SR. GUILHERME MUSSI (PSD – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Guilherme 
Mussi, na votação anterior, votou com a orientação do 
partido, Sr. Presidente.
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O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no tocante 
a essa emenda que está sobre a mesa, quero fazer 
uma justificativa.

Ela foi aprovada por esta Casa garantindo aos 
aposentados incentivos também em relação ao Vale-
-Cultura. Então, quando apresentamos essa emenda, 
com apoio dos Srs. Líderes, foi no sentido de fazer 
valer os direitos dos aposentados.

Sr. Presidente Marco Maia, é tão difícil aqui ga-
rantir direitos aos aposentados deste País! Quero fa-
zer voltar a discussão aos nossos Líderes, Deputada 
Jandira Feghali, porque a importância dessa emenda 
vem no sentido de garantir direitos aos aposentados 
deste País. E sabemos que é muito difícil garantir esses 
direitos. Esta Casa aprovou uma emenda garantindo 
aos aposentados acesso ao Vale-Cultura. 

Então, não seria oportuno esta Casa agora rever 
essa posição. Vamos fazer direito aos aposentados, 
fazer justiça aos aposentados deste País, garantindo 
esse benefício que esta Casa aprovou, que o Senado 
aprovou. Portanto, não é legítimo que nesta oportuni-
dade venhamos retirar os direitos dos aposentados 
deste País. Foi um direito legítimo assegurado, que 
esta Casa reconheceu, uma emenda aprovada.

Para concluir, Sr. Presidente, quero aproveitar e 
pedir o apoio dos Líderes, para que se mantenha essa 
emenda, que é fundamental e que vai fazer justiça aos 
aposentados, que terão um incentivo de 30 reais pagos 
pelo Tesouro Nacional. É uma oportunidade que esta 
Casa vai dar aos aposentados deste País, que não têm, 
ao longo desses anos, visto aqui aprovados os direitos 
relativos aos seus benefícios. Pelo menos em relação 
à cultura, que possamos dar essa oportunidade aos 
aposentados brasileiros, para que tenham a oportuni-
dade de ver aprovada uma emenda tão significativa, 
que vai garantir minimamente 30 reais de incentivo, na 
questão cultural, por esse projeto.

Então, faço um apelo aqui aos Líderes, para que 
não retirem suas assinaturas e mantenham a emenda 
de plenário para assegurar os direitos dos aposenta-
dos deste País. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vota 
o corpo, depois a emenda.

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quan-
to ao Democratas, eu quero reafirmar a posição aqui 
defendida pelo Deputado Arolde de Oliveira. Nós não 
temos nada contra a instituição do Vale-Cultura; muito 
pelo contrário, nós temos toda a disposição para apoiar 
qualquer projeto que beneficie a cultura do Brasil e que 
facilite o acesso do povo à cultura. 

Ocorre que consultamos nossa assessoria téc-
nica, e todos são unânimes em colocar que o projeto, 
como está tramitando, incorre no chamado vício de 
iniciativa. Nós não vamos empombar, não. Nós não 
vamos atrapalhar o processo de votação, não. Se que-
rem votar dessa maneira, infelizmente, estarão mais 
uma vez afrontando o Regimento Interno e, a nosso 
ver, a Constituição Federal, o que tem sido constante. 

Há a intenção de um Parlamentar no sentido de 
emendar o projeto, que já está com tramitação bas-
tante sinuosa e complicada, desrespeitando o próprio 
texto constitucional, com vistas justamente à inclusão 
dos aposentados. E, diga-se de passagem, há infor-
mação de que a Presidente Dilma não deseja vetar o 
item que beneficiará os aposentados, contemplando-
-os com o Vale-Cultura. 

Aqui fica a nossa posição, apoiando inclusive 
a emenda que beneficiará os aposentados e que o 
Governo não quer ter o ônus de vetar porque, lamen-
tavelmente, não quer assumir uma posição clara e 
transparente.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Jeffer-
son Campos votou com o partido na votação anterior.

O SR. PAULO PIAU (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Paulo Piau, 
na votação anterior, votou com o partido, o PMDB.

O SR. RODRIGO MAIA (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, o Deputado Rodrigo Maia votou com a orien-
tação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o substitutivo. 

Eu quero chamar os Relatores, para darem o seu 
parecer em relação à emenda que foi mantida aqui.

Concedo a palavra ao Deputado Sibá Machado. 
(Pausa.)

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
um esclarecimento: o senhor vai votar o substitutivo e 
depois a emenda? É isso?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Isso.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Mas não se votou 

o substitutivo ainda?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não se vo-

tou o substitutivo ainda.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É o parecer à 

emenda? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não se vo-

tou o substitutivo ainda. É o parecer à emenda, agora.
 O SR. POLICARPO (PT – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Po-
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licarpo, na votação anterior, votou com o partido na 
votação da PEC da Defensoria Pública.

O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Lira Maia, na vota-
ção anterior, votou com o partido.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Décio Lima votou com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. CARLOS MAGNO (PP – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Carlos Magno, 
do Partido Progressista, votou com o partido.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (PSB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Abelardo Camarinha votou com o PSB 
nas votações anteriores.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
André Vargas, do PT – votou com o partido na última 
votação.

O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado João 
Dado votou com o partido nas votações anteriores.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Dr. 
Rosinha votou com o PT na votação anterior.

O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Professor Setimo votou com a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-
do Sibá Machado está com a palavra.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
tão, o parecer é pela rejeição da emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela Co-
missão de Educação e Cultura, Deputado Ariosto Ho-
landa. (Pausa.)

Pela Comissão de Finanças e Tributação, Depu-
tado Osmar Júnior.

O SR. OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
pela adequação financeira e, no mérito, pela rejeição.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela Co-
missão de Constituição e Justiça, Deputada Liliam Sá.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD – RJ. Para emitir pa-
recer. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, em 
relação à Emenda de Plenário nº 1, nós somos pela 
constituição, juridicidade e boa técnica legislativa.

 O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, De-
putado Paulo Abi-Ackel votou com seu partido nas 
votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ariosto Holanda. (Pausa.) 

O Deputado Ariosto não está mais no plenário?
Então, concedo a palavra ao Deputado André 

Vargas para fazer o parecer à emenda pela Comissão 
de Educação e Cultura.

A SRA. LILIAM SÁ – Sr. Presidente, para refor-
mular o parecer, por gentileza, sobre a Emenda nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputada Liliam.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD – RJ. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, é pela inconstitucionalida-
de da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem, 
muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
André Vargas, para dar parecer.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, pa-
recer à Emenda de Plenário nº 1, que acrescenta ao 
art. 7º do Projeto de Lei nº 4.682, de 2012, o seguinte 
parágrafo:

“A União disponibilizará, com recursos 
do Tesouro Nacional, aos trabalhadores e tra-
balhadoras aposentados que auferirem men-
salmente até 5 salários mínimos Vale-Cultura 
no valor de R$30,00.” 

Nós consideramos essa emenda inadequada. 
Portanto, o nosso parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela 
constitucionalidade da emenda. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído, sob a gestão do Ministé-

rio da Cultura, o Programa de Cultura do Trabalhador, 
destinado a fornecer aos trabalhadores meios para o 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura.

Art. 2° O Programa de Cultura do Trabalhador 
tem os seguintes objetivos:

I – possibilitar o acesso e a fruição dos produtos 
e serviços culturais; 

II – estimular a visitação a estabelecimentos cul-
turais e artísticos; e

III – incentivar o acesso a eventos e espetáculos 
culturais e artísticos.

§ 1° Para os fins deste Programa, são definidos 
os serviços e produtos culturais da seguinte forma:

I – serviços culturais: atividades de cunho artís-
tico e cultural, fornecidas por pessoas jurídicas, cujas 
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características se enquadrem nas áreas culturais pre-
vistas no § 2°; e

II – produtos culturais: materiais de cunho artís-
tico, cultural e informativo, produzidos em qualquer 
formato ou mídia por pessoas físicas ou jurídicas, 
cujas características se enquadrem nas áreas cultu-
rais previstas no § 2°

§ 2° Consideram-se áreas culturais para fins do 
disposto nos incisos I e II do §

1º:
I – artes visuais;
II – artes cênicas; 
III – audiovisual;
IV – literatura, humanidades e informação;
V – música; e
VI – patrimônio cultural.
§ 3° O Poder Executivo poderá ampliar as áreas 

culturais previstas no § 2°.
Art. 3° Fica criado o vale-cultura, de caráter pes-

soal e intransferível, válido em todo o território nacional, 
para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, 
no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

Art. 4° O vale-cultura” será confeccionado e co-
mercializado por empresas operadoras e disponibili-
zado aos usuários pelas empresas beneficiárias para 
ser utilizado nas empresas recebedoras.

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – empresa operadora: pessoa jurídica cadastra-

da no Ministério da Cultura, possuidora do Certificado 
de Inscrição no Programa de Cultura do Trabalhador 
e autorizada a produzir e comercializar o vale-cultura;

II – empresa beneficiária: pessoa jurídica optan-
te pelo Programa de Cultura do Trabalhador e autori-
zada a distribuir o vale-cultura a seus trabalhadores 
com vínculo empregatício, fazendo jus aos incentivos 
previstos no art. 10;

III – usuário: trabalhador com vínculo emprega-
tício com a empresa beneficiária;

IV – empresa recebedora: pessoa jurídica habi-
litada pela empresa operadora para receber o vale-
-cultura como forma de pagamento de serviço ou 
produto cultural.

Art. 6° O vale-cultura será fornecido aos usuários 
pelas empresas beneficiárias e disponibilizado prefe-
rencialmente por meio magnético, com o seu valor ex-
presso em moeda corrente, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Somente será admitido o forne-
cimento do vale-cultura impresso quando comprovada-
mente inviável a adoção do meio magnético.

Art. 7° O vale-cultura deverá ser fornecido ao 
trabalhador que perceba até 5 (cinco) salários míni-
mos mensais.

Parágrafo único. Os trabalhadores de renda su-
perior a 5 (cinco) salários mínimos poderão receber 
o vale-cultura, desde que garantido o atendimento à 
totalidade dos empregados com a remuneração pre-
vista no caput, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 8° O valor mensal do vale-cultura, por usuá-
rio, será de R$ 50,00 (cinquenta reais)

§ 1° O trabalhador de que trata o caput do art. 7° 
poderá ter descontado de sua remuneração o percen-
tual máximo de 10% (dez por cento) do valor do vale-
-cultura,na forma definida em regulamento.

§ 2° Os trabalhadores que percebem mais de 
5 (cinco) salários mínimos poderão ter descontados 
de sua remuneração, em percentuais entre 20% (vin-
te por cento) e 90% (noventa por cento) do valor do 
vale-cultura, de acordo com a respectiva faixa salarial, 
obedecido o disposto no parágrafo único do art. 70 e 
na forma que dispuser o regulamento.

§ 3° É vedada, em qualquer hipótese, a reversão 
do valor do vale-cultura em pecúnia.

§ 4° O trabalhador de que trata o art. 70 poderá 
optar pelo não recebimento do vale-cultura, mediante 
procedimento a ser definido em regulamento. 

Art. 9° Os prazos de validade e condições de utili-
zação do vale-cultura serão definidos em regulamento.

Art. 10. Até o exercício de 2017, ano calendário 
de 2016, o valor despendido a título de aquisição do 
vale-cultura poderá ser deduzido do imposto sobre a 
renda devido pela pessoa jurídica beneficiária tributa-
da com base no lucro real.

§ 1° A dedução de que trata o caput fica limitada 
a 1 % (um por cento) do imposto sobre a renda devi-
do, observado o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n° 
9.249, de 26 de dezembro de 1995.

§ 2° A pessoa jurídica inscrita no Programa de 
Cultura do Trabalhador como beneficiária, de que trata 
o inciso II do art. 5°, poderá deduzir o valor despendi-
do a título de aquisição do vale-cultura como despesa 
operacional para fins de apuração do imposto sobre 
a renda, desde que tributada com base no lucro real.

§ 3° A pessoa jurídica deverá adicionar o valor 
deduzido como despesa operacional, de que trata o § 
2°, para fins de apuração da base de cálculo da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

§ 4° As deduções de que tratam os §§ 1° e 2° so-
mente se aplicam em relação ao valor do vale-cultura 
distribuído ao usuário.

§ 5º Para implementação do Programa, o valor 
absoluto das deduções do imposto sobre a renda de-
vido de que trata o § 1° deverá ser fixado anualmente 
na lei de diretrizes orçamentárias, com base em per-
centual do imposto sobre a renda devido pelas pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real.
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Art. 11. A parcela do valor do vale-cultura cujo 
ônus seja da empresa beneficiária:

I – não tem natureza salarial nem se incorpora à 
remuneração para quaisquer efeitos;

II – não constitui base de incidência de contribui-
ção previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS; e

III – não se configura como rendimento tributável 
do trabalhador.

Art. 12. A execução inadequada do Programa de 
Cultura do Trabalhador ou qualquer ação que acarrete 
desvio de suas finalidades pela empresa operadora ou 
pela empresa beneficiária acarretará cumulativamente:

I – cancelamento do Certificado de Inscrição no 
Programa de Cultura do Trabalhador;

II – pagamento do valor que deixou de ser reco-
lhido relativo ao imposto sobre a renda, à contribuição 
previdenciária e ao depósito para o FGTS; 

III – aplicação de multa correspondente a 2 (duas) 
vezes o valor da vantagem recebida indevidamente no 
caso de dolo, fraude ou simulação; 

IV – perda ou suspensão de participação em li-
nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito pelo período de 2 (dois) anos; 

V – proibição de contratar com a administração 
pública pelo período de até 2 (dois) anos; e

VI – suspensão ou proibição de usufruir de bene-
fícios fiscais pelo período de até 2 (dois) anos.

Art. 13. O § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se-
guinte alínea y:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§9º  ........................................................
 ..............................................................
y) o valor corresponde ao vale-cultura.
........................................................”(NR)

Art. 14. O § 2° do art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VIII:

“Art. 458.  ..............................................
 ..............................................................
§2º  ........................................................
 ..............................................................
VIII – o valor correspondente ao vale-

-cultura.
.......................................................”(NR)

Art. 15. O art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso XXIII:

“Art. 6°  ..................................................
 ..............................................................
XXIII – o valor recebido a título de vale-

-cultura.
........................................................”(NR)

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua publicação.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Ficou prejudicada a emenda. Então, não há des-
taque.

A EMENDA DE PLENÁRIO Nº 01 DEXOU DE 
SER SUBMETIDA A VOTO POR TER RECEBIDO 
PARECER PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA PELA INCONSTITU-
CIONALIDADE.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
Está prejudicada a proposição inicial. A emenda 

também foi prejudicada.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 4.682-A DE 2012

Institui o Programa de Cultura do Tra-
balhador; cria o vale-cultura; altera as Leis 
nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, e a Consoli-
dação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministé-

rio da Cultura, o Programa de Cultura do Trabalhador, 
destinado a fornecer aos trabalhadores meios para o 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura.

Art. 2º O Programa de Cultura do Trabalhador 
tem os seguintes objetivos:

I – possibilitar o acesso e a fruição dos produtos 
e serviços culturais;

II – estimular a visitação a estabelecimentos cul-
turais e artísticos; e

III – incentivar o acesso a eventos e espetáculos 
culturais e artísticos.

§ 1º Para os fins deste Programa, são definidos 
os serviços e produtos culturais da seguinte forma:
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I – serviços culturais: atividades de cunho artís-
tico e cultural fornecidas por pessoas jurídicas, cujas 
características se enquadrem nas áreas culturais pre-
vistas no § 2º; e

II – produtos culturais: materiais de cunho artísti-
co, cultural e informativo, produzidos em qualquer for-
mato ou mídia por pessoas físicas ou jurídicas, cujas 
características se enquadrem nas áreas culturais pre-
vistas no § 2º.

§ 2º Consideram-se áreas culturais para fins do 
disposto nos incisos I e II do § 1º:

I – artes visuais;
II – artes cênicas;
III – audiovisual;
IV – literatura, humanidades e informação;
V – música; e
VI – patrimônio cultural.
§ 3º O Poder Executivo poderá ampliar as áreas 

culturais previstas no § 2º.
Art. 3º Fica criado o vale-cultura, de caráter pes-

soal e intransferível, válido em todo o território nacional, 
para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, 
no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

Art. 4º O vale-cultura será confeccionado e co-
mercializado por empresas operadoras e disponibili-
zado aos usuários pelas empresas beneficiárias para 
ser utilizado nas empresas recebedoras.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – empresa operadora: pessoa jurídica cadastra-

da no Ministério da Cultura, possuidora do Certificado 
de Inscrição no Programa de Cultura do Trabalhador 
e autorizada a produzir e comercializar o vale-cultura;

II – empresa beneficiária: pessoa jurídica optan-
te pelo Programa de Cultura do Trabalhador e autori-
zada a distribuir o vale-cultura a seus trabalhadores 
com vínculo empregatício, fazendo jus aos incentivos 
previstos no art. 10;

III – usuário: trabalhador com vínculo emprega-
tício com a empresa beneficiária;

IV – empresa recebedora: pessoa jurídica habi-
litada pela empresa operadora para receber o vale-
-cultura como forma de pagamento de serviço ou 
produto cultural.

Art. 6º O vale-cultura será fornecido aos usuários 
pelas empresas beneficiárias e disponibilizado prefe-
rencialmente por meio magnético, com o seu valor ex-
presso em moeda corrente, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Somente será admitido o forne-
cimento do vale-cultura impresso quando comprovada-
mente inviável a adoção do meio magnético.

Art. 7º O vale-cultura deverá ser fornecido ao 
trabalhador que perceba até 5 (cinco) salários míni-
mos mensais.

Parágrafo único. Os trabalhadores com renda 
superior a 5 (cinco) salários mínimos poderão receber 
o vale-cultura, desde que garantido o atendimento à 
totalidade dos empregados com a remuneração pre-
vista no caput, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 8º O valor mensal do vale-cultura, por usuá-
rio, será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O trabalhador de que trata o caput do art. 7º 
poderá ter descontado de sua remuneração o percen-
tual máximo de 10% (dez por cento) do valor do vale-
-cultura, na forma definida em regulamento.

§ 2º Os trabalhadores que percebem mais de 
5 (cinco) salários mínimos poderão ter descontados 
de sua remuneração, em percentuais entre 20% (vin-
te por cento) e 90% (noventa por cento) do valor do 
vale-cultura, de acordo com a respectiva faixa salarial, 
obedecido o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
na forma que dispuser o regulamento.

§ 3º É vedada, em qualquer hipótese, a reversão 
do valor do vale-cultura em pecúnia.

§ 4º O trabalhador de que trata o art. 7º poderá 
optar pelo não recebimento do vale-cultura, mediante 
procedimento a ser definido em regulamento.

Art. 9º Os prazos de validade e condições de utili-
zação do vale-cultura serão definidos em regulamento.

Art. 10. Até o exercício de 2017, ano-calendário 
de 2016, o valor despendido a título de aquisição do 
vale-cultura poderá ser deduzido do imposto sobre a 
renda devido pela pessoa jurídica beneficiária tributa-
da com base no lucro real.

§ 1º A dedução de que trata o caput fica limitada 
a 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995.

§ 2º A pessoa jurídica inscrita no Programa de 
Cultura do Trabalhador como beneficiária, de que trata 
o inciso II do art. 5º, poderá deduzir o valor despendi-
do a título de aquisição do vale-cultura como despesa 
operacional para fins de apuração do imposto sobre 
a renda, desde que tributada com base no lucro real.

§ 3º A pessoa jurídica deverá adicionar o valor 
deduzido como despesa operacional, de que trata o § 
2º, para fins de apuração da base de cálculo da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

§ 4º As deduções de que tratam os §§ 1º e 2º so-
mente se aplicam em relação ao valor do vale-cultura 
distribuído ao usuário.

§ 5º Para implementação do Programa, o valor 
absoluto das deduções do imposto sobre a renda de-
vido de que trata o § 1º deverá ser fixado anualmente 
na lei de diretrizes orçamentárias, com base em per-
centual do imposto sobre a renda devido pelas pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real.
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Art. 11. A parcela do valor do vale-cultura cujo 
ônus seja da empresa beneficiária:

I – não tem natureza salarial nem se incorpora à 
remuneração para quaisquer efeitos;

II – não constitui base de incidência de contribui-
ção previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS; e

III – não se configura como rendimento tributável 
do trabalhador.

Art. 12. A execução inadequada do Programa de 
Cultura do Trabalhador ou qualquer ação que acarrete 
desvio de suas finalidades pela empresa operadora ou 
pela empresa beneficiária acarretará cumulativamente:

I – cancelamento do Certificado de Inscrição no 
Programa de Cultura do Trabalhador;

II – pagamento do valor que deixou de ser reco-
lhido relativo ao imposto sobre a renda, à contribuição 
previdenciária e ao depósito para o FGTS;

III – aplicação de multa correspondente a 2 (duas) 
vezes o valor da vantagem recebida indevidamente no 
caso de dolo, fraude ou simulação;

IV – perda ou suspensão de participação em li-
nhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de crédito pelo período de 2 (dois) anos;

V – proibição de contratar com a administração 
pública pelo período de até 2 (dois) anos; e

VI – suspensão ou proibição de usufruir de bene-
fícios fiscais pelo período de até 2 (dois) anos.

Art. 13. O § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se-
guinte alínea y:

“Art. 28.  ................................................
§ 9º  .......................................................
 ..............................................................
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
 ..................................................... ”(NR)

Art. 14. O § 2º do art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VIII:

“Art. 458.  ..............................................
§ 2º  .......................................................
VIII – o valor correspondente ao vale-

-cultura.
 ..................................................... ”(NR)

Art. 15. O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso XXIII:

“Art. 6º  ..................................................
XXIII – o valor recebido a título de vale-

-cultura.

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

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua publicação.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. – 
Deputada Liliam Sá, Relatora.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu quero 

aproveitar para dar os parabéns aos Srs. Parlamenta-
res pela votação desta matéria, Deputado Mendonça, 
da forma como ela foi votada, porque milhões de tra-
balhadoras e trabalhadores brasileiros terão condição 
de ter acesso ao mínimo de cultura com a aprovação 
deste projeto, com a aprovação desta iniciativa.

Este é mais um exemplo dado pelo Parlamento 
brasileiro.

Muito obrigado! Estão de parabéns os Deputados 
e Deputadas do nosso querido Parlamento! (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-
tado Paulo Rubem está com a palavra. S.Exa. estava 
inscrito para a discussão. Eu acabei atropelando-a e 
não lhe dei a palavra.

Então, Deputado Paulo Rubem, que foi Relator 
desta matéria na Comissão de Educação, V.Exa. tem 
a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
para que nós sejamos coerentes com a aprovação do 
Vale-Cultura e sobre a matéria, eu queria fazer uma 
manifestação. E faço-a desta forma:

O Brasil dá um passo gigantesco/
Bem maior que a distância entre os pla-

netas/
O acesso à cultura é um direito/
O projeto ora em pauta está perfeito/
Vai multiplicar as artes qual gametas/
A cultura, feito o pão que alimenta/
Dá sentido e permite o bem-estar/
Num País grande assim, um continente/ 
Nosso voto tem que ser bem coerente/
O projeto vamos todos aprovar/
A garantia do acesso à cultura/
É medida necessária e democrática/
Vejo as artes circulando no País/
É um sonho que o poeta sempre quis/ 
Decisão coerente, forte, enfática/
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Aprovado, pois, então, o Vale-Cultura/
Logo, logo o País vai se encantar/
O produto cultural vai florescer/ 
O que estava escondido, aparecer/ 
Nosso povo vai poder comemorar/
Mais teatro, mais cinema, poesia/
Artes plásticas, também literatura/
Viva o circo! Parabéns pro artesanato/
A cultura circulando é um barato/
São as artes consumidas com fartura/
Já ouvi “a gente não quer só comida”/
Nós queremos também diversão e arte/
Mais cultura, expressão, cidadania/
Espantando a cruel monotonia/
Vamos ter a cultura em toda a parte/
Villa-Lobos comemora lá no céu/
Luiz Gonzaga a sanfona vai tocar/
Pixinguinha já prepara um chorinho/
Paulo Moura vai tocar devagarinho/
Portinari novamente vai pintar/
Vitalino faz do barro poesia/
Paulo Gracindo vai aos palcos encenar/
Os tambores e os clarins estão em festa/
O Brasil inteiro vai comemorar/

Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 

Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu queria 

anunciar que foram homenageados hoje aqui com a 
Medalha do Mérito Legislativo o nosso ginasta para-
límpico Clodoaldo Silva e a nossa queria Daiane dos 
Santos, ginasta do Brasil, medalhista de ouro, campeã.

Uma salva de palmas! É a homenagem do Parla-
mento brasileiro a esses dois exemplos de brasileiros 
que muito orgulham a todos nós! (Palmas.)

O SR. ACELINO POPÓ – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. MARCOS ROGÉRIO – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. ACELINO POPÓ (PRB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Queria prestar, Sr. Presidente, 
uma homenagem à Daiane e ao Clodoaldo, pelo fato 
de eu ser esportista também. Quero falar que eles são 
orgulho, e isso é que faz com que cada dia nós brasi-
leiros, Parlamentares, estejamos aqui – principalmente 
eu, que vim do esporte – lutando pela dignidade e por 
um esporte melhor no nosso País.

Parabéns a esses dois grandes guerreiros!
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Grande 

Acelino Popó, um exemplo de luta e de fortalecimento 
do nosso esporte no Brasil!

 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
apenas para agradecer aos Líderes que nos ajudaram 
na votação do Vale-Cultura e assinaram a urgência. 
Quero agradecer aos Relatores de Plenário que rapi-
damente aqui se posicionaram na análise do trabalho; 
agradecer a todos que apoiaram esse instrumento de 
acesso à cultura; e a V.Exa., Sr. Presidente, que nos 
ajudou a acelerar a votação, como também à Minis-
tra Marta Suplicy, que muito contribuiu para que esse 
projeto pudesse caminhar na Casa.

Muito obrigada, Presidente, e a todos aqui da 
Câmara dos Deputados!

 O SR. FÁBIO FARIA (PSD – RNº Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
parabenizar esta Casa pelo projeto do Vale-Cultura, 
a grande ginasta Daiane dos Santos, que já deu mui-
ta alegria ao povo brasileiro, e Clodoaldo Silva, que 
é potiguar, norte-rio-grandense. Um grande abraço, 
Clodoaldo! O povo do Rio Grande do Norte todo sen-
te uma grande satisfação em tê-lo como um potiguar. 
Honra-nos muito e nos enche de orgulho vê-lo hoje 
aqui na Câmara dos Deputados recebendo esse gran-
de aplauso, em massa, dos 513 Deputados Federais!

Parabéns, Clodoaldo, e aos atletas do Brasil!
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para que fique consignado nesta Casa com relação à 
matéria que acabamos de apreciar. 

Nós tínhamos a Súmula nº 5, afirmando que o ato 
de sanção da Presidência corrigia o vício de iniciativa. 
Essa súmula foi revogada, e hoje, em função da Re-
presentação de Inconstitucionalidade nº 890, esse não 
é mais o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Quero apenas que fique consignado um alerta a 
este Plenário e a esta Casa para que tenhamos cuida-
do com matérias que nascem com vício de iniciativa, 
afrontando o devido processo legislativo, a fim de não 
abrirmos tais precedentes. Embora meritório o proje-
to, e quero saudar o seu propósito, e tenha o apoio de 
toda esta Casa. 

A SRA. LILIAM SÁ – Sr. Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Um mo-

mento, Deputada Liliam. 
Quero aproveitar a oportunidade do Plenário para 

trazer um tema, fazer uma denúncia e, ao mesmo tem-
po, pedir o apoio de V.Exas. junto aos Srs. Senadores 
da República. 

No dia 16 de março de 2012, nós elegemos aqui, 
na Câmara, o Sr. Luiz Moreira Gomes Júnior, que teve 
o apoio unânime deste Plenário para representar a 
Câmara dos Deputados no Conselho Nacional do Mi-
nistério Público. 
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Fizemos a votação e a aprovação do nome do 
Sr. Luiz Moreira Gomes Júnior com 4 meses de ante-
cedência ao término do seu mandato. 

Enviamos imediatamente ao Senado Federal o 
resultado dessa votação e, até este momento, o Senado 
Federal não votou ou referendou o nome aprovado pela 
Câmara para representar este Parlamento, a Câmara 
dos Deputados, no Conselho Nacional do Ministério 
Público Federal. Uma afronta ao direito que a Câmara 
dos Deputados tem de indicar e ter um representante 
no Conselho Nacional do Ministério Público!

Na semana passada, enviei um ofício ao Presi-
dente José Sarney, que vou ler aqui a V.Exas., pela 
gravidade do tema, inclusive porque disse a S.Exa. que, 
se não for votada imediatamente no Senado Federal a 
indicação do representante da Câmara, que legitima-
mente foi votada e aprovada por quase unanimidade 
de todos os Deputados, nós não iremos aprovar aqui, 
no Parlamento da Câmara dos Deputados, mais ne-
nhuma indicação do Senado Federal para nenhuma 
instância da República.

Eu quero contar com o apoio de V.Exas. com rela-
ção a este tema, porque é uma afronta o que o Senado 
Federal está fazendo com a Câmara dos Deputados!

Mandei o seguinte ofício ao Senador José Sarney:

“Exmo. Sr. Presidente, no dia 16 de mar-
ço de 2012, por meio do Ofício nº 310/12, da 
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos De-
putados, remeteu ao Senado Federal para os 
fins do disposto no art. 130-A, VI, da Consti-
tuição Federal, a indicação, em caráter de re-
condução, do nome do Sr. Luiz Moreira Gomes 
Júnior para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

O nome do Sr. Luiz Moreira Gomes Jú-
nior angariou o apoio das Lideranças políticas 
desta Casa e contou com o sufrágio de 359 
Deputados Federais.

A Câmara procedeu, de forma diligente, 
para assegurar que o Senado Federal dispu-
sesse de prazo superior a 4 meses para apre-
ciação da indicação.

Todavia, perplexo, observo que, até a 
presente data, o Senado Federal não se de-
sincumbiu de seu dever constitucional. Deixou 
de apreciar o nome indicado com larga antece-
dência e privou a Câmara dos Deputados de 
seu representante no Conselho desde meados 
de julho deste ano.

Solicito de V.Exa. providências imedia-
tas no sentido de submeter à deliberação do 
Senado Federal a indicação da Câmara dos 
Deputados, suprindo inaceitável omissão, que 

não se coaduna com a altivez e o respeito re-
cíproco que devem reger as relações entre as 
duas Casas do Congresso Nacional.

Atenciosamente, – Deputado Federal 
Marco Maia, Presidente da Câmara dos De-
putados.” 

Eu quero pedir a V.Exas. o apoio para que, em 
conversas com o Senado, em manifestações, nós pos-
samos exigir que o Senado Federal cumpra com a sua 
obrigação constitucional, de referendar o nome que foi 
legitimamente aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Gladson Cameli votou com o partido.

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a Deputada 
Flávia Morais votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Jilmar Tatto.

O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, primeiro, 
parabenizá-lo por esta intervenção de V.Exa., porque 
esse é um desrespeito à Câmara Federal.

O Sr. Luiz Moreira, como V.Exa. mesmo disse, 
teve ampla maioria nesta Casa. Foi quase por con-
senso não só a sua primeira eleição, mas também a 
sua recondução.

Eu confesso, Sr. Presidente, que não sabia desse 
episódio, ou seja, que até então ele não tinha tomado 
posse. Mas li a revista CartaCapital, cuja reportagem é 
mais ampla e coloca possíveis perseguições por parte 
da Procuradoria, da Promotoria, citando, inclusive, o 
Procurador-Geral. 

Nesse sentido, espero que, a partir da intervenção 
de V.Exa., a partir daquilo que foi decidido, o Sr. Luiz 
Moreira possa tomar posse e compor o Conselho Na-
cional do Ministério Público. Que ele seja reconduzido, 
porque tem sido uma pessoa reconhecida por apurar 
irregularidades no Ministério Público. Quero crer que 
ele não tenha sido reconduzido até agora por perse-
guição, porque ele apura efetivamente desmandos no 
Ministério Público.

É um desrespeito com esta Casa! 
Quero parabenizar V.Exa. pelo posicionamento 

firme que está tendo ao exigir, e não pedir, que seja 
nomeado imediatamente o Sr. Luiz Moreira, porque foi 
uma decisão soberana deste Plenário, dos Deputados 
e das Deputadas. E não podemos aceitar que essa in-
dicação fique pendurada em função de o Senado não 
votar, talvez porque ele tenha sido um dos grandes 
baluartes do bom funcionamento do Ministério Público, 
em sua plenitude e com transparência.
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Aliás, parece-me que o Ministério Público está 
devendo também à sociedade brasileira a divulgação 
dos salários dos seus funcionários. O povo brasileiro 
sabe quanto ganha um Deputado, sabe quanto ganha 
um funcionário da Câmara Federal, quanto ganha um 
funcionário do Executivo. Espero que ele possa saber 
quanto ganham os funcionários do Ministério Público 
Federal.

 O SR. TAUMATURGO LIMA (PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da bancada do Acre, eu queria justificar a au-
sência dos Deputados Marcio Bittar, Henrique Afonso, 
Gladson Cameli e Taumaturgo Lima na sessão anterior 
em virtude de uma audiência na ANEEL, tendo em 
vista que, até o dia 30 de novembro, vai ser analisado 
o aumento do preço de energia no Amapá e no Acre, 
ao mesmo tempo em que a Presidenta Dilma anuncia 
redução de energia no próximo ano.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. TAUMATURGO LIMA – E nós queremos 
que a ANEEL reveja essa situação, com muito cari-
nho, porque, se a Presidenta Dilma está anunciando 
redução de energia para o próximo ano, por que au-
mentar a energia principalmente dos Estados Amapá, 
Acre e Rondônia?

Portanto, agradeço e justifico a ausência dos meus 
colegas da bancada do Estado do Acre.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Eduardo Cunha tem a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria cumprimentar V.Exa. pelo ofício, pela atitude 
e pela denúncia, e dizer que este Plenário votou so-
beranamente, porque a indicação é uma prerrogativa 
que lhe cabe.

É claro que o Senado poderia até ter submetido 
a matéria à votação e não ter aprovado; mas jamais 
poderia ficar 8 meses sem submetê-la à votação. 

O que eu proponho a V.Exa. é que façamos e 
aprovemos uma PEC, aqui,, nesta Casa, determinando 
que o voto de cada Casa no cargo que lhe corresponda 
seja terminativo, para evitar que uma Casa tenha que 
apreciar indicação da outra Casa quando lhe couber. 

É a proposta que faço a V.Exa., cumprimentan-
do-o.

Esta Casa tem que ser respeitada!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem!
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero voltar ao ofício que V.Exa. assinou. Parabéns! 

Se fosse possível, todos os Deputados deveriam 
assinar o ofício de V.Exa. 

Este Poder mostra independência e autoridade. 
Parabéns, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Arlindo Chinaglia.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro, quero cumprimentá-lo pela iniciativa da sua missiva 
endereçada ao Presidente Sarney, que S.Exa. enviou 
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Da mesma maneira, quando V.Exa., da cadeira 
da Presidência da Câmara dos Deputados, em plená-
rio, relata essa situação, a meu ver também inaceitá-
vel, nós não podemos deixar de cumprimentar V.Exa. 
e pensar em termos um plano de ação.

Mas, salvo melhor juízo, eu creio que V.Exa. – e 
vai à guisa de sugestão – vai sugerir, na próxima reu-
nião do Colégio de Líderes, que esse item seja item 
de pauta, para que o Colégio de Líderes, sob o co-
mando de V.Exa., delibere que iniciativa poderemos 
e deveremos ter.

Avanço duas sugestões. Primeira, que o Presi-
dente Sarney seja cientificado daquilo que é a nossa 
posição, o que V.Exa. já externou. E creio que nós de-
veríamos juntar os Líderes que se dispuserem, para 
irmos ao Presidente Sarney, não para substituir o pa-
pel de V.Exa., mas para manifestar publicamente que 
V.Exa. tem o apoio da Casa. E, da mesma maneira, 
nós temos que obter aqui no plenário da Câmara... 
Porque nós não sabemos quantos serão candidatos 
à Presidência da Câmara, mas que cada um que for 
candidato venha ao plenário para assumir o compro-
misso de que, se o Senado não aprovar um nome da 
Câmara, a Câmara vai ter atitude similar com qualquer 
nome que venha do Senado. 

Mas, para evitar tamanho embate, o que nós 
não queremos, proponho que, no Colégio de Líderes, 
analisemos o assunto. E, como é o Presidente Sarney, 
que nós o auxiliemos para que o Senado resolva de 
acordo com a tradição e com a legitimidade cada caso.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
manifestar aqui, em nome pessoal e do Democratas, a 
visão de que V.Exa. tem razão em cobrar publicamente 
que o Senado Federal delibere com relação à com-
posição do Conselho Nacional do Ministério Público.

Esta Casa aprovou o nome que V.Exa. referiu há 
pouco. É da regra constitucional que o Senado aprecie, 
vote, pode até rejeitar, é legítimo, é da regra democrá-
tica, e nós apoiamos V.Exa. nesta iniciativa.

Eu queria, inclusive, aproveitar este instante para 
reforçar a visão que eu tenho do amor à instituciona-
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lidade. A base da institucionalidade é o cumprimento 
da Constituição.

Há pouco, nós discutíamos a questão do vício de 
iniciativa. É por isso que a regra do jogo muitas vezes 
é amarga, difícil para chorar ou para rir, e a gente tem 
que encará-la da mesma maneira.

Eu sou sempre fiel ao cumprimento do texto 
constitucional. Se a Constituição indica que a Câmara 
aprova e remete ao Senado, é obrigação do Senado 
Federal apreciar a matéria que nós remetemos a ele.

Então, V.Exa. tem a nossa solidariedade e ao 
mesmo tempo a visão de que a gente tem que buscar 
sempre o estrito cumprimento do texto constitucional 
e da regra regimental na Câmara Federal e no Sena-
do da República.

O SR. VALDIVINO DE OLIVEIRA (PSDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Valdivino de Oliveira, do PSDB – votou nas 
duas últimas votações com o seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ouço o De-
putado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de salientar que o gesto da Presidência seria 
desnecessário se o Senado cumprisse suas obrigações. 
Como não as cumpriu, agiu corretamente a Presidên-
cia. Mas quero fazer uma pequena ressalva, inclusive 
em relação à Liderança do partido do Governo: esse 
é um assunto do Congresso Nacional. Não há por que 
envolver o Ministério Público. Não há por que trazer 
problemas que o Partido dos Trabalhadores possa ter 
com o Ministério Público para um assunto que é um 
problema do Congresso Nacional.

Era o reparo que eu queria fazer, dizendo que 
V.Exa. agiu em nome da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

 O SR. MARCIO BITTAR (PSDB – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
registrar que na votação anterior eu, Deputado Marcio 
Bittar, votei com a orientação do meu partido, o PSDB.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-
do Chico Lopes, na votação anterior, votou de acordo 
com o seu partido.

Obrigado, Presidente.
O SR. JOSÉ NUNES (PSD – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
José Nunes, na votação anterior, votou com o PSD – 
seu partido.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-

do Hugo Motta, nas votações anteriores, votou com o 
seu partido.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, a Deputada Perpétua Almeida votou com o PCdoB.

O SR. TAKAYAMA (PSC – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Takaya-
ma votou conforme a orientação do PSC nas duas 
últimas votações.

O SR. WILSON FILHO (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputa-
do Wilson Filho acompanhou o partido nas últimas 
votações.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Próximo 
item da pauta.

PROJETO DE LEI Nº 4.148-A, DE 2008 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.148-A, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 11.105, de 24 
de março de 2005; tendo pareceres, quando 
de sua tramitação conjunta ao PL 5.848/05, 
este originalmente principal (arquivado nos 
termos do art. 58, § 4º, do Regimento Inter-
no): da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, pela aprova-
ção do PL 5.848/05, com emenda (Relator: 
Dep. Fernando de Fabinho); da Comissão 
de Defesa do Consumidor pela rejeição do 
PL 5.848/05 (Relator: Dep. Barbosa Neto); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do PL 5.848/05 e da emenda da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio (Relator: Dep. Ricardo Barros). 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há vários 
requerimentos de retirada de pauta desse projeto; ali-
ás, desse projeto aqui e também de retirada de pauta 
do PL 2.012, que trata da concessão de abonos para 
quem vai acompanhar portadores de deficiência. Como 
há pedidos de retirada de pauta, é sinal de que não 
há acordo. Há um acúmulo. Eu vou retirar os dois pro-
jetos, de ofício, da pauta. Não é um só, são vários os 
pedidos de retirada de pauta. Os dois, portanto, estão 
retirados. Nós voltaremos a tratar deles na próxima 
semana, na próxima sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ao 
último ponto de pauta.

Pergunto se há acordo para votarmos o PL nº 
5.732/09. (Pausa.)
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Há acordo quanto a esse? (Pausa.) 
V.Exas. querem votar a urgência dele, só a ur-

gência? Por que só a urgência?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
emenda ao projeto.

 O SR. JÂNIO NATAL (Bloco/PRP – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Jânio Natal votou com o partido nas vota-
ções anteriores.

O SR. MARCON (PT – RS. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Marcon 
votou com a bancada do PT.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Próximo 
item.

PROJETO DE LEI Nº 5.732, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.732, de 2009, que “permite que o 
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos 
de idade e aquele que receba o benefício 
de prestação continuada devido à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso, de que 
trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, saquem seus recursos acumulados 
no Fundo de Participação PIS-PASEP, ten-
do pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relatora: 
Dep. Elcione Barbalho); e da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relator: Dep. Eros 
Biondini). Pendente de Pareceres das Co-
missões: de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania”.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas apoia a apreciação da matéria.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento de urgência.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
N° 6.393, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 155 do 
Regimento Interno, Urgência para a prova-
ção do PL 5.732/2009.

Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB; André Figueiredo, 
Líder do PDT; Jilmar Tatto, Líder do PT; Rubens Bue-
no, Líder do Bloco Parlamentar PV/PPS; Bruno Araú-
jo, Líder do PSDB – Arthur Lira, Líder do PP; Jovair 
Arantes, Líder do PTB

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem favoráveis a ele permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora va-

mos votar o projeto. 
Há algum impedimento para a votação desse 

projeto?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presi-
dente. O Bloco PV/PPS é favorável.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD 
está totalmente favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esse pro-
jeto não tem nada a ver com transgênicos. Prestem 
atenção ao projeto.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
gundo o Deputado Miro Teixeira, Tancredo Neves, ex-
-Senador e ex-Governador, que faleceu na condição 
de Presidente da República eleito, dizia que perder 
ou ganhar faz parte da disputa; o que não podemos 
permitir é sermos surpreendidos. 

Eu fiz referência a tão ilustre figura porque esse 
tema naturalmente tem mérito e traduz sensibilidade 
para com as pessoas com deficiência, e eu, na condição 
de Líder do Governo, tenho o dever de pedir a V.Exa. e 
aos demais pares compreensão, porque toda vez que 
se trata, como é o caso, de antecipar de 70 para 60 
anos algo que sensibiliza meu coração, mas eu estou 
sob o comando do cérebro, eu preciso ver, a partir da 
opinião do Governo, se isso causa algum impacto re-
levante ou não; minha impressão é de que não, mas 
quando eu fiz referência a uma eventual surpresa foi 
porque eu não tenho segurança disso.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. tem 
5 minutos para consultar o Governo.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Pedro Eugênio, na última votação, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Olhe, De-
putado, já foi o projeto votado na Câmara, votado no 
Senado, e está voltando para cá.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O projeto já é am-
plamente discutido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Amplamen-
te discutido.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – Nessa linha das 
surpresas, Presidente Marco Maia...
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se o Go-
verno até agora não barrou a tramitação é porque ele 
não tem um impacto tão grande.

O SR. DOMINGOS SÁVIO – ...ontem eu ainda 
me lembrava dessa frase do Presidente...

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quis 
ser o mais cuidadoso possível, mas eu não queria ir 
ao microfone sem saber a opinião do Governo antes. 
É por isso que eu falei em forma de apelo. Eu traduzi 
aqui algo de que eu pessoalmente não fiz as contas, 
mas veio essa informação da assessoria do Governo. 
É por isso que eu não tenho como provar, porque eu 
não tenho os elementos, mas fui alertado dessa dimen-
são, ainda que eu também saiba que o projeto tramitou 
no Senado, tramitou nas Comissões e foi aprovado, e 
neste, digamos, minuto final de debate é que chega a 
informação, o que eu lamento. Eu não imaginei, ao ler 
a pauta, que havia de fato a possibilidade de se votar 
hoje. Estava ali a votação da urgência. Mas eu sei que 
é a prática. Vou reiterar, então, a consulta. Agradeço a 
V.Exa. este tempo enorme que me deu. 

 O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Marco Maia, 
o Deputado João Ananias, na votação anterior, votou 
com o PCdoB.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos à 
votação.

Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão 
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao De-
putado Júlio Cesar. S.Exa. encontra-se no plenário? 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI. Para emitir 

parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
voto é pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não ca-
bendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária, mas, no mérito, somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofe-
recer parecer ao projeto, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao 
Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, an-
tes de mais nada, eu quero parabenizá-lo pela inicia-
tiva de colocar em votação esse projeto tão relevante 
no dia de hoje, primeiro porque é um tema voltado 
para os aposentados. E eu quero agradecer a V.Exa. 
por permitir-me dar o parecer por essa Comissão tão 
importante da Casa. 

Quero dizer a V.Exa. e ao Deputado Arlindo Chi-
naglia que o trabalhador pode aposentar-se por ida-
de, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos, 
e tem direito a sacar o PIS/PASEP. Portanto, isso não 
vai onerar os cofres públicos, não vai onerar a União.

Portanto, eu quero dar o parecer aqui pela consti-
tucionalidade do projeto e parabenizar V.Exa. por colo-
car no dia de hoje em votação um projeto tão relevante.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 

oradores inscritos. 
Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
 O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas últimas votações votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o Projeto de Lei nº 5.732/2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizada a liberação do saldo das 

contas do Programa de Integração Social – PIS e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – Pasep ao participante que:

I – tenha idade igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos;

II – receba benefício de prestação continuada 
devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, 
de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Parágrafo único. O Conselho Diretor do Fundo de 
Participação PIS-Pasep, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8º do Decreto nº 4.751, de 17 de ju-
nho de 2003, regulamentará o disposto neste artigo.

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

Senado Federal, 7 de agosto de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a redação final da matéria, nos termos do art. 
195, § 2º, inciso III, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

A matéria vai à sanção.
 O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Lúcio Vale votou com o PR. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras. e 
Srs. Deputados, há um projeto de resolução, que es-
tava aqui sobre a mesa. É o Projeto de Resolução nº 
87/2011, de autoria da Mesa desta Casa, que dispõe 
sobre o reposicionamento de servidores nas tabelas 
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de vencimentos básicos da Câmara dos Deputados. É 
uma proposta de acordo, da Mesa Diretora da Câmara, 
que reorganiza a carreira dos técnicos legislativos. Eu 
peço a V.Exas. apoio para a votação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento de urgência.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 4.063, DE 2011.

‘‘Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do RICD, requere-

mos a Vossa Excelência URGÊNCIA na apre-
ciação do Projeto de Resolução nº 87 de 2011, 
de autoria da Mesa desta Casa, que dispõe 
sobre o reposicionamento de servidores nas 
tabelas de vencimentos básicos da Câmara 
dos Deputados.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
2011. – Guilherme Campos, Líder do PSD; 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Antonio Car-
los Magalhães Neto, Líder do Democratas; 
André Moura, PSC/SE; Sarney Filho, Líder 
do PV; Vítor Paulo, Líder do PRB; Paulo Tei-
xeira, Líder do PT; Jovair Arantes, Líder do 
PTB; André Figueiredo, 1º Vice-Líder do PDT; 
Aguinaldo Ribeiro, Líder do PP; Lincoln Por-
tela, Bloco Parlamentar PR – PTdoB – PRP 
– PHS, PTC, PSL – PRTB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que são favoráveis permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ERIVELTON SANTANA (PSC – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Erivelton Santana votou com o partido nas 
votações anteriores.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Sérgio Moraes votou...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Próximo 
item.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 87, DE 2011 
(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 87, de 2011, que dispõe so-
bre o reposicionamento de servidores nas 
tabelas de vencimentos básicos da Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
O projeto foi emendado. Há uma emenda apre-

sentada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; 
portanto, não é preciso parecer, porque foi ela própria 
autora da emenda.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Dê-se ao Projeto de Resolução nº 87, de 2011, 
a seguinte redação:

“A Câmara dos Deputados, no uso de 
suas atribuições previstas no artigo 51, inciso 
IV, da Constituição Federal

RESOLVE:
Art. 1° Ficam reposicionados nos Pa-

drões 22, 23, 24 e 25°s servidores efetivos 
ocupantes do cargo de Técnico Legislativo – 
Nível Intermediário Especializado – que, na 
data de vigência desta Resolução, estejam 
posicionados, respectivamente, nos Padrões 
7, 8, 9 e 10 da Tabela de Vencimentos Básicos 
da Carreira Legislativa.

Art. 2° A partir da vigência desta Reso-
lução, a nomeação de servidores no cargo de 
Técnico Legislativo será feita no Padrão 22.

Parágrafo único. Fica resguardada a apli-
cação do disposto no artigo 8° d Ato da Mesa 
nº 110, de 2002, vedada a adoção de padrão 
inferior a estabelecido no caput deste artigo.

Art. 3° As despesas provenientes desta 
Resolução correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Câmara dos Deputados.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor 
em 1° de janeiro de 2013.”

Sala das Sessões,    de junho de 2012. – Marco 
Maia, Presidente; Rose de Freitas, 1ª Vice-Presiden-
te; Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente; Eduardo 
Gomes, 1º Secretário; Jorge Tadeu Mudalen, 2º Se-
cretário; Inocêncio Oliveira, 3º Secretário; Júlio Del-
gado, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à votação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a emenda substitutiva global apresentada pela Mesa 
da Câmara dos Deputados à Resolução nº 87. 

RESOLVE:

‘‘Art. 1° Ficam reposicionados nos Pa-
drões 22, 23, 24 e 25°s servidores efetivos 
ocupantes do cargo de Técnico Legislativo – 
Nível Intermediário Especializado – que, na 
data de vigência desta Resolução, estejam 
posicionados, respectivamente, nos Padrões 
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7, 8, 9 e 10 da Tabela de Vencimentos Básicos 
da Carreira Legislativa.

Art. 2° A partir da vigência desta Reso-
lução, a nomeação de servidores no cargo de 
Técnico Legislativo será feita no Padrão 22.

Parágrafo único. Fica resguardada a apli-
cação do disposto no artigo 8° d Ato da Mesa 
nº 110, de 2002, vedada a adoção de padrão 
inferior a estabelecido no caput deste artigo.

Art. 3° As despesas provenientes desta 
Resolução correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Câmara dos Deputados.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor 
em 1° de janeiro de 2013.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 87-A DE 2011

Dispõe sobre o reposicionamento de 
servidores nas Tabelas de Vencimentos Bá-
sicos da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Ficam reposicionados nos Padrões 22, 

23, 24 e 25°s servidores efetivos ocupantes do Cargo 
de Técnico Legislativo – Nível Intermediário Especia-
lizado – que, na data de vigência desta Resolução, 
estejam posicionados, respectivamente, nos Padrões 
7, 8, 9 e 10 da Tabela de Vencimentos Básicos da Car-
reira Legislativa.

Art. 2º A partir da vigência desta Resolução, a 
nomeação de servidores no cargo de Técnico Legis-
lativo será feita no Padrão 22.

Parágrafo único. Fica resguardada a aplicação do 
disposto no art. 8º do Ato da Mesa nº 110, de 2002, 
vedada a adoção de Padrão inferior ao estabelecido 
no caput deste artigo.

Art. 3° As despesas provenientes desta Resolu-
ção correrão por conta das dotações orçamentárias 
da Câmara dos Deputados.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2013.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Gomes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esta Pre-

sidência considera promulgada nesta sessão a pre-
sente resolução. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 

mais matéria sobre a mesa.
Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. SEVERINO NINHO – Sr. Presidente, o 

Deputado Severino Ninho...
O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Sibá Machado votou com o PT nas votações anteriores.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, an-
tes de V.Exa. sair... 

O SR. SEVERINO NINHO (PSB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Severino Ninho votou com o seu partido na 
votação anterior.

A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Deputada Bruna Furlan votou com o partido nas vo-
tações anteriores.

O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Arnaldo Jordy votou com o PPS na vota-
ção anterior.

 O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero mais uma vez cumprimentá-lo pela firmeza de 
V.Exa. A capacidade de servir ao País fica inscrita na 
história deste Parlamento mais uma vez. 

Temos tido aqui votações extremamente impor-
tantes, a exemplo dessa que atende a aposentados, 
pessoas que estão com atendimento continuado, com 
alguma dificuldade na sua capacidade funcional. V.Exa. 
dá a eles aquilo que é deles: o direito de sacar o PIS/
PASEP, é claro, com a unanimidade desta Casa, se-
guindo a orientação competente de V.Exa. de votar 
projetos importantes, como o vale-cultura, que aqui 
se votou, como a ampliação de direitos trabalhistas 
para as empregadas domésticas e babás, corrigindo-
-se uma injustiça. Como é que se pode aceitar que a 
trabalhadora ou o trabalhador doméstico não tenha 
os mesmos direitos trabalhistas que os demais traba-
lhadores têm, como se ele não fosse um trabalhador? 

Portanto, esta Casa cumpre sua missão, e de 
forma independente. 

É assim que registro os meus cumprimentos, di-
zendo que o PSDB votou favoravelmente a todas essas 
matérias pelas quais lutamos aqui desde o primeiro dia 
do nosso mandato. 

Muito obrigado.
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 O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Sabino Castelo Branco votou com o partido.

 O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
não colocou em votação o requerimento do fim do Exa-
me da Ordem. Eu queria que V.Exa. se pronunciasse 
sobre quando vamos fazer essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É verdade. 
Fica como prioridade absoluta para a próxima sessão 
desta Casa; com quorum suficiente, nós vamos colo-
car em votação esse requerimento.

 O SR. ZOINHO (Bloco/PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justi-
ficar que não votei na última votação porque eu estava 
na Comissão.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vo-
tei o PL 114 de acordo com a orientação partidária.

O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, o Deputado Henrique Oliveira vo-
tou de acordo com a orientação do partido.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Gon-
zaga Patriota também.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Sandes Júnior, 
do PP de Goiás, votou conforme orientação do seu 
partido na última votação, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado João Paulo votou com a bancada do Partido 
dos Trabalhadores.

 O SR. PADRE JOÃO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
manifestar-me rapidamente para cumprimentá-lo pela 
pauta que votamos nesta tarde, de grande alcance so-
cial em relação às empregadas domésticas e sobretudo 
em relação à Defensoria Pública.

Sabemos que a Justiça é fundamental. Nem to-
dos têm acesso à Justiça a não ser por intermédio 
da Defensória Pública. Então, foi uma votação muito 
importante. 

Parabéns aos defensores públicos pela luta. Fi-
caram aqui mais de 1 ano sempre presentes, sempre 
visitando os gabinetes e dialogando com os Deputa-
dos. Portanto, é uma conquista dos próprios defensores 
públicos, que estão de parabéns pela luta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário. 

 O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PR – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Vicente Arruda, na votação anterior, votou 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
justificado, nobre Deputado Vicente Arruda.

O SR. PADRE TON (PT – RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Na última votação, o Deputado 
Padre Ton votou com o PT – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
justificado.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas que-
ro registrar que, quando da apreciação em definitivo 
por este Plenário do Código Brasileiro de Aeronáutica, 
nós apresentamos uma emenda ao art. 158 em defe-
sa dos pilotos brasileiros para que seja suprimido do 
texto aquele dispositivo que permite a contratação de 
pilotos estrangeiros por até 5 anos. 

Os pilotos brasileiros têm um grande valor pro-
fissional, um grande valor técnico. O mercado hoje, ao 
invés de estar contratando, está demitindo. Nós deve-
mos cuidar muito da profissionalização, da educação, 
do trabalho pedagógico dos pilotos, do ensino profis-
sionalizante de pilotos brasileiros, seja para a aviação 
civil, seja para o offshore de helicópteros.

O fato é que os pilotos brasileiros precisam ter 
reconhecido por este Congresso, por esta Casa, o di-
reito de exercer o grande papel de dirigir as aerona-
ves pelos céus do Brasil, que na verdade os pilotos 
brasileiros já exercem com muita competência, e não 
há a menor necessidade de contratar pilotos estran-
geiros para essa tarefa, seja para a aviação comercial, 
seja para offshore. Há um contingente muito seleto de 
pilotos brasileiros e cada vez mais jovens querendo 
exercer esse papel. Portanto, o Código Brasileiro de 
Aeronáutica não deve ter um dispositivo que permita 
a contratação de pilotos estrangeiros por até 5 anos. 
Não é razoável, não é justo. 

Somos absolutamente a favor dos pilotos bra-
sileiros.

Muito obrigado.
 O SR. WALDENOR PEREIRA (PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Waldenor Pereira votou com o partido na 
última votação. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Waldenor Pereira votou com o PT.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Newton Lima. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.
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O SR. NEWTON LIMA (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Cumprimento todos os colegas Parlamentares. De fato, 
hoje tivemos um dia extremamente produtivo na Câmara 
dos Deputados, votando matérias da maior importância, 
como a que fortalece a Defensoria Pública no Brasil e 
a que, depois de anos e anos de senzala, reconhece 
os direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos, 
das empregadas domésticas no nosso País. Ganharam 
assim maioridade cívica, como cidadãs, pelos direitos 
trabalhistas conferidos por esta Casa.

E, em especial, na qualidade de Presidente da 
Comissão Permanente de Educação e Cultura da Casa, 
quero saudar a aprovação do Vale-Cultura. Sem dúvida 
nenhuma, o Vale-Cultura responde fundamentalmen-
te a dois objetivos: de um lado, fortalece o mercado 
consumidor de bens e serviços criativos, a chamada 
economia criativa, aumentando cada vez mais o seu 
papel na construção da riqueza nacional; ao mesmo 
tempo, contribui para a formação de cidadãos apre-
ciadores e consumidores de cultura.

Como Prefeito do Município de São Carlos du-
rante 8 anos, tivemos o privilégio de ver, em estudo do 
IPEA, São Carlos como o sétimo Município que mais 
empregou recursos na área da cultura. Chegamos a 3% 
do nosso orçamento municipal. É bom saber que por 
iniciativa do Governo Federal – e quero dar parabéns 
à Presidenta Dilma e à Ministra da Cultura, Marta Su-
plicy – os trabalhadores terão um vale de R$ 50,00, o 
que certamente ajudará ainda mais a difusão da cultura.

O SR. BIFFI (PT – MS. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Para justificar, Sr. Presidente, meu 
voto na...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Antonio Carlos Biffi votou com o seu partido.

O SR. BIFFI – Exatamente. Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Marcos Rogério.
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Uso da palavra apenas para cumprimentar 
os moradores da minha cidade de Ji-Paraná, no Esta-
do de Rondônia. Na data de amanhã aquele Município 
completa 35 anos de emancipação. Trata-se de um 
Município que vem crescendo com solidez econômica 
e desenvolvimento social. 

A cidade cresceu muito, mas ainda tem muitos 
desafios. Neste Parlamento, representando o meu 
Estado, tenho dado minha contribuição também para 
aquela cidade, que recebe hoje grande volume de re-
cursos federais e obras estruturantes para a melhora 
da qualidade de vida da nossa gente. 

Assim, quero render as minhas homenagens a 
todo o povo de Ji-Paraná, cidade que completa ama-
nhã 35 anos de emancipação política, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
 O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Alexandre Santos votou com o seu par-
tido, o PMDB. 

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
justificar o meu voto na votação anterior. O Deputado 
Nilton Capixaba...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Nilton Capixaba votou com o seu partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Jô Moraes. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, caros De-
putados, queridas Deputadas, nesta oportunidade eu 
queria cumprimentar a Comissão de Relações Exte-
riores, que sob a Presidência da Deputada Perpétua 
Almeida, do meu partido, o PCdoB – aprovou moção 
de apelo para que se instaure a paz no território do 
Oriente Médio.

O que está ocorrendo no momento naquela área 
é um verdadeiro crime contra a humanidade. Estamos 
vendo uma luta absolutamente desigual, até pelo nú-
mero de mortos: de um lado, a Palestina, 138 mortos; 
do outro lado, Israel, que tem apoio tecnológico dos 
Estados Unidos, 5 mortos. 

Não podemos admitir que o esquema e o sistema 
militar americano se alimentem dos conflitos que se 
espalham neste mundo artificialmente para sustentar 
sua economia. Por isso, neste momento, este Congres-
so precisa fazer um apelo à comunidade internacional 
e aos países da comunidade árabe no sentido de que 
possam prestar solidariedade ao povo palestino, que 
luta pela sobrevivência, pela paz, pela possibilidade 
de ter seus filhos. Que nós possamos, sem dúvida al-
guma, ver instaurado o cessar-fogo. 

Não admitimos e não compreendemos que seja 
justa qualquer morte, de um lado ou de outro. Defen-
demos que o povo de Israel necessita de paz. Defen-
demos que o Governo de Israel deixe de realizar uma 
política que ameaça seu próprio povo, porque seu povo 
é ameaçado pela agressividade com que o Governo 
de Israel atua naquela região. Por isso, precisamos 
de que se instaure o cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

Que possamos, neste momento, estabelecer um 
pacto em defesa da vida do povo palestino e do povo 
de Israel. Nem as crianças palestinas nem as crian-
ças israelitas merecem as sequelas de uma política 
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armamentista guerreira, que, instaurada ali sob a in-
fluência externa do sistema armamentista americano, 
leva aquelas populações a tanto sofrimento.

Cumprimento a Comissão de Relações Exterio-
res. Que se instaure imediatamente um pacto de paz, 
um cessar-fogo, para que o povo palestino e o povo de 
Israel tenham vida e possam desenvolver-se.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Márcio Macêdo, do 
PT de Sergipe. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nestas duas últimas semanas, o Brasil – 
Estados, Municípios e sociedade civil – fez uma grande 
mobilização e uma campanha de combate ao mos-
quito da dengue, doença que pode gerar o óbito de 
brasileiros e brasileiras. É uma doença que se estava 
tornando epidemia no nosso País. Uma ação conjun-
ta dos três entes federativos foi muito bem-sucedida 
neste ano de 2012, embora haja casos como o do Rio 
de Janeiro, com graves situações de focos de trans-
missão da doença.

Mas quero parabenizar o Governo de Sergipe, 
através da Secretaria Estadual da Saúde, e os Mu-
nicípios do Estado que, em parceria, fizeram uma 
mobilização em conjunto com a sociedade e não se 
registrou um caso de óbito por dengue no Estado de 
Sergipe no ano de 2012.

Esse é um exemplo para o Brasil da ação con-
junta do poder público, com seu exército de agentes 
de saúde, esses profissionais extraordinários que visi-
tam, que batem à porta dos brasileiros para cuidar da 
saúde da forma mais interessante e mais importante, 
que é a prevenção, e da sociedade civil organizada, 
que compreendeu que é importante estar atenta para 
combater a dengue. 

Além de trazer a dengue, o mosquito Aedes ae-
gypti pode trazer doenças de caráter ainda mais grave 
para o cidadão brasileiro e para a cidadã brasileira. 

Então, estão de parabéns o Estado de Sergi-
pe, o Governo do Estado e a Secretaria Estadual da 
Saúde, através de seu Secretário, Silvio Santos, que 
fez um trabalho belíssimo de mobilização com os Mu-
nicípios e com a sociedade sergipana para combater 
esse problema sério que, uma vez não cuidado, pode 
gerar outras epidemias além da dengue. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nestas 
duas últimas semanas de novembro, as unidades fe-

derativas e os Municípios realizam, à sua maneira, o 
Dia D de Combate à Dengue. 

A dengue é um dos principais problemas de saú-
de pública no mundo. Segundo dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde, estima-se que entre 50 e 100 
milhões de pessoas se infectem anualmente em 100 
países ao redor do mundo. Destes, cerca de 550 mil 
doentes são hospitalizados e 20 mil morrem. 

O Brasil tem feito avanços significativos e tem sido 
um exemplo no combate à dengue. Em nosso País as 
condições socioambientais são favoráveis à expansão 
do mosquito transmissor, Aedes aegypti, o que facilitou 
sua dispersão, especialmente após sua reintrodução 
no País, em 1976. Programas centrados no combate 
químico da doença não foram efetivos inicialmente, 
em especial devido à baixa adesão da comunidade. 

No entanto, novas ações foram pensadas a partir 
do controle proposto pelo Programa Nacional de Con-
trole da Dengue (PNCD), trazendo mudanças efetivas 
aos modelos anteriores em função da compreensão 
de que é necessário um esforço de toda a sociedade, 
uma vez que a transmissão do vírus se dá em âmbito 
coletivo.

Dessa forma, o programa define como prioritária 
a elaboração de programas permanentes, o desenvol-
vimento de campanhas de informação e mobilização 
comunitárias, o fortalecimento da vigilância sanitária, 
a integração das ações na atenção básica à saúde, 
com especial atenção aos Programas de Agentes Co-
munitários de Saúde (PACS) e Programas de Saúde 
da Família (PSF), à atuação multissetorial e ao desen-
volvimento de instrumentos mais eficazes de acompa-
nhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelo 
Ministério da Saúde, por Estados e Municípios.

Assim, desde 2002, o programa nacional envol-
vendo forte campanha de mobilização social passa a 
integrar as ações do Ministério da Saúde e se configura 
como um marco no combate à doença, especialmente 
se comparado ao Programa de Erradicação do Aedes 
aegypti (PEAa), de 1996, que, embora obtivesse mé-
ritos na atuação multissetorial e descentralizada, não 
obteve êxito para o que se propunha devido à invia-
bilidade técnica.

Muito embora possa haver diferentes causas para 
a redução dos números, o PNCD contribuiu, especial-
mente no que toca o desenvolvimento de ações em 
parceria com Estados e Municípios, com a redução de 
73,3% dos casos da doença no primeiro semestre de 
2004 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Já em 2012° Brasil reduziu em 90% os casos de mor-
te por dengue, segundo o site do Ministério da Saúde.

Chamo atenção para o combate à dengue não 
apenas pela vitória em âmbito nacional, mas dada a 
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conquista do Estado de Sergipe, cuja população repre-
sento nesta Casa. O Estado de Sergipe não registrou 
nenhum caso de óbito pela doença no ano de 2012, 
contra os 4 casos do ano anterior. Mais importante 
do que isso: o número de notificações aumentou, se 
comparado ao ano anterior. Isso significa que a popu-
lação está mais engajada e consciente do seu papel 
no combate à dengue, enquanto o Estado está mais 
eficaz na resposta às demandas da população. 

Em 2011, foram notificados 6.402 casos, dos 
quais 3.588 foram confirmados e 78 casos foram con-
siderados graves. Já em 2012 foram notificados, até o 
mês de setembro, 10.554 casos. Desses, 3.606 foram 
confirmados e 42 casos foram considerados graves, 
quase a metade do ano passado. Esses números re-
fletem o cuidado com a prevenção.

Além disso, o Secretário Estadual de Saúde, 
Silvio Santos, continua convocando a população para 
ações permanentes, para efetivação das orientações 
dos agentes de saúde e para o monitoramento de me-
didas diárias de combate ao mosquito. 

De acordo com a coordenadora do Núcleo de 
Endemias da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 
Sidney Sá, a redução nos índices da dengue no Es-
tado reflete as ações desenvolvidas pela SES e pelas 
Secretarias Municipais da Saúde (SMS), mas também 
pelo grau de comprometimento da população. 

Foram contratados e treinados pelo Estado 400 
agentes de endemias, dos quais 30 foram direcionados 
para atuar na Brigada Itinerante, além do desenvolvi-
mento de ações educativas para a conscientização 
da população.

As vitórias do Governo Federal e do Governo de 
meu Estado precisam ser celebradas, primeiramente 
por significarem um grande sucesso no combate epi-
demiológico, mas também por envolverem a sociedade 
em uma visão preventiva da saúde.

É importante lembrar ainda que avanços tecno-
lógicos têm sido feitos no campo do combate à den-
gue, como, por exemplo, os testes clínicos de vacina, 
realizados no Instituto Nacional de Saúde (NIH) dos 
EUA. O Butantã, em São Paulo, vai realizar os testes 
no Brasil, assim que houver liberação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Embora a vacina não seja a solução, é um ins-
trumento de combate à doença, em especial devido 
ao caráter potencializador de sintomas que a doença 
tem, podendo ser mais forte em filhos de mulheres 
que já foram contaminadas ou em pessoas que foram 
contaminadas mais de uma vez, em função da memó-
ria imunológica.

Neste ano, os casos mais graves de dengue foram 
registrados nos Estados do Rio de Janeiro, do Espírito 
Santo e de Goiás. A taxa de letalidade da doença no 
Brasil está em 6,3% dos casos, e os sorotipos que mais 
circulam atualmente são o 1 e o 4, este considerado 
até agora o menos grave.

O perfil da doença também tem-se alterado, tendo 
havido uma interiorização e uma diminuição da faixa 
etária atingida. No entanto, o período mais crítico é este 
que se inicia agora, com o aumento das temperaturas 
e da chuva e com os descuidos das festas de fim de 
ano e, posteriormente, do carnaval.

Tomemos, portanto, o exemplo do Estado de 
Sergipe e do Governo Federal. É preciso combater a 
dengue com participação comunitária, aporte tecnoló-
gico e políticas sociais efetivas e completas.

Parabéns ao Governo de Sergipe e à Secretaria 
Estadual da Saúde, assim como ao Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Newton 
Cardoso. 

O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar a presença em Bra-
sília do Prefeito eleito de Contagem, Carlin Moura. 

Foi uma luta eleitoral linda, do pigmeu contra 
o gigante. De um lado, estava nosso candidato, sem 
embargo da Dilma ou do Lula, que estavam do outro 
lado. Ainda do outro lado, estavam o Senador Aécio 
Neves e o Governador de Minas Gerais. 

A campanha foi num crescente. Primeiro, saímos 
só com 7%, diante da campanha milionária do PT – 
de um lado, e bilionária do PSDB – do outro. Fomos 
com o PMDB lutando, lutando. Passamos do primeiro 
turno com 35%, e no segundo turno houve uma vitó-
ria espetacular: 69% para Carlin Moura, do PCdoB 
com o PMDB. 

Ele está aqui hoje, em Brasília, visitando o Vice-
-Presidente Michel Temer e fazendo contato com ór-
gãos e Ministérios. 

Contagem é vitoriosa. Esse jovem Deputado eleito 
Prefeito de Contagem, sem dúvida nenhuma, fará um 
belo Governo, porque tem disposição, tem coragem e 
tem o apoio do PMDB para essa nobre missão.

Sr. Presidente, Contagem hoje é a maior cida-
de de Minas Gerais e conta com quase 1 milhão de 
habitantes.

Rendemos, portanto, nossas homenagens ao 
Prefeito Carlin Moura, a quem recebemos de braços 
abertos em Brasília.

Muito obrigado.
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O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas justificar: na votação anterior, votei com o PT. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Edi-
nho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização aprovou, nesta terça-feira, 
dia 20, o relatório preliminar do Senador Romero Jucá 
para a proposta orçamentária de 2013.

Quero aqui reconhecer o excelente trabalho reali-
zado pelo Senador do PMDB de Roraima e reconhecer 
também o entendimento entre Governo e Oposição, 
que pôs fim às divergências sobre o tema.

Muito me honrou o acolhimento, pelo ilustre Re-
lator, de emenda de minha autoria, única entre as 127 
emendas apresentadas. Propus flexibilizar a aplicação 
de parte dos 15 milhões de reais a que cada Parla-
mentar tem direito em emendas.

Com a nova redação, abre-se um leque de pos-
sibilidades para a aplicação dos recursos destinados 
à saúde por meio das emendas parlamentares. A 
partir dessa minha emenda, 2 milhões de reais, dos 
15 milhões de reais, poderão ser aplicados em áreas 
como Seguridade Social, que inclui Previdência e As-
sistência Social. 

O Relator Romero Jucá, que foi bastante cautelo-
so em seu relatório preliminar, compreendeu o alcance 
social dessa emenda. 

Portanto, eu registro esse fato e a aprovação 
desse relatório.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Rosa-
ne Ferreira.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas registrar a 
minha satisfação com a aprovação da PEC das Em-
pregadas Domésticas.

Para que mulheres assumam a Presidência, Mi-
nistérios, cadeiras nesta Casa, cadeiras na Casa ao 
lado, é preciso que outras mulheres estejam na reta-
guarda, e é isso que, via de regra, acontece. Mulheres 
que cuidam de nossas casas, mulheres que cuidam dos 
nossos filhos, mulheres que nos possibilitam estar aqui.

Hoje, ao aprovarmos a PEC, corrigimos uma 
injustiça ao tratar essas mulheres com a mesma dig-
nidade com que tratamos os demais trabalhadores e 
trabalhadoras que fazem deste País uma Nação.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Parabéns a todos nós!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Paulo Rubem Santiago, do PDT de Per-
nambuco.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação que 
quero, nesta oportunidade, externar a minha alegria 
pela aprovação, hoje, da PEC que estende aos traba-
lhadores domésticos os direitos que garantimos aos 
demais trabalhadores.

E quero aqui fazer um registro fundamental do 
papel que tem sido desempenhado, ao longo destes 
anos, quase 3 décadas, pelo Sindicato dos Trabalha-
dores Domésticos do meu Estado de Pernambuco. É 
um sindicato de referência na luta nacional pelos di-
reitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos; 
é um sindicato que tem forjado na luta as suas princi-
pais lideranças.

Também quero externar o meu carinho e o meu 
aplauso à luta de todas as suas dirigentes, especial-
mente a companheira Olenira, que durante muitos anos 
esteve à frente daquele sindicato, e dizer que valeu a 
pena a persistência, a insistência, a resistência em 
defesa desses direitos.

Portanto, estamos de parabéns com a aprovação 
da PEC que estende os direitos dos demais trabalha-
dores aos trabalhadores domésticos.

Registro o meu aplauso e o meu reconhecimento 
à luta daquele sindicato!

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao Depu-
tado Alfredo Kaefer.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
dar como lido um discurso em que manifesto o desa-
grado do Paraná com o projeto de ferrovias do Governo 
Federal, que quer impor rotas diferenciadas do que o 
Paraná, em especial o oeste do meu Estado, a região 
de Cascavel, está planejando há muitos anos. Dese-
jamos que, junto com Mato Grosso, haja uma rota de 
ferrovia vinda de Panorama, Maracaju, no sentido de 
Cascavel, ligando a FERROESTE, transportando os 
grãos do Mato Grosso para o maior porto graneleiro 
do País tem, o de Paranaguá.

Manifesto aqui a minha contrariedade, dos De-
putados Federais da bancada do Estado, da Assem-
bleia Legislativa e de todo o setor produtivo do Paraná 
a esse quesito. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo do 
Paraná foi surpreendido, em 15 de agosto deste ano, 
com o anúncio de um programa de privatização das 
ferrovias do Brasil, com as concessões que seriam 
outorgadas mediante estudos feitos pela futura cria-
ção da Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

O lançamento do programa de privatização das 
ferrovias foi feito no Palácio do Planalto, contando com a 
presença de empresários, Parlamentares e Governado-
res, bem como do corpo funcional do Governo Federal.

Naquele momento, estava representando o Go-
vernador Beto Richa o seu Vice-Governador e Secre-
tário de Educação do Paraná, Flávio Arns. Ele, como 
ex-Deputado Federal, ex-Senador da República e agora 
eleito Vice-Governador, possuía todas as informações 
sobre os sentimentos da população, desejos do setor 
privado e o planejamento estratégico que o Governo 
do Paraná tinha em relação à infraestrutura do País, 
a sua inserção macrorregional e internacional, bem 
como seu importante Porto de Paranaguá, hoje o se-
gundo maior do Brasil.

Já ao fim do anúncio feito pelo Ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, de que o Paraná seria 
ponto de passagem entre uma provável ferrovia do 
Mato Grosso do Sul à cidade catarinense de Mafra, 
ligando então aos portos de Santa Catarina, e sobre a 
revitalização de uma ferrovia existente entre São Paulo 
e Rio Grande, cidade portuária no Rio Grande do Sul, o 
Vice-Governador, Flávio Arns, já nos salões do Palácio 
do Planalto, expôs para a imprensa seu desagrado por 
conta da exclusão de novos investimentos em ferrovia 
ligando Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, 
adequando o trecho entre Guarapuava, no centro do 
Paraná, ao porto, e principalmente a supressão da 
construção da Ferrovia Norte-Sul no trecho entre Pa-
norama, em São Paulo, e Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul, passando pelo Paraná e Santa Catarina.

Sr. Presidente, a reação da sociedade paranaen-
se, do Governo do Paraná, das entidades representa-
tivas dos setores produtivos do Estado, especialmente 
de minha região, o oeste do Paraná, onde se situa a 
cidade de Cascavel, em que se iniciaria a construção 
do trecho entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, pe-
las cidades de Maracaju a Dourados, foram unânimes 
em rechaçar esta proposta feita pelo Governo Federal 
sem levar em conta todos os estudos a ele anterior-
mente apresentados.

A Assembleia Legislativa do Paraná manifestou-
-se contrariamente ao projeto do Governo Federal 
que excluía o Estado dos investimentos em ferrovia e 
incluía rotas sem estudo econômico algum, como um 
trecho de entrada e saída de mercadorias por Santa 
Catarina para ir ao Porto de Paranaguá. 

Os jornais e revistas do Paraná foram unânimes 
em destacar o absurdo dessa proposta, como, por 
exemplo, o jornal O Diário do Norte do Paraná, da ci-
dade de Maringá, que no dia 29 de agosto de 2012 
destacou em sua capa a manchete: “Presidenta Dilma, 
a gente não gostou de perder a ferrovia”.

Também O Diário do Norte do Paraná, de Marin-
gá, em sua edição de 14 de setembro de 2012, mostra 
o trabalho e os reclamos dos brasileiros: “O Sul se une 
para manter a ferrovia”.

Aqui nesta Casa de leis os Deputados Federais 
assumem seu papel de liderança no debate nacional 
e realizam uma audiência pública, em 18 de setem-
bro, na Comissão de Agricultura, envolvendo os três 
Estados – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul –, representados pelos Secretários de Infraestru-
tura e Transportes, bem como os setores produtivos 
que inquiriram aos representantes do Ministério dos 
Transportes, da Valec, da Empresa de Planejamento 
e Logística sobre a abrupta mudança dos estudos e 
dos planos anteriormente divulgados pelo mesmo Go-
verno Federal. 

Estiveram presentes a essa audiência José Ri-
cha Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura do 
Paraná; Josias Sampaio Cavalcante Junior, Diretor de 
Planejamento da Valec Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A.; Francisco Sérgio Ferreira Jardim, assessor 
do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Rafael Borges Bueno, Superintendente da Companhia 
Nacional de Abastecimento; Valdir Vital Cobalchini, Se-
cretário de Estado de Infraestrutura de Santa Catari-
na; Hideraldo Caron, Secretário de Representação do 
Governo do Rio Grande do Sul e ex-diretor do DNIT.

Ficou demonstrado ao Governo Federal o in-
conformismo dos três Estados do Sul em relação aos 
traçados propostos, que não atendiam à produção de 
milho, trigo, soja, suínos e frangos, bem como o setor 
industrial existente no Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, além da sinergia com Paraguai, norte 
da Argentina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste 
de São Paulo e Goiás.

Aqui ficou claro o apoio do Congresso Nacional à 
Ferrovia Norte-Sul entre Panorama, Maringá, Cascavel 
e sudoeste do Paraná; Chapecó, em Santa Catarina, 
indo a Rio Grande, passando pela cidade gaúcha de 
Passo Fundo.

Além disso, o Paraná fez firme posicionamento 
contra o isolamento de seu Porto de Paranaguá, bem 
como sobre a necessidade de uma nova ferrovia entre 
Guarapuava e Paranaguá, dando melhores condições 
de acesso à produção, com traçado moderno e mais 
rápido, consorciando-se com a centenária estrada de 
ferro entre Paranaguá e Curitiba que, por contornar 
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a Serra do Mar, tem um traçado lento e com poucas 
condições de segurança, na descida da serra, com 
grandes comboios ferroviários, sendo então um gar-
galo logístico.

O Governo Federal foi informado de estudos fei-
tos pela empresa estatal paranaense FERROESTE, 
associada ao Instituto de Engenharia do Paraná, de-
vidamente reentregues na Empresa de Planejamento 
e Logística e também na Valec, que seria a responsá-
vel pelas licitações de estudos da Ferrovia Norte-Sul. 
Diante da reação contrária ao plano nacional, lançado 
em 15 de agosto no Palácio do Planalto, da sociedade, 
do Governo paranaense, do Parlamento estadual e da 
bancada federal do Paraná, bem como das forças vivas 
e da imprensa, o Governo voltou atrás.

No dia 5 de novembro, na sede da Federação 
das Indústrias do Paraná, ao lado do Vice-Governador 
Flávio Arns, naquele momento no exercício do cargo 
de Governador em função da viagem internacional do 
titular Beto Richa, e do Secretário de Infraestrutura José 
Richa Filho, o Presidente da Empresa de Planejamen-
to e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, anunciou, 
diante da bancada federal, o apoio do Governo Federal 
à nova ferrovia entre Guarapuava e Paranaguá, usan-
do como base o estudo feito pela FERROESTE e pelo 
Instituto de Engenharia do Paraná.

Foi entregue, então, a solicitação formal à EPL do 
apoio para três obras ferroviárias importantes para o 
Paraná: Ferrovia Maracaju, do Mato Grosso do Sul ao 
litoral do Paraná, em bitola mista; Desvio Ferroviário 
de Curitiba, contorno extremo oeste de Curitiba, en-
tre Rio Branco do Sul até Lapa, conectando-se então 
em Engenheiro Bley; Ferrovia Norte-Sul, fazendo um 
entroncamento com a primeira ferrovia (Mato Grosso 
do Sul ao litoral do Paraná).

Temos que comemorar o trabalho conjunto do 
Governo do Paraná com a bancada parlamentar federal 
liderado pelo Governador Beto Richa, pelo Vice-Go-
vernador Flávio Arns, pelo Secretário de Infraestrutura 
José Richa Filho, que liderou uma equipe de atuação 
em Brasília, ao lado do Secretário de Representação 
do Paraná, Amauri Escudero Martins; da imprensa 
paranaense, pelos associados ADI e ADJORI; dos di-
rigentes de entidades representativas como IEP, FIEP, 
FECOMÉRCIO, FACIAP, OCEPAR, FAEP, Movimento 
Pró-Paraná e Fórum Permanente Futuro 10 Paraná, 
dirigido pelo advogado Guilherme Cunha Pereira.

Quanto ao trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Pa-
norama e Rio Grande, passando pelo Paraná e Santa 
Catarina, Bernardo Figueiredo opinou que inicialmente 
usaria o trecho entre Panorama e Maracaju, no Mato 
Grosso do Sul, indo então a Cascavel, no Paraná, daí 
seguindo para Santa Catarina.

Esta solução de contorno pelo Mato Grosso do 
Sul não atende aos reclamos do Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul. Nós queremos a construção 
da Ferrovia Norte-Sul saindo de Panorama e seguin-
do pelo Paraná, Santa Catarina até o Porto de Rio 
Grande. Defendo que o trecho no Paraná passe pelas 
cidades de Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Fran-
cisco Beltrão, pois atende a toda a região produtora 
do Paraná e compreende inúmeras cidades que não 
possuem ainda a ligação ferroviária, fazendo de Cas-
cavel um polo intermodal com a FERROESTE e seus 
entroncamentos rodoviários com o oeste do Paraná e 
Paraguai e Argentina.

Temos que consolidar, ainda, as ligações ferro-
viárias no Paraná com a construção futura de ramais 
entre Cascavel e Cianorte, ligando a malha ferroviária 
já existente e inexplorada pela concessionária ALL, que 
opera do noroeste do Paraná a São Paulo e demais 
entroncamentos. 

Sr. Presidente, não posso deixar de registrar o 
reclamo da comunidade de Apucarana, que deseja o 
seu trecho de ferrovia entre a já existente malha ferro-
viária operada pela ALL até a FERROESTE, em Gua-
rapuava, sendo também uma alternativa complementar 
à Ferrovia Norte-Sul.

Teremos tempo de influenciar a definição de 
contratação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Eco-
nômica e Ambiental como também do futuro traçado 
da Ferrovia Norte-Sul, o que assegurará uma obra de 
importância econômica para o Sul do Brasil. 

E é por isso que está de parabéns a sociedade 
paranaense, que não aceitou passivamente aquele 
plano de concessão e privatização de ferrovias lan-
çado em agosto passado pelo Governo Federal e que 
não previa as soluções de interesse do setor produtivo 
brasileiro e do povo de meu Estado, o Paraná.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ARRUDA (PMDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o Deputado 
João Arruda votou com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, para uma Comunicação de Liderança, 
pela Minoria. S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 
queria solicitar à Mesa que convalide a minha presença, 
porque, nas duas votações que houve hoje, não pude 
estar presente. Estava participando da solenidade de 
entrega da Medalha Mérito Legislativo. Por essa razão, 
não pude participar aqui das votações. 
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E eu queria registrar hoje, aqui nesta tribuna, a 
outorga da Medalha Mérito Legislativo a diversas per-
sonalidades e entidades que se destacaram no campo 
de prestação de relevantes serviços não só ao Poder 
Legislativo, mas à sociedade em geral.

Entre os agraciados, com muita alegria, eu quero 
registrar que se encontra a Sociedade de São Vicente 
de Paulo, entidade católica mais conhecida no Brasil 
como Vicentinos. Quem recebeu a medalha em nome 
da entidade foi a Presidente Nacional dos Vicentinos, 
Srta. Maria Geralda Ferreira, uma jovem do Estado 
de Minas Gerais. 

Essa indicação é de minha autoria, e dela muito 
me orgulho, pois a Sociedade de São Vicente de Pau-
lo é uma daquelas organizações não governamentais 
que tem prestado, com continuidade, sem falhar um 
dia, um trabalho dos mais extraordinários de assistên-
cia aos mais vulneráveis, aos mais pobres, aos mais 
carentes no País.

O Brasil é campeão mundial de terceiro setor. O 
que significa isto: campeão mundial de terceiro setor?

Em primeiro lugar, o que é terceiro setor? É aque-
le conjunto de entidades que não visam aos lucros, só 
pensam em ajudar os seus semelhantes, ajudar os 
pobres, ajudar aqueles que não têm como sobreviver 
ou como enfrentar as dificuldades pelas quais passam 
muitas vezes, não durante alguns dias, mas durante 
o ano inteiro. São Santas Casas, Vicentinos, Associa-
ções Obras do Berço, Rede Feminina de Combate ao 
Câncer. Em suma, inúmeras instituições brasileiras que 
caracterizam a índole do povo brasileiro.

Como nós temos um dos maiores índices de vo-
luntários trabalhando nessas instituições, dizemos que 
o Brasil é um dos campeões mundiais de terceiro setor.

Pois bem, os Vicentinos são uma dessas institui-
ções e estão no Brasil desde 1872, quando o primei-
ro grupo foi fundado no Rio de Janeiro. Desde então, 
organizados em conferências vicentinas em todos os 
Estados brasileiros, totalizam 250 mil voluntários, e um 
terço deles, quase 100 mil, são jovens com menos de 
32 anos. São jovens que, por semana, visitam 500 mil 
famílias carentes e administram 2 mil obras assisten-
ciais, entre as quais creches, lares de idosos, escolas 
e hospitais. Atuam nas periferias, naqueles lugares 
onde o poder público muitas vezes não consegue 
chegar. Eles têm essa capilaridade para encontrar a 
pessoa que realmente está precisando de ajuda. Isso 
nas comunidades mais pobres, naqueles bairros mui-
tas vezes esquecidos. 

Tornam-se amigos e conquistam a confiança 
dessas famílias socorridas. Sofrem junto com elas, 
alegram-se com elas, ajudam-nas a superar a pobreza 
e a reduzir as desigualdades regionais. Não dão apenas 

uma cesta básica, dão muito mais do que isso. Muito 
mais até do que a cesta básica e do carinho, dão co-
nhecimento, dão elementos para que essa família se 
promova, possa ter a sua renda própria e possa as-
cender, provendo o seu próprio sustento e o sustento 
dos seus filhos. São arautos do fim da exclusão social. 
São defensores daqueles que não têm voz nem vez. 

Atualmente, os Vicentinos se encontram em 148 
nações, somando 750 mil membros. Um terço deles 
está aqui no Brasil – um terço dos Vicentinos do mundo 
inteiro está aqui no Brasil. E estão presentes em países 
até sem tradição católica, como China, Vietnã e Índia.

O Presidente mundial dos Vicentinos é o Sr. Mi-
chel Thio, de Cingapura, que teve o prazer de estar 
aqui no Brasil em agosto passado.

A pobreza grassa ainda na humanidade. No Brasil, 
são 22 milhões de pobres abaixo da linha de pobreza, 
sendo que 8 milhões deles abaixo da linha de extrema 
pobreza. Os Vicentinos ajudam os governos a debe-
lar, a enfrentar esse flagelo da pobreza. Os governos 
precisam das organizações não governamentais, os 
governos precisam dos Vicentinos, que são uma des-
sas organizações. É um trabalho fabuloso que merece 
o reconhecimento de todos nós.

Portanto, essa homenagem é uma forma de reco-
nhecer o seu trabalho. Na verdade, é uma homenagem 
a todos aqueles que são voluntários. São voluntários 
discretos. Muita gente nem sabe da existência dos 
Vicentinos. A sua norma é: não fazem para aparecer; 
aparecem para fazer, para fazer o bem, para ajudar 
aqueles que mais necessitam. 

Juntamente com a Srta. Maria Geralda esteve 
presente hoje, ao receber a medalha, o Sr. Renato 
Lima de Oliveira, Vice-Presidente Internacional dos 
Vicentinos para a região da América do Sul. É um or-
gulho saber que um brasileiro alcançou tão alto cargo 
dentro da entidade. 

Por tudo isso, o dia 21 de novembro, dia de hoje, 
é um dia de festa para todos nós que admiramos a So-
ciedade São Vicente de Paula, entidade que em 2013 
comemorará os 200 anos do nascimento do seu prin-
cipal fundador, o francês Antoine Frédéric Ozanam. 

Meus cumprimentos por construir um Brasil me-
nos desigual, uma sociedade mais humana e solidária. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Newton 
Cardoso votou com o PMDB nas votações de hoje. 

O SR. DR. GRILO (Bloco/PSL – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Dr. Grilo votou com o partido na votação anterior. 

O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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o Deputado Francisco Floriano, do Rio, votou com o 
partido nesta tarde de hoje, nas votações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Erika Kokay. 
A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem recebemos nesta 
Casa uma série de representações tanto do movimento de 
trabalhadores quanto das empregadas domésticas e do 
movimento de mulheres, na perspectiva de que pudésse-
mos concretizar a necessidade de aprovarmos a PEC que 
tira um corpo estranho, penso eu, da nossa Constituição. 
Estabelecer condições desiguais ou discriminatórias ao 
emprego doméstico significa ferir a Constituição, que tem 
como princípio fundante a dignidade humana.

Nós, ontem, fizemos um ato aqui para sensibilizar 
esta Casa na perspectiva da aprovação dessa PEC, o 
que se deu hoje. Penso que hoje é um dia histórico, na 
medida em que nós tiramos do limbo os empregados 
domésticos. Ao fazermos isso, estamos enfrentando a 
desigualdade de gênero, sem nenhuma dúvida, porque 
93% dos que estão em trabalho doméstico são mulhe-
res. Além disso, estamos enfrentando a desigualdade 
étnica, porque a esmagadora maioria dessas mulheres 
são negras, ou seja, vítimas da discriminação de um 
País que tem dificuldade de fazer o luto ou de fechar 
o ciclo da escravidão, do colonialismo e da ditadura.

Por isso, Sr. Presidente, hoje penso que esta Casa 
escreve na história a necessidade de haver igualdade 
de direitos trabalhistas a todas e a todos os que tra-
balham neste País, inclusive aos trabalhadores e às 
trabalhadoras domésticas.

Penso que hoje a Nação sorri. A Nação faz uma 
homenagem muito especial a tudo aquilo que vem na 
perspectiva de assegurar direitos. O dia de hoje também 
foi marcado pelo empoderamento que efetivamos aqui 
ao aprovarmos um projeto que diz respeito à Defen-
soria, porque ela assegura a necessidade e o direito 
de se buscar o direito. A Defensoria é absolutamente 
fundamental neste País, com tantas marcas de casas 
grandes e senzalas, para que todas e todos possam 
buscar no Poder Judiciário o atendimento das suas 
reivindicações ou dos seus direitos assegurados na 
Constituição, que fala em dignidade humana. 

E, por fim, Sr. Presidente, nós também aprovamos 
no dia de hoje o Vale-Cultura, que significa valorizar uma 
política pública absolutamente fundamental em um perío-
do da história da humanidade em que o ser humano está 
tão “coisificado”. Cultura é o reconhecimento da existência 
humana, da condição humana e da natureza humana.

Hoje, portanto, com a PEC do trabalho doméstico, 
com o projeto da Defensoria e com o Vale-Cultura, esta 
Casa se abraça com a sociedade e constrói direitos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhe-
cimento ao Plenário do seguinte ofício:

OFÍCIO Nº 490, DE 2012/CN 
(Congresso Nacional)

“Comunico a V.Exa. e, por seu alto in-
termédio, à Câmara dos Deputados que esta 
Presidência, nos temos do disposto no § 3º do 
artigo 60 da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 85 do Regimento Comum, con-
voca sessão solene do Congresso Nacional a 
realizar-se no dia 29 de novembro do corrente, 
quinta-feira, às 12 horas, no plenário do Senado 
Federal, destinada à promulgação da Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012, que acrescenta 
o artigo 216 à Constituição Federal para insti-
tuir o Sistema Nacional de Cultura.

Senador José Sarney, Presidente do 
Senado Federal”

Comunicado dirigido ao Exmo. Sr. Deputado Mar-
co Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Costa Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estou elaborando estudo, junta-
mente com a Consultoria da Casa, com a finalidade 
de orientar ações legais para suspender os efeitos da 
ação pública que enseja a retirada da frase “Deus seja 
louvado” das notas de real, bem como para garantir 
sua permanência.

O Procurador-Regional dos Direitos do Cidadão 
de São Paulo, Jefferson Aparecido Dias, ingressou 
na Justiça Federal com ação civil pública exigindo 
a retirada da frase “Deus seja louvado” das cédulas 
da moeda brasileira. Evocando a laicidade pública, o 
procurador argumenta: “O Estado brasileiro é laico e, 
portanto, deve estar completamente desvinculado de 
qualquer manifestação religiosa”. A ação estabelece 
120 dias para que a Casa da Moeda passe a imprimir 
as novas notas, sob pena de sofrer multa simbólica 
de 1 real por dia.

O procurador labora em equívoco ao entender 
que a retirada da frase “Deus seja louvado” das cédu-
las de reais implique justiça e equidade. A frase “Deus 
seja louvado” representa de fato... 

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
elaborando estudo, juntamente com a Consultoria da 
Casa, com a finalidade de orientar ações legais para 
suspender os efeitos da ação pública que enseja a re-
tirada da frase “Deus seja louvado” das notas de real, 
bem como para garantir sua permanência. 

O Procurador-Regional dos Direitos do Cidadão 
de São Paulo, Jefferson Aparecido Dias, ingressou na 
Justiça Federal, no dia 12 de novembro de 2012, com 
ação civil pública exigindo a retirada da frase “Deus 
seja louvado” das cédulas da moeda brasileira.

Evocando a laicidade pública, o procurador ar-
gumenta: “O Estado brasileiro é laico e, portanto, deve 
estar completamente desvinculado de qualquer mani-
festação religiosa”. A ação estabelece 120 dias para 
que a Casa da Moeda passe a imprimir as novas notas, 
sob pena de sofrer multa simbólica de 1 real por dia.

O procurador labora em equívoco ao entender 
que a retirada da frase “Deus seja louvado” das cédu-
las de real implique justiça e equidade. A frase “Deus 
seja louvado”, representa, de fato, um princípio de-
mocrático e republicano de prevalência da expressão 
da maioria, que por sua vez é presidida pelo princípio 
constitucional de liberdade ampla e irrestrita. “Deus 
seja louvado” não é inibidora de nenhuma expressão 
de fé nem tem força prosélita. Ressalta simplesmente 
a gratidão do povo brasileiro pelas bênçãos de Deus 
sobre nosso Brasil.

A frase fora impressa nas cédulas de real a partir 
de 1986, motivada por decreto do então Presidente da 
República, José Sarney. A frase ficou fora das notas 
por determinado período na década de 90, retornando 
por ação do ex-Ministro Rubens Ricúpero, quando à 
frente do Banco Central. 

As frases seguintes, atribuídas pela imprensa ao 
Presidente José Sarney, são emblemáticas e corres-
pondem à altura ao descalabro da ação do Procurador:

“Essa ação é falta do que fazer”. 
“Precisamos cada vez mais ter a consci-

ência da nossa gratidão a Deus por tudo o que 
ele fez por todos nós humanos e pela criação 
do universo. De maneira que não podemos 
jamais perder o dado espiritual”.

“Tenho pena do homem que na face da 
terra não acredita em Deus”.

Contudo, é uma reação compreensível e que cer-
tamente reflete o espanto e a indignação de todos os 
crentes em Deus, o que corresponde a mais de 90% 
da população do País, isso se considerarmos apenas 
as vertentes cristãs.

A questão tem suscitado interrogações pertinen-
tes que têm chegado até nós Parlamentares, através 

de páginas da Internet. Os cidadãos querem saber o 
que será feito do nome de Estados e de milhares de 
cidades e logradouros de todo o País. Só para lembrar 
alguns: São Paulo, São Luís, Espirito Santo, Santa Ca-
tarina. O que a Procuradoria fará sobre o Cristo Re-
dentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno?

“Deus seja louvado” está em sintonia com prin-
cípios constitucionais. Os representantes do povo bra-
sileiro aprovaram, em 5 de outubro de 1988, a Consti-
tuição Federal, em cujo Preâmbulo ressalta o caráter 
da verdade norteadora da nossa legislação com os 
seguintes dizeres:

“Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a jus-
tiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun-
dada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
a proteção de Deus, a seguinte Constituição 
da República Federativa do Brasil.”

Na mesma linha constitucional, o regimento In-
terno da Câmara dos Deputados estabelece que os 
trabalhos do Plenário são iniciados com a seguinte 
expressão: “Sob a proteção de Deus e em nome do 
povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos”.

Esse modelo encontra-se disseminado em todos 
os Poderes de todos os Estados e Municípios e com 
a anuência da população.

É de bom alvitre refletir que os partidos eleitos 
implantam suas cores, símbolos e ideologias partidá-
rias no âmbito da administração pública. E, não raro, 
essas características partidárias são fontes de conflitos 
e discórdias intensas. Embora sem cor religiosa, essas 
características não são vistas como carentes de expur-
go, mesmo sendo fonte de desavença e revanchismo 
prejudiciais à administração pública.

A ação contra a frase “Deus seja louvado” tem 
um objetivo mais abrangente que é o de criar base 
para atacar as manifestações cristãs no País. Isso já 
foi tentado através de projetos de lei e outras medidas, 
dos quais o projeto mais notável é o da chamada lei da 
mordaça, por ter o objetivo de silenciar e transformar 
em cidadãos de segunda categoria todos os brasilei-
ros que não sejam homossexuais. A Lei das Cidades 
continha artigo que praticamente impedia a construção 
de novas igrejas evangélicas. E assim foram tantas ou-
tras. Mas nós conseguimos neutralizá-las até agora. E, 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38397 

com a experiência desenvolvida ao longo dessas legis-
laturas, certamente vamos continuar a luta vitoriosa.

A Bíblia revela que louvar a Deus é uma fonte 
de bênçãos. Essa é a realidade inescapável da vida. 
Portanto, não reconhecer Deus como Deus e não lhe 
render o louvor devido é um fator de maldição, con-
forme esclarece o livro de Romanos, no Capítulo 1º, 
versículos de 20 a 25:

“Porque os atributos invisíveis de Deus, 
assim o seu eterno poder, como também a sua 
própria divindade, claramente se reconhecem, 
desde o princípio do mundo, sendo percebi-
dos por meio das coisas que foram criadas. 
Tais homens são, por isso, indesculpáveis 
(20); porquanto, tendo conhecimento de Deus, 
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 
graças; antes, se tornaram nulos em seus 
próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes 
o coração insensato (21). Inculcando-se por 
sábios, tornaram-se loucos (22) e mudaram a 
glória do Deus incorruptível em semelhança 
da imagem de homem corruptível, bem como 
de aves, quadrúpedes e répteis (23). Por isso, 
Deus entregou tais homens à imundícia, pelas 
concupiscências de seu próprio coração, para 
desonrarem o seu corpo entre si (24); pois eles 
mudaram a verdade de Deus em mentira, ado-
rando e servindo a criatura em lugar do Criador, 
o qual é bendito eternamente. Amém (25)!”

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Reguffe, do PDT do 
Distrito Federal. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. REGUFFE (PDT – DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, eu quero desta tribuna, neste início de noi-
te de hoje, fazer uma solicitação ao Presidente desta 
Casa, o Deputado Marco Maia, que vai ter o seu man-
dato como Presidente encerrado no início de fevereiro. 

Eu fiz um requerimento, em agosto, solicitando 
que fosse incluída na Ordem do Dia a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 555, de 2006, que acaba 
com a contribuição previdenciária dos inativos. 

Não é justo, Sr. Presidente, que uma pessoa 
passe a vida inteira contribuindo para se aposentar 
e, depois que se aposente, ainda tenha que continuar 
contribuindo. Não é justo isso! A pessoa contribui a 
vida inteira para poder se aposentar. Quando se apo-
senta, tem que receber a aposentadoria. Não é justa 
a mudança na regra do jogo que ocorreu no ano de 
2003. Se quisessem discutir a contribuição dos inati-

vos, poderiam até discutir para os próximos, mas não 
para quem entrou no sistema sem essa contribuição.

Então, eu quero apelar para que seja colocada em 
votação essa proposta de 2006. Ela tem 6 anos! Esta 
Casa precisa votar essa matéria. Não sei se o Parla-
mentar vai votar “sim” ou “não”. É da consciência de 
cada um. Mas não podemos deixar de votar essa PEC.

Apresentei o requerimento à Mesa Diretora des-
ta Casa em agosto e gostaria que, antes do fim deste 
ano, essa matéria fosse colocada em votação. Acho 
que esta Casa estaria agindo em consonância com 
o desejo de muitos aposentados; estaria agindo com 
justiça, porque não podem os aposentados pagar pela 
ineficiência do Estado brasileiro, que gasta errado e 
comete algumas irresponsabilidades. Isso não pode 
ser jogado para o aposentado, mudando as regras do 
jogo no meio do campeonato. Não me parece justo, 
Sr. Presidente, não me parece correto.

Então, eu quero fazer este apelo para que isso 
seja colocado em votação. Assim, esta Casa vai agir 
em consonância com o desejo de uma grande parte 
da nossa população.

Muito obrigado.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria apenas de registrar que, na última votação, 
votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, tem a palavra o ilustre Depu-
tado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o meu breve pronunciamento na tar-
de hoje objetiva, sobretudo, congratular-me com todos 
os integrantes desta Casa pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar nº 114-A, de 2011, de interesse 
da Defensoria Pública de todo o País.

Extraordinária sensibilidade teve o Presidente 
Marco Maia, com o apoio da Mesa e das Lideranças, 
para que se fizesse a inserção dessa matéria na Or-
dem do Dia, suscitando aqueles debates que qualifi-
caram a proposição como indiscutivelmente justa e 
em condições, portanto, de favorecer as Defensorias 
Públicas de todo o País.

Recordo, Sr. Presidente, que, quando da ela-
boração da Constituição, a mim coube, na ausência 
eventual do Presidente Ulysses Guimarães, aprovar o 
capítulo referente às carreiras jurídicas, compreendi-
das entre os arts. 127 e 134 da Carta de que V.Exa., 
Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, é um dos signatários. 
Eu – V.Exa. me desculpe a jactância – fui o segundo 
signatário, antecedido apenas pelo grande brasileiro 
Ulysses Guimarães. 
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Ao aprovar as carreiras jurídicas, nós favorecemos 
o Ministério Público, os Advogados da União e as De-
fensorias Públicas. Portanto, entre os arts. 127 e 134, 
estavam capituladas as carreiras jurídicas.

Recordo mais, Sr. Presidente. Em nome da Comis-
são de Sistematização – é um recuo histórico que faço 
neste momento para que fique inserido nos Anais da 
Casa –, coube ao grande Senador Afonso Arinos, com 
quem nós convivemos, fazer a apresentação dessas 
carreiras jurídicas que mereceram a aprovação unâni-
me do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte. 

Hoje eu me regozijo por esse acontecimento, des-
tacando que esta aprovação vai repercutir favoravel-
mente em todo o País, dando, portanto, mais condições 
para que a Defensoria Pública cumpra com os seus 
deveres fundamentais em favor da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Cleber Verde, do 
PRB do Maranhão.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cum-
primentar V.Exa. e os Parlamentares desta Casa, que 
no dia de hoje aprovou o Projeto de Lei nº 5.732, de 
2009, que garante e permite ao trabalhador com mais 
de 60 anos de idade e àquele que recebe o benefício 
de prestação continuada, não só por idade, mas por 
deficiência, o direito de sacar o PIS-PASEP.

Essa era uma grande reivindicação, Sr. Presi-
dente, dos titulares desse benefício. Sabemos que o 
benefício de prestação continuada, Deputado Pinto 
Itamaraty, é garantido às pessoas com deficiência e 
às pessoas com 65 anos de idade.

Acontece que, uma vez garantido o benefício, eles 
se aposentavam, recebiam o direito ao benefício, mas 
não tinham como sacar o PIS, porque muitas dessas 
pessoas trabalharam antes com carteira assinada, 
ou trabalharam no serviço público. Portanto, tinham 
recursos do PIS-PASEP para receber. No entanto, a 
legislação não as amparava. Garantia o saque somen-
te a quem se aposentava por idade ou por tempo de 
contribuição e o não permitia ao titular do benefício de 
prestação continuada.

Parabenizo esta Casa e o seu Presidente por 
termos aprovado essa matéria tão relevante, que vai 
garantir a todo trabalhador, a todo cidadão acima de 
60 anos de idade, o que é um grande avanço, poder, 
obviamente, sacar aquele recurso que estiver deposi-
tado na conta do PIS e do PASEP, ressaltando a impor-
tância da garantia desse direito também aos titulares 
do benefício de prestação continuada, uma vez que 
era e é certamente uma reivindicação muito justa de 
direito desses cidadãos que, acometidos de doença 

grave, buscavam o benefício. Aposentavam-se com 
direito a salário mínimo, mas não tinham como sacar 
o PIS-PASEP, porque a Caixa ou o Banco do Brasil, 
onde porventura estivesse depositado o seu recurso, 
alegavam que o titular do benefício de prestação con-
tinuada não era aposentado, recebia só um benefício 
social, portanto, um benefício de amparo e assistência 
ao trabalhador.

Nesse sentido, esta Casa faz justiça a uma rei-
vindicação antiga de milhares de cidadãos e cidadãs 
do Brasil afora que são titulares desse benefício que 
o Governo garante ao cidadão com deficiência e ao 
cidadão acima de 65 anos de idade.

Quero reconhecer a importância do mérito dessa 
matéria, pela relevância e, principalmente, por estarmos 
fazendo justiça a uma reivindicação antiga do cidadão 
acima de 60 anos. Agora, com a aprovação dessa ma-
téria, vai poder sacar, Deputado Pinto Itamaraty, com o 
seu apoio, com o meu apoio, com o apoio do Deputado 
Domingos Dutra, enfim, com o apoio de todos nós, o 
PIS e o PASEP retidos nos bancos oficiais.

Muito obrigado.
O SR. DOMINGOS NETO (PSB – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, 
inicialmente, fazer dois agradecimentos. Primeiro, ao 
Deputado Marco Maia, que assinou hoje ato de cons-
tituição de Comissão Especial para apreciar projeto 
de minha autoria que institui o Estatuto Penitenciário 
Nacional. Numa outra oportunidade tratarei desse tema 
nesta tribuna. Agradeço ao Deputado Marcos Maia por 
esse ato e reafirmo o convite a todos os Deputados que 
tiverem interesse para a audiência no próximo dia 27, 
terça-feira, o dia inteiro, no Plenário 9, para nós discu-
tirmos alternativas para o sistema carcerário brasileiro.

O segundo agradecimento é ao Ministro Gastão 
Vieira, que me recebeu ainda há pouco, como sempre, 
de forma diligente, educada, responsável e com boa 
vontade para atender às demandas que nós lhe leva-
mos. Agradeço ao Deputado e Ministro Gastão Vieira 
o atendimento de demandas para Porto Franco, San-
ta Rita, Lagoa Grande, demandas fundamentais para 
Municípios do Estado do Maranhão.

Ao encerrar, nesta Semana da Consciência Negra, 
quero registrar o conjunto de atividades aqui em Bra-
sília e no Brasil em homenagem aos negros e negras.

Aqui tivemos várias atividades. Tivemos hoje a 
aprovação da PEC das empregadas domésticas, eli-
minando essa discriminação odiosa que perdura há 24 
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anos; tivemos ontem exposição de arte tribal; tivemos 
hoje, na Comissão de Direitos Humanos, atividade de-
dicada à efetivação do Estatuto da Igualdade Racial.

Portanto, eu acho que essa ação, Deputada Ja-
nete Rocha Pietá, espalhada pelo Brasil inteiro é um 
fato importante que avança no sentido de termos um 
País verdadeiramente democrático. Afinal de contas, 
mais de 50% da população brasileira é constituída de 
negras e negros. Este País só será justo quando ne-
gros e negras, índios e ciganos forem incorporados 
com direitos iguais ao nosso Brasil.

Quero fazer um apelo para o nosso Governo. Hoje 
nós constatamos que os recursos destinados para as 
ações afirmativas na SEPPIR, consignados no Orça-
mento deste ano, no valo de 1,9 bilhão de reais são 
muito pouco para as demandas da comunidade negra 
em nosso País. E, mesmo sendo pouco, apenas 7% 
foram executados.

Portanto, é preciso, além de leis como o Estatuto 
da Igualdade Racial, que haja orçamento público para 
construirmos condições de executar as políticas pú-
blicas e afirmativas para que negros e negras, índios 
e índias, ciganos e ciganas possam conviver numa 
sociedade em condições dignas que todo brasileiro 
merece ter.

Portanto, parabenizo a Deputada Janete pelo 
esforço, as Deputadas Benedita da Silva, Erika Kokay, 
todos nós que lutamos por uma sociedade verdadeira-
mente justa, fraterna e igual. Isso só vai ser possível 
quando demarcarmos as terras indígenas, definirmos 
os territórios quilombolas, incorporarmos os nossos 
ciganos na nossa convivência, para que possamos ter 
um País justo, igual e fraterno para todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Inocên-
cio Oliveira, pela tolerância.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
só para justificar minha ausência na votação nominal 
anterior. Peço a V.Exa. que justifique a minha ausên-
cia, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Jus-
tificada.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, dentro da Política Nacional de Agroe-
cologia e Produção Orgânica, instituída pela Presidenta 
Dilma em agosto, foi, por decreto, constituída a Comis-
são Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, 

com 14 membros do poder público e 14 membros da 
sociedade civil.

Eu penso ser urgente que se tome uma atitude 
no Brasil para que a nossa população possa consumir 
alimentos cada vez mais saudáveis e para que o nos-
so País possa proteger o seu meio ambiente, usando 
menos agrotóxicos.

Vejam, o Brasil aumentou, na última década, 
em 190% o uso de agrotóxicos. Nós ultrapassamos, 
em 2008, o consumo americano de agrotóxicos. Não 
há de se comparar produtividade, nem quantidade da 
produção nacional com a produção americana. Ainda 
assim, o Brasil é um consumidor com uso intensivo de 
agrotóxicos maior do que os Estados Unidos.

Portanto, penso que essa Comissão, Sr. Presi-
dente, com 14 membros da sociedade civil e 14 mem-
bros do Governo, tem a intenção de regrar, de propor 
políticas públicas. Que os incentivos que tem hoje, di-
gamos, a grande agricultura do nosso País tenha tam-
bém a agricultura orgânica, com a diminuição do valor 
desses produtos no mercado, que, com certeza, são 
mais caros que os produtos não orgânicos. Em com-
pensação, cuidaremos da saúde da nossa população 
e, mais ainda, do nosso meio ambiente.

Que nós tenhamos, Sr. Presidente, alimentos or-
gânicos, saudáveis e que possamos proteger o nosso 
meio ambiente. Tem razão a Ministra Izabella Teixeira, 
quando argumenta que nosso País pode sim produzir 
mais sem o uso intensivo dos agrotóxicos, possibilitan-
do, assim, uma produção que proteja o meio ambiente 
e que cuide da saúde das pessoas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles 
que nos acompanham, o Governo Federal deu ontem 
mais um passo importante em direção a uma produção 
de alimentos com maior qualidade e livres de agrotó-
xicos. Foi instalada a Comissão Nacional de Agroe-
cologia e Produção Orgânica, que, em parceria com 
representantes da sociedade civil, terá a missão de 
discutir e elaborar planos de ações com metas e pra-
zos para uma produção mais sustentável de alimentos 
cada vez mais saudáveis. Essa Comissão terá também 
como tarefa acompanhar a gestão da Política Nacio-
nal de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída 
em agosto por decreto da Presidenta Dilma Rousseff.

A criação dessa Comissão deve ser ressaltada, 
sobretudo porque surge com a intenção de frear o alto 
consumo de agrotóxicos que a agricultura brasileira 
possui atualmente. De acordo com dados da Associa-
ção Brasileira de Saúde Coletiva, a ABRASCO, nos 
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últimos 10 anos o consumo de defensivos agrícolas 
aumentou 190% no País, enquanto que no resto do 
mundo o aumento médio foi de 93%. Um dado alar-
mante, especialmente se levarmos em conta que desde 
2008 ultrapassamos os Estados Unidos como o maior 
consumidor de agrotóxicos. 

É evidente que grande parte desse crescimen-
to no uso de defensivos é reflexo do crescimento da 
produção brasileira no campo, porém é preciso que 
se chegue a um nível de produção menos agressivo 
ao meio ambiente e que leve mais saúde à mesa das 
pessoas. Para isso, a busca por mudanças no modelo 
de produção agrícola capazes de ampliar a agroeco-
logia é fundamental.

Neste sentido, faz bem a Ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, quando cita a importância 
de se produzir alimentos usando menos agrotóxicos 
e preservando o meio ambiente. Especialmente por-
que há como o Brasil avançar na implantação de uma 
produção de alimentos que proteja o meio ambiente, 
reduzindo o uso excessivo de agrotóxicos e a conta-
minação dos mananciais hídricos.

Porém, para isso, deve haver um esforço do Go-
verno para que haja redução no custo ao consumi-
dor dos alimentos orgânicos, hoje mais elevados em 
comparação àqueles produzidos à base de defensivos 
agrícolas. Acredito que incentivos financeiros aos pro-
dutores, aliados a orientação técnica e crédito mais 
acessível sejam boas alternativas para enfrentar esse 
obstáculo, uma vez que os grandes produtores contam 
com fortes incentivos fiscais e se utilizam abundante-
mente de defensivos agrícolas. Inverter essa ordem é 
uma necessidade.

Portanto, Sr. Presidente, vejo com bons olhos 
a criação da Comissão Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica. Tenho certeza que os 14 repre-
sentantes do Governo e os 14 da sociedade civil da-
rão uma grande contribuição às políticas federais de 
agroecologia para que nos próximos anos possamos 
ver o Brasil não apenas produzindo mais alimentos no 
campo, mas fazendo isso de forma menos agressiva ao 
meio ambiente e que resulte em mais saúde na mesa 
de todos os consumidores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Janete Rocha Pietá, 
do PT de São Paulo.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira, eu pediria a V.Exa. que recontasse meu 
tempo, porque estou chegando aqui agora parar falar. 
(Pausa.) Obrigada.

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, em primeiro 
lugar, estamos no mês da consciência negra. Em todo 
o País, a bancada feminina faz 20 dias de ativismo, 
que começou no dia de Zumbi dos Palmares, 20 de 
novembro.

A bancada feminina fez um debate muito impor-
tante, ontem, com mulheres da Articulação de Mulheres 
Brasileiras, do Movimento de Mulheres Camponesas, 
do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

O eixo básico das reivindicações dessas mulheres 
é que no Orçamento haja mais verbas a serem aplica-
das em políticas públicas, principalmente nas políticas 
em relação ao fim da violência contra a mulher.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como 
lido o manifesto desses quatro movimentos.

Em segundo lugar, saúdo a Presidenta Dilma 
Rousseff, que hoje lançou o Programa Brasil Quilom-
bola, com ações para o Brasil sem Miséria.

Foi um evento muito importante em que várias 
famílias receberam a titulação da terra.

Sr. Presidente, gostaria que fosse dada ampla 
divulgação ao meu texto sobre o ocorrido no Palácio 
do Planalto.

Finalizando, quero dizer que dia 25 de novembro 
é o Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher. 

Esta Casa, juntamente com o Senado, criou a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para avaliar o 
quadro, fazer um diagnóstico, Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, V.Exa. que é médico, da situação da violência 
contra a mulher. Já temos alguns quadros, a meu ver, 
alarmantes, como o fato de haver poucas delegacias 
da mulher. E as mulheres são agredidas à noite, quan-
do as delegacias não funcionam.

Dia 27 vamos discutir com a Ministra Eleono-
ra Menicucci o quadro da violência no Brasil contra 
as mulheres, bem como uma avaliação das eleições 
municipais.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabe-
nizo a Presidenta Dilma Rousseff pelo lançamento 
do Programa Brasil Quilombola com ações do Brasil 
sem Miséria, em alusão ao Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra, celebrado ontem dia 20 de 
novembro.

Para nós, as comunidades quilombolas repre-
sentam um patrimônio cultural da sociedade brasileira. 
Essas comunidades, definidas como grupos etnicorra-
ciais, são majoritariamente rurais e vêm se mantendo 
unidas a partir de relações históricas com o território, 
a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais 
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e religiosas que, em muitos casos, subsistem ao lon-
go de séculos. Estima-se que são 214 mil famílias no 
País. Ao todo, são 1.834 comunidades certificadas pela 
Fundação Cultural Palmares.

Essa iniciativa do Governo Federal é um reco-
nhecimento da luta da população negra no combate 
ao racismo. Os quilombos são uma forte expressão da 
cultura negra neste País. Essas comunidades guardam 
tradições do povo de matriz africana. Para todos eles 
e todas elas os meus parabéns. 

Na cerimônia no Palácio do Planalto, a Presidenta 
Dilma destacou que as comunidades necessitam de 
crédito, assistência técnica e aquisição de alimentos. 
Ela também destacou a importância de saber honrar 
nossas raízes nacionais. Segundo a Presidenta, não 
podemos pensar o Brasil como nação se não reconhe-
cermos a contribuição afrodescendente.

Dentre as ações lançadas pela Presidenta Dilma, 
eu destaco a assinatura de 11 decretos de declaração 
de interesse social em benefício de 11 comunidades, 
tendo sido entregues títulos fundiários para duas comu-
nidades quilombolas de Sergipe, com reconhecimento 
definitivo do seu território.

É preciso afirmar a nossa herança africana, va-
lorizar o nosso passado de luta por um País melhor, 
mais justo e igualitário.

Outra questão que gostaria neste momento abor-
dar são as reivindicações apresentadas em reunião da 
bancada feminina pelas trabalhadoras rurais da Articu-
lação de Mulheres Brasileiras, do Movimento de Mu-
lheres Camponesas, do Movimento dos Atingidos por 
Barragens e do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. No documento, cuja transcrição nos Anais 
solicito a V.Exa., Sr. Presidente, essas mulheres rei-
vindicam aumento do orçamento para as políticas de 
enfretamento da violência contra as mulheres. 

Dou como lido também o documento da Federa-
ção Nacional das Trabalhadoras Domésticas – FENA-
TRAD. Nesta carta, as trabalhadoras domésticas pedem 
a aprovação das Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 478, de 2010, e 114, de 2011. 

Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
ORADORA

Movimentos de mulheres pelo fim da violência 
contra as mulheres

Para nós, que somos militantes do movimento 
de mulheres e movimentos sociais, as finanças públi-
cas têm que estar orientadas à garantia dos direitos 
das pessoas, e não para favorecer o lucro do capital, 
a exploração das pessoas e a devastação ambiental. 
Esta é a nossa luta.

Neste momento, em que comemoramos o Dia 
Nacional da Consciência Negra e estando às vésperas 
do 25 de novembro (Dia Latino americano e caribenho 
pelo fim da violência contra as mulheres), nós quere-
mos levantar, especificamente, a questão do orçamento 
para as políticas públicas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres. Sabemos que o Congresso Nacio-
nal está discutindo e decidindo sobre o Orçamento de 
2013. O Ministério do Planejamento, por sua vez, está 
estruturando o primeiro relatório sobre o PPA 2012-2015 
para o ano que vem. A Secretaria de Políticas para as 
Mulheres está prestes a lançar o novo Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres 2012-2015. E há todo um 
processo em curso relacionado a Repactuação entre 
governos estaduais e federal para o enfrentamento da 
violência contra as mulheres.

Neste contexto, a incidência política da AMB, 
MMC, MAB, MST reivindica estratégias mais efetivas, 
mais recursos, mais transparência do Poder Público, 
condições reais de participação e controle social para 
que possamos saber em quê, para quê, onde e quan-
to está sendo investido na proteção e na punição da 
violência contra as mulheres, do campo e da cidade.

Reivindicamos espaço político, radicalmente de-
mocrático, para que os movimentos de mulheres e mo-
vimentos sociais possam participar da construção de 
alternativas em termos das políticas e do orçamento 
públicos para eliminar a violência contra as mulheres.

Consideramos inaceitável que, depois de três 
décadas da criação da primeira delegacia de atendi-
mento às mulheres e de oito anos de vigência do Pac-
to Nacional para o Enfrentamento da Violência Contra 
as Mulheres, o número de homicídios femininos tenha 
crescido sem tréguas e que sejam as mulheres negras 
as vítimas, em proporções cada vez maiores, deste 
tipo de violência. Para nós, um dos absurdos dessa 
situação tão trágica é que, nos últimos onze anos, 
apesar do aumento sistemático dos recursos do or-
çamento federal para tais políticas, tais investimentos 
não evitaram a morte de um número cada vez maior 
de mulheres por causas violentas, assim como não 
preveniu o crescimento do tráfico interno de mulheres 
latino-americanas para o Brasil.

No contexto dos mega projetos de infraestrutura, 
as mulheres são trazidas para o Brasil principalmente 
para o trabalho doméstico e a indústrias da confecção, 
bem como para a exploração sexual adulta e infantil. 
Para nós, é urgente a estruturação de programas de 
retaguarda nas regiões de fronteira secas e a imediata 
implementação do II Plano Nacional de Enfrentamen-
to ao Tráfico de Pessoas, com recursos adequados.

Orçamento para as políticas de enfrentamento 
da violência contra as mulheres
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Sabemos que uma política pública para ser efeti-
va precisa ter orçamento. Por mais bem intencionados 
que possam ser os planos de governos, todo ano as 
políticas públicas precisam de recursos para serem im-
plementadas e consolidadas. A organização do Ciclo 
Orçamentário pelos governos municipais, estaduais e 
federal retrata as decisões e as prioridades para o fi-
nanciamento público. Com a política de enfrentamento 
à violência contra as mulheres não pode ser diferente.

Para os nossos movimentos, os processos de for-
mação e a incidência no campo das finanças púbicas 
e no monitoramento das Políticas para as Mulheres 
resultaram na vitalização da participação popular, a 
partir da perspectiva feminista, anticapitalista e antir-
racista, com vistas à garantia de direitos.

Nossa atuação nessa área trouxe muito mais que 
a ampliação dos recursos financeiros para as políticas 
de igualdade e de justiça socioambiental. Os movi-
mentos de mulheres se apoderaram de informações 
importantes para sua incidência no campo das políti-
cas públicas, passando a propor ações governamen-
tais concretas. Dessa forma, fortalecemos a noção de 
que as políticas públicas são um direito da cidadania, 
um direito das mulheres da cidade e do campo, e não 
apenas uma ação governamental para solucionar pro-
blemas que identificam na sociedade.

O orçamento para o combate à violência vem 
aumentando desde a criação da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres e da publicação da Lei Maria da 
Penha, mas ainda estamos longe de garantir que esta 
seja uma prioridade governamental. Além de lutarmos 
por mais recursos para as ações de enfrentamento à 
violência contra as mulheres, lutamos também por mais 
transparência no Orçamento Público. Transparência e 
ampla participação são condições essenciais para a 
consolidação da nossa democracia, para o exercício 
da cidadania, para o controle social. Nesse sentido, o 
conjunto das informações relativas ao orçamento pú-
blico e seu processo de debate, decisão, execução e 
avaliação, deve ser entendido como um valioso instru-
mento político para os movimentos sociais. Contudo, 
com as mudanças no PPA 2012-2015 e na proposta da 
Lei Orçamentária Anual 2013, a pouca transparência 
que temos agora está seriamente ameaçada.

Propomos que o orçamento publico, seja direcio-
nado a politicas públicas que garantam as mulheres 
autonomia para geração da renda, através do acesso 
aos meios de produção: trabalho, salário digno, terra, 
crédito, moradia, educação, lazer, seguridade social: 
Saúde Pública, Previdência Pública, Universal e Soli-
dária, garantindo a condição de seguradas especiais 
e Assistência Social, creches para o campo e cidade 
e moradia.

Possibilitar acesso a recursos públicos aos movi-
mentos sociais para fazer formação, capacitação com 
as mulheres relacionados a questão da produção de 
alimentos saudáveis, fortalecendo a agroecologia como 
um projeto para o campo e cidade, o incentivo ao cul-
tivo e uso das plantas medicinais, sementes crioulas, 
valorização do conhecimento e saberes populares. 
Promovendo assim, a geração de renda e garantia do 
bem estar as mulheres e aos povos em seus territórios.

Assinam este documento:
Articulação de Mulheres Brasileiras
Movimento de Mulheres Camponesas,
Movimento dos Atingidos por Barragens,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
DIREITOS PLENOS PARA AS TRABALHADO-

RAS DOMÉSTICAS!
Nós, da AMB – Articulação de Mulheres Bra-

sileiras e da FENATRAD – Federação Nacional das 
Trabalhadoras Domésticas, mobilizadas no Congres-
so Nacional nesta data, somamos vozes e forças na 
defesa da Proposta de Emenda Constitucional que dá 
nova redação ao parágrafo único do artigo 7° da nossa 
Constituição e assegura a ampliação de direitos para 
esta que é a maior categoria de trabalhadoras do Brasil.

Os direitos já assegurados na Constituição de 
1988 foram conquistados na luta das trabalhadoras 
domésticas no período constituinte, em aliança com 
os movimentos de mulheres. A Constituição foi um 
avanço, mas manteve uma situação de desigualdade 
entre essa categoria e as demais, que é uma marca 
do desvalor desse trabalho numa sociedade patriarcal 
e racista e revelou a predominância dos interesses da 
classe empregadora com a manutenção de privilégios 
e relações de trabalho marcados pela exploração sem 
limites.

É urgente superar essa situação de desigualdade 
e assegurar os direitos defendidos pela categoria das 
trabalhadoras domésticas como uma ação urgente de 
reparação histórica com essas trabalhadoras e as mu-
lheres negras do país. Para isso, é preciso assinalar 
no texto constitucional os demais direitos reivindicados 
pelas categorias das trabalhadoras domésticas, ainda 
hoje vedados à categoria. Nesse sentido, apoiamos 
o Substituto à Proposta de Emenda Constitucional 
478/2010 e 114/2011, que revisa o parágrafo 7° da 
Constituição Federal e assegura outros 16 direitos 
à categoria, já aprovado na Comissão Especial de 
Igualdades de Direitos sob a relatoria da Senadora 
Benedita da Silva. Reivindicamos sua urgente votação 
e aprovação no Plenário da Câmara dos Deputados 
nesse dia 20 de novembro, dia da consciência negra.

Somamos nossas vozes com as trabalhadoras 
domésticas exigindo dos/as parlamentares o compro-
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misso com esta que é a luta histórica das trabalhadoras 
domésticas brasileiras e a aprovação destas Propostas 
de Emenda à Constituição nos termos apresentados no 
substitutivo e fazendo dessa aprovação um momento 
histórico no caminho da superação das relações de 
desigualdade e discriminação patriarcais e racistas 
na sociedade brasileira.

Pelo fim da exploração e desproteção social do 
trabalho doméstico!

Todos os direitos para as trabalhadoras domés-
ticas!

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação.

Obrigado.
O SR. ANGELO VANHONI (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também vo-
tei com o partido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

aos Srs. Deputados que sejam rígidos com seu tem-
po, porque há muitos inscritos, e nós vamos encerrar 
a sessão impreterivelmente às 19 horas. 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Roberto 
Britto, do PP da Bahia.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna para tratar de 
tema por demais importante, principalmente para os 
Municípios.

Se nós considerarmos que hoje os Municípios 
passam por problemas dos mais sérios, isso nos dá a 
certeza – se esta Casa não tomar uma providência, se 
a nossa querida Presidenta Dilma Rousseff não tomar 
providências – de que, por certo, teremos problemas 
muito graves.

Nós temos hoje os problemas da macroeconomia 
do Governo Federal que vêm impactando diretamente 
os Municípios já combalidos. 

Se levarmos em consideração essas desonera-
ções que estão sendo feitas hoje pelo Governo Federal, 
vamos verificar que os Municípios e os Estados estão 
perdendo muito, mas muito mesmo, ocasionando, com 
isso, a possibilidade de um colapso total. 

Para se ter ideia, há 30 anos, 100% das receitas 
da União eram divididas com Estados e Municípios. 
Hoje, apenas 54% das receitas são divididas. Isso é 
um verdadeiro absurdo, principalmente se considerar-
mos que esses Municípios estão em estado calamito-
so, estão demitindo. Se considerarmos que, no futuro, 
a situação será muito pior, porque as desonerações 
feitas com o IPI, através da linha branca, do material 
de construção, enfim, de maneira geral, prejudicam a 

arrecadação do IPI, que é a base do FPM e do FPE. 
Em consequência disso, vamos ter alterações signifi-
cativas nas receitas... 

(O microfone é desligado.)

O SR. ROBERTO BRITTO – Para se ter ideia de 
como hoje a coisa está andando, nós temos dados que 
mostram claramente que os Municípios esperavam 
uma arrecadação maior no mês de junho com o IPI. 
Esperava-se 100%, mas a arrecadação caiu 73% em 
junho. É o único dado que nós temos hoje: ela caiu 73%.

Então, realmente é um verdadeiro absurdo! 
Espero, Presidente, que esta Casa tome provi-

dências e que esse pronunciamento seja divulgado 
nos meios de comunicação desta Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna chamar a atenção dos nobres colegas e 
em especial dos municipalistas sobre as medidas da 
política macroeconômica do Governo Federal que vem 
impactando duramente os já combalidos cofres dos 
milhares de Municípios brasileiros, especialmente os 
médios e pequenos, que vivem, no momento atual, uma 
situação desesperadora decorrente de fatos alheios à 
vontade dos gestores municipais.

Há muito tempo o Governo Federal vem insistin-
do numa prática extremamente danosa a Estados e 
Municípios, já que boa parte da arrecadação federal 
vem sendo composta de contribuições e adicionais 
não sujeitos à repartição com Estados e Municípios, 
através dos fundos constitucionais FPE e FPM. Para 
que se tenha ideia, hoje a arrecadação federal é com-
posta de cerca de 54% de impostos repartíveis com 
Estados e Municípios e 46% não repartíveis, quando, 
há 30 anos, 100% eram sujeitos à repartição.

Não bastasse tal mecanismo perverso de aumen-
to da receita da União via contribuições não sujeitas 
à repartição com Estados e Municípios, o Governo 
Federal adotou, de algum tempo para cá, uma práti-
ca ainda mais cruel com os demais entes federativos, 
pois vem de modo habitual renunciando à receita do 
IPI e da CIDE, à guisa de retomar o crescimento da 
economia, mas com imediato efeito no bolo da repar-
tição de tais fundos constitucionais.

Ora, reduzir o IPI do segmento automotivo, de li-
nha branca (geladeiras, fogões, micro-ondas, lavadoras) 
e dos materiais de construção é igualmente importante 
para a manutenção do emprego dos nossos irmãos do 
Sudeste, região que concentra a imensa maioria das 
fábricas beneficiadas pelo incentivo do Governo Fe-
deral. Mas que isso não venha a devastar os repasses 
constitucionais dos milhares de Municípios situados 
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nas demais regiões que estão experimentando re-
passes em valores expressivamente inferiores a anos 
anteriores, obrigando a medidas desesperadoras de 
cortes de despesas e demissões sob pena de colapso 
generalizado da administração municipal.

Mas não somente isso, o Governo Federal, para 
segurar o preço dos combustíveis, reduziu a alíquota 
da CIDE para zero. 

As transferências do FPE e do FPM estão cain-
do, em relação ao programado inicialmente, por causa 
do fraco desempenho da arrecadação do Imposto de 
Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) em 2012. Esses fundos recebem percentuais 
das receitas desses dois tributos. O Governo espera 
arrecadar menos R$ 8,7 bilhões de IR este ano, em 
relação ao que estimou no primeiro decreto de con-
tingenciamento, de acordo com o relatório do terceiro 
bimestre. Para o IPI, a frustração de receita prevista é 
de R$ 2,05 bilhões.

O comportamento da arrecadação do IR reflete 
a baixa rentabilidade das empresas neste ano, fru-
to da desaceleração econômica. Houve uma queda 
significativa do IR e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) das empresas que apuram os 
dois tributos pelo lucro real (estimativa mensal e ba-
lanço trimestral). A frustração da receita do IPI está 
relacionada não apenas com o desaquecimento da 
economia, mas também com as desonerações feitas 
pelo Governo Federal.

A Receita Federal ainda não estimou o estrago 
efetivo produzido na arrecadação do IPI pelas deso-
nerações anteriormente citadas. O único dado dispo-
nível é a arrecadação do IPI-Automóveis, que caiu 
73,7% em junho, na comparação com o mesmo mês 
do ano passado.

No caso da CIDE-Combustível, o impacto da 
desoneração feita pelo Governo é direto. A União di-
vide a receita da CIDE-Combustível com os Estados e 
Municípios. No fim do ano passado, o Governo decidiu 
reduzir as alíquotas da CIDE incidente sobre gasolina 
e diesel para evitar que o aumento de preços feito pela 
PETROBRAS não fosse repassado aos consumidores. 
Em junho passado, o Governo decidiu zerar as alíquo-
tas da CIDE, com o mesmo objetivo. A área econômica 
esperava arrecadar R$ 5,3 bilhões com esse tributo 
neste ano, de acordo com o primeiro decreto de con-
tingenciamento. Agora, acha que só arrecadará R$ 2,9 
bilhões. Os Estados e Municípios deverão perder algo 
em torno de R$ 700 milhões com essa desoneração.

A queda dos repasses ao FPE e ao FPM vai afe-
tar principalmente os Estados e Municípios do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, que ficam com 85% dos re-
cursos desses fundos. Mas a redução da arrecadação 

da CIDE-Combustível, em função de um objetivo de 
política econômica, afetará todos. 

Mas o furacão devastador das finanças públicas 
será acentuado com a decisão do Governo Federal 
de reduzir as tarifas de energia elétrica – medida que 
diminuirá a base de cálculo do ICMS incidente sobre 
a energia, ocasionando perda aos Estados e, por cas-
cata, aos Municípios, que verão a sua participação de 
25% sobre o ICMS dos Estados minguar ainda mais. 

Como se não bastasse, o Governo também pre-
tende reduzir a alíquota interestadual do ICMS prati-
cada pelos Estados das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste de 12% para 4%! É como se o salário 
mínimo fosse reduzido de R$622,00 para R$207,33. 
Como o trabalhador iria comer e pagar as suas míni-
mas contas?

Srs. Deputados, em 2009, quando os recursos 
do FPE e do FPM também caíram substancialmente, 
o Governo Federal criou um mecanismo de compen-
sação financeira aos Estados e Municípios. 

É o que clamamos que se faça agora de modo 
urgente e inadiável, sob pena de sermos cúmplices do 
desespero de milhões de brasileiros que sofrerão os 
efeitos da iniquidade financeira das cidades onde vivem.

Muito obrigado.
 O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do Partido Progressista – PP na 
última votação da Lei Complementar da Defensoria. 

O SR. MAURÍCIO TRINDADE (Bloco/PR – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Pinto Itamaraty, do 
PSDB do Maranhão.

O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos aqui para mais uma vez falar dos profissionais 
da área de saúde, os enfermeiros deste País.

Hoje os enfermeiros são o maior número entre 
todos os profissionais de saúde no Brasil.

Temos uma média de 846 mil enfermeiros. Isto 
quer dizer que temos uma gama muito grande de pro-
fissionais que precisam ter seus direitos reconhecidos 
e ter o PL 2.295, de 2000, aprovado, o que obviamente 
dará a condicionante de 30 horas de trabalho para os 
profissionais de saúde, como os enfermeiros.

Para se ter ideia, Sr. Presidente, apenas 15% 
dos enfermeiros trabalham 30 horas semanais. Então, 
precisamos valorizar esses profissionais.



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38405 

Mais do que isso: uma vez determinado pelo pro-
jeto de lei as 30 horas, isso abrirá espaço para novos 
contratados, uma média de aproximadamente 220 mil 
enfermeiros a mais contratados no Brasil. Significa di-
zer que teremos mais profissionais, mais oportunida-
des de emprego, mais pessoas comprometidas com 
a saúde do povo brasileiro.

É inadmissível que um enfermeiro possa hoje 
trabalhar mais de 40 horas. Assim, ele faz uma pres-
tação de serviço muito ruim por causa do cansaço e, 
acima de tudo, não tem o reconhecimento daquilo que 
é obviamente um direito: as 30 horas.

Dessa forma, o projeto, uma vez aprovado, dará 
essa condição para que esse profissional da área de 
saúde trabalhe apenas 30 horas semanais.

Portanto, nós defendemos a aprovação do pro-
jeto em plenário.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Eu quero aqui fazer o registro do centenário de 
nascimento do jurista mineiro Jason Soares de Al-
bergaria, ex-Deputado Estadual pelo antigo Partido 
Democrata Cristão. Foi depois, ainda no Governo de 
Rondon Pacheco, nomeado Diretor do Departamento 
Social do Menor, trabalhando sempre nas escolas do 
Estado para menores. Posteriormente, assumiu a dire-
ção da Penitenciária Agrícola de Ribeirão das Neves, 
também trabalhando muito na organização penitenci-
ária de Minas Gerais, setor tão importante para que 
possamos ter condições humanas de funcionamento.

Na sua aposentadoria como Procurador, dedicou-
-se a atividades acadêmicas, criando o Instituto de 
Criminologia da PUC-Minas e lecionando Direito na 
mesma universidade. 

Foi ainda membro do Conselho Nacional de Po-
lítica Criminal e Penitenciária e, finalmente, Diretor do 
Departamento Penitenciário Nacional, na gestão do 
então Ministro Ibrahim Abi-Ackel.

Faleceu quase aos 90 anos, em 2002. Foi um 
grande homem que muito honrou a história de Minas 
Gerais. E há um livro contando sua história...

(O microfone é desligado.) 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Vanderlei Siraque, 
do PT de São Paulo.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, hoje eu vou falar um pouco sobre a 
crise da segurança pública no Estado de São Paulo. 

Nas últimas semanas, morreram mais pessoas 
assassinadas em São Paulo do que a média na Faixa 
de Gaza, que se transformou num conflito internacio-
nal. Está mais ou menos a mesma coisa. Só que na 
Faixa de Gaza existe uma preocupação, enquanto em 
São Paulo parece que a preocupação do Governador 
Geraldo Alckmin é muito pequena. 

Escrevi um artigo esta semana denominado O 
Estado e a Segurança Pública, no qual apresenta-
mos algumas sugestões para a crise da segurança 
em São Paulo. 

Não adianta trocar o Secretário. Eu conheço o 
Secretário anterior, Ferreira Pinto, e agora entrou o Dr. 
Grella, que também nós conhecemos. Se não houver 
um plano de segurança pública bem articulado, não é 
possível a solução para os problemas na área.

Por exemplo, é necessária uma Corregedoria for-
te para combater a corrupção. Vemos caça-níqueis e 
desmanches espalhados em todos os cantos de São 
Paulo. Dos 3.600 delegados, quase mil estão respon-
dendo por alguma sindicância. É necessário mudar 
a formação dos policiais do Estado de São Paulo, é 
necessário investimento na Polícia Técnico-Científica.

(O Sr. Presidente faz soarem as cam-
painhas.)

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – E é importante 
também, Sr. Presidente... Só mais 1 minutinho para eu 
concluir minha ideia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
posso mais ceder, senão vou prejudicar os outros.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Só mais 30 se-
gundos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
há mais como.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Então está bem.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Couto, do PT 
da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governador do 
Estado designou uma comissão intersetorial para apu-
rar os fatos do presídio Romeu Gonçalves de Abrantes, 
o chamado “PB1”.

A comissão fez as seguintes recomendações: exo-exo-
neração do Diretor, Major Sérgio Fonseca de Souza; 
remessa de cópia desse procedimento ao Comando-
-Geral da Polícia para instauração de sindicância, a 
fim de apurar as condutas dos militares Sérgio Fon-
seca de Souza, Julliermerson Guedes Morais e Arnal-
do Sobrinho Morais Neto; abertura de procedimento 
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administrativo disciplinar por parte da Secretaria de 
Administração Penitenciária para apurar a conduta do 
agente penitenciário Zanal Alves da Silva, afastando-o 
das funções até a conclusão da apuração; regulamen-regulamen-
tação, pelo Governador, do livre acesso dos membros 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos no interior 
das unidades prisionais; aplicação de sanções adminis-
trativas para quem negar ou impedir os meios necessá-
rios à realização de inspeções; direito de inspeções e 
vistorias sem supervisão dos servidores das unidades 
prisionais, para garantir a segurança necessária aos 
membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Sr. Presidente, gostaria que essas recomenda-
ções pudessem ser dadas como lidas. Peço também 
que seja dada a devida publicidade pelos meios de 
comunicação desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente, obedecendo o 
tempo que V.Exa. me concedeu.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton Cirilo, 
do PT do Ceará.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria primeiro 
destacar as importantes votações que tivemos hoje 
e ontem nesta Casa, que reputo das mais positivas 
e importantes.

Votamos ontem a PEC que estabelece os direitos 
das domésticas, uma luta histórica importante dessas 
trabalhadoras brasileiras. Acho que a Câmara dá uma 
contribuição muito importante a essa causa e a essa 
luta dos nossos companheiros e das nossas compa-
nheiras que contribuem para o desenvolvimento do País.

Votamos hoje a questão da autonomia das de-
fensorias públicas, projeto de autoria do Senador Pi-
mentel, que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
estabelece a competência e a responsabilidade das 
defensorias no que se refere à gestão de pessoal.

Portanto, é uma conquista muito importante para 
esse segmento de Estado, que dá uma contribuição 
fundamental ao nosso povo e à nossa sociedade.

Por último, nós aprovamos aqui o Vale-Cultura, 
que é o programa de cultura do trabalhador. É uma 
conquista muito importante, que vai garantir, fomentar e 
ampliar o acesso dos cidadãos e das cidadãs aos bens 
e serviços culturais, estimulando a visita e o acesso a 
equipamentos e eventos artísticos e culturais, de for-
ma a proporcionar à população o pleno exercício de 
seus direitos sociais (a cultura) e estimular a geração 
de trabalho, renda, emprego, por meio de um maior e 
mais democrático desenvolvimento da economia e da 
cultura no nosso País.

Queria também, Sr. Presidente, ressaltar aqui a 
importante inauguração que nós vamos ter na cidade 

de Campos Sales, na sexta-feira: uma agência da Caixa 
Econômica Federal. Trata-se de uma luta, Sr. Presiden-
te, desde 2008, 2009, 2010, 2011. Nós conquistamos a 
instalação dessa agência graças também a um grande 
empreendedor, um batalhador, o empresário Dorgival 
Lins, pioneiro nessa luta.

Na sexta-feira, às 18 horas, essa importante agên-
cia vai estar instalada na cidade de Campos Sales, no 
Cariri oeste, uma das grandes regiões do Ceará. Com 
isso, nós vamos ter, com certeza, um grande benefício, 
um desenvolvimento para aquela região do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Jair Bolsonaro, do 
PP do Rio de Janeiro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente, tenho 
visto e ouvido tanto petista falar em consciência negra 
e não vi nenhum petista elogiando o Ministro Joaquim 
Barbosa. Por que será? Eu queria apenas entender. 
Digo que Joaquim Barbosa é o meu grande ídolo no 
momento.

Sr. Presidente, não podemos partidarizar a ques-
tão da segurança pública, agir de forma leviana, como o 
PT tem feito, acusando o Governador Geraldo Alckmin. 
O PT tinha que dar exemplo, tentar dizer que realmente 
está preocupado com a segurança pública, apurando 
sequestro, tortura e execução do Prefeito Celso Daniel 
por seus próprios integrantes partidários.

Sr. Presidente, outra grande colaboração para 
com a segurança pública é a PEC 584, de 2002, que 
visa liberar, ou seja, deixar de criminalizar a laquea-
dura e a vasectomia em nosso País. O Brasil continua 
crescendo 3 milhões de habitantes por ano. Em São 
Paulo, são 200 mil habitantes por ano na Capital. É um 
absurdo! No Rio de Janeiro, são 100 mil habitantes por 
ano. Há pouco tempo, éramos 6 bilhões de habitantes 
no mundo; ano passado, passamos para 7 bilhões e 
seremos 8 bilhões, em 2025.

Realmente, não é só a questão de atender a de-
manda dessas pessoas para suas mínimas necessi-
dades. A questão da poluição também se faz presen-
te. Ou adotamos políticas de planejamento familiar 
em nosso País ou brevemente teremos um caos aqui. 
Imagine a natureza sendo ingrata conosco durante 1 
ano que seja, Sr. Presidente! Imagine a desgraça que 
pode recair sobre o nosso País!

Digo mais: a questão da poluição do meio am-
biente e do crescimento populacional. Por exemplo, 
só este ano a previsão da indústria automobilística é 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38407 

vender 3,7 milhões de carros novos em nosso País. 
Realmente, não podemos deixar isso acontecer de for-
ma passiva. Ninguém mais anda nos grandes centros 
de carro de forma tranquila. Sem contar a questão da 
violência. Nós passamos, então, do combate efetivo 
à fome, à miséria e à violência para uma política de 
planejamento familiar.

Espero que este Congresso, ano que vem, se 
debruce sobre essa causa, que interessa a todos, e o 
Governo não terá despesas, ele até economizará com 
essa demagogia do Brasil Carinhoso, que estimula o 
pobre a ter mais filhos. O programa da Dilma, chama-
do Brasil Carinhoso, serve para empurrar todas essas 
pessoas a viverem da mendicância ou as bolsas elei-
torais da vida como o Programa Bolsa Família.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao Deputado Luis Tibé, para justificar falta.
O SR. LUIS TIBÉ (Bloco/PTdoB – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com o partido.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À 
MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no mês passado, tivemos o Outubro Rosa, 
dedicado ao combate ao câncer de mama. Neste mês 
de novembro, temos o Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infantil, no dia 23, e o Dia Nacional de Combate 
ao Câncer de Pele, no dia 24, com ações que ocorre-
rão em todo o Brasil. Finalmente, no dia 27, teremos 
o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que engloba 
todos os tipos dessa doença.

A população infanto-juvenil afetada pelo câncer 
corresponde a apenas 3% dos casos totais, o que sig-
nifica cerca de 11 mil crianças e adolescente por ano, 
no Brasil. Infelizmente, apenas metade dessas crianças 
são atendidas corretamente, devido à falta de hospitais 
e ao lamentável estado da saúde pública em nosso 
País. Muitas crianças morrem sem ao menos saberem 
que tinham câncer. Aliás, a falta de profissionais e cen-
tros especializados deve fazer com que, mesmo entre 
os adultos brasileiros, os casos de câncer sejam mais 
comuns do que as estatísticas oficiais fazem parecer.

O câncer pode ser causado por várias substân-
cias presentes nos alimentos, no ar ou na água, e é 
basicamente uma reprodução celular desordenada: o 
tumor. A obesidade, as radiações – inclusive a luz so-
lar – e o sedentarismo também favorecem a irrupção 
da doença.

Recentes avanços tecnológicos permitem o diag-
nóstico precoce, a extirpação e a detenção da maioria 
dos tumores, facilitando aos afetados a retomada da 

vida normal. Cinco anos após a extirpação, se a doença 
não voltar, a probabilidade de uma recaída é mínima.

O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi cria-
do em 1988, como oportunidade para difundir entre a 
população conhecimento sobre as possibilidades de 
prevenção, detecção e tratamento da doença. Venho 
a esta tribuna, portanto, como parte do esforço de mo-
bilização contra o câncer. 

No Dia Nacional do Combate ao Câncer de Pele, 
24 de novembro, a Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia disponibilizará cerca de 1.500 médicos voluntários, 
além de outros milhares de profissionais da área de 
saúde, para realizar atendimento gratuito em 25 dos 
26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em 
144 hospitais públicos credenciados e postos de saú-
de, serão feitas a análise, o diagnóstico e o tratamen-
to da doença. Além disso, estão previstas atividades 
educativas, como aulas expositivas sobre a proteção 
contra o sol e a detecção do câncer de pele.

O câncer é a segunda maior causa de mortes 
no Brasil, ficando atrás apenas dos problemas cardio-
vasculares. O câncer de pele é um dos mais comuns 
e letais tipos da doença, assim como o de próstata e 
o de mama. 

Dos quase 500 mil casos anuais de câncer em 
nosso País, mais de 20% poderiam ser evitados por 
meio de hábitos de vida mais saudáveis. Parar de fu-
mar, alimentar-se melhor e evitar o sedentarismo são 
formas de prevenção, assim como evitar longa expo-
sição aos raios solares. 

Exames de diagnóstico precoce podem ser a di-
ferença entre a vida e a morte. Conscientizar as pes-
soas a respeito da importância desses exames é uma 
parte do trabalho de prevenção; a outra parte, da qual 
temos obrigação de cuidar, é a garantia de um sistema 
público de saúde com maior qualidade do que o atual. 

O atual Sistema Único de Saúde, senhoras e se-
nhores, significa filas, desrespeito, atendimento apres-
sado por parte dos profissionais. Nessas condições, as 
pessoas só vão aos médicos quando já não podem su-
portar a doença, ou seja, quando já está ficando muito 
tarde para obter uma cura efetiva, no caso do câncer.

Tendo em mente o lamentável estado da saúde 
pública brasileira, aproveito este período do ano, cheio 
de datas alusivas ao câncer, para lembrar esta Casa 
de que precisamos de mais eficiência no SUS. Precisa-
mos de gestão mais eficiente, começando no Ministério 
da Saúde e indo até os almoxarifados dos postos de 
saúde – hoje, equipamentos caríssimos estragam na 
alfândega ou por falta de quem os saiba manipular; e 
faltam remédios e até esparadrapo não só nas cida-
des do interior, mas, inclusive, para nossa vergonha, 
nesta Capital Federal. Esse descaso não pode conti-
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nuar, mas infelizmente o Programa de Aceleração do 
Crescimento, o PAC, não contemplou a saúde como 
deveria. Precisamos pressionar o Executivo nesse 
sentido, senhoras e senhores. 

Obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro neste plenário a passagem 
do Dia Internacional de Combate à Violência contra a 
Mulher, cuja celebração ocorre anualmente em 25 de 
novembro, no próximo domingo.

Sem dúvida, justifica-se a preocupação diante 
do elevado número de atos violentos tendo como ví-
timas as mulheres em todos os países, em todos os 
segmentos da sociedade, havendo, pois, de se assina-
lar a importância da reflexão e da adoção de medidas 
referentes ao tema.

No Brasil, contamos com medidas e mudanças já 
promovidas até o momento, já que, infelizmente, são 
frequentes as ocorrências em que se constata ainda 
a falta de respeito à liberdade, à vida e aos demais 
direitos das mulheres.

Entre os avanços merecem menção, por exemplo, 
a instituição de delegacias de polícia especiais para 
atendimento de casos de violência contra a mulher; a 
Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, reconhecida como a principal referência, o maior 
símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil; 
a criação da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM); e as demais conquistas inseridas no 
dia a dia da sociedade, na cultura e no ordenamento 
jurídico, nos campos da saúde, educação, mercado de 
trabalho, economia e política.

É preciso dar continuidade à luta para garantir 
maior proteção às mulheres, pelo fim da impunidade 
dos agressores e assassinos, pela efetiva aplicação e 
abrangência da legislação vigente, com punição rigo-
rosa aos responsáveis pela prática de atos violentos 
e discriminatórios de gênero.

Conforme dados da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), o Brasil é o sétimo país com maior número 
de mulheres assassinadas no mundo. Nos últimos 30 
anos, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres, 
43,7 mil só na última década. No mesmo levantamen-
to, observa-se ainda que 68,8% dos homicídios ocor-
rem dentro de casa e são praticados por maridos ou 
companheiros.

Defende-se, pois, com razão, a permanente atua-
lização e aperfeiçoamento das leis e políticas protetivas 
para que as mulheres possam contar com melhores 
condições para reivindicar e exercer seus legítimos 
direitos, inclusive o de denunciar as agressões so-

fridas e exigir a devida reparação dos crimes contra 
elas cometidos.

Ainda existem, de fato, muitos obstáculos a se-
rem vencidos no sentido de coibir e punir a violência 
praticada por maridos, companheiros estáveis, namo-
rados, amantes e ex-amantes, vizinhos ou quaisquer 
outras pessoas próximas ou não das vítimas de ame-
aças, constrangimentos, assédio, exploração sexual, 
estupros, espancamentos e assassinatos.

A propósito, a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) destinada a investigar a violência con-
tra a mulher no Brasil deve concluir, até o final deste 
ano, o relatório que vai apresentar o diagnóstico da re-
alidade sobre o atendimento das mulheres vítimas de 
violência doméstica, com a sugestão de medidas para 
superação dos problemas verificados na atualidade.

Neste cenário gravíssimo de abusos e agressões 
físicas e psicológicas, não se pode perder de vista, in-
clusive, as situações e efeitos referentes à família da 
mulher submetida à violência – as crianças indefesas, 
os filhos e filhas menores de idade.

Trata-se de uma espécie de violência que possui 
amplos reflexos e que requer uma rede igualmente 
extensa de proteção e atendimento às mulheres, bem 
como às crianças e adolescentes que se encontram 
sob sua guarda. Tal violência exige, em última análise, 
a realização de um volume expressivo e crescente de 
gastos públicos, sendo essa, então, mais uma razão, 
entre tantas, para se impor medidas drásticas contra os 
agressores e criminosos que fazem uso de sua força, 
descontrole, covardia e irresponsabilidade em detri-
mento das pessoas do sexo feminino e, por extensão, 
contra a família e a sociedade em geral.

Por fim, torno a enaltecer a extrema relevância 
do Dia Internacional de Combate à Violência contra a 
Mulher, com que reafirmo a necessidade de que novos 
avanços e conquistas sejam efetuados, contando, em 
especial, com a ativa participação desta Casa legisla-
tiva, bem como dos demais poderes constituídos, com 
o propósito de alcançar o pleno respeito aos direitos 
femininos e a definitiva erradicação da discriminação 
e da violência contra a mulher. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a globalização da economia, com interesse 
na consolidação de um mundo justo e perfeito, ainda 
está longe de ser alcançada, na medida em que não 
se tem conhecimento de programas governamentais 
voltados para a pessoa humana em especial, para a 
infância e a juventude, também globalizados.
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Em assertivas, a ONU optou pela criação de se-
tores especializados, encarregados de tratar de pro-
blemas como saúde, educação, agricultura e tantos 
outros do interesse da humanidade.

Isso porque, Sr. Presidente, não basta pensar 
em um mundo rico, capitaneado por meia dúzia de 
dirigentes, rodeados de miséria por todos os lados, 
como acontecia antigamente. As dinastias faraônicas, 
apesar do seu significado histórico, não passam hoje 
de figuras de retórica.

O Brasil ainda figura como um dos principais pa-
íses no vergonhoso quesito concentração de renda, 
com desigualdade social em elevação, aumento da 
informalidade e do desemprego.

O Índice de Pobreza Humana – IPH das Nações 
Unidas, calculado com base na proporção de habitantes 
que não completam 40 anos de vida, no acesso à rede 
de água potável, no percentual de crianças desnutridas 
e na taxa de analfabetismo dos adultos, mostra que o 
Brasil está num patamar que só nos leva às margens 
do desenvolvimento. 

O Brasil vai muito mal na classificação mundial 
de mortalidade infantil, com 42 óbitos para cada grupo 
de mil nascidos vivos. 

E as causas são sempre as mesmas: desnutrição, 
falta de saneamento básico, ausência de campanhas 
de profilaxia de doenças endêmicas e parasitárias di-
recionadas exclusivamente para a infância. 

Sr. Presidente, são alarmantes esses índices 
de desigualdade social no Brasil, que convergem na 
falta de saneamento básico e de condições mínimas 
de sobrevivência entre as populações de menor po-
der aquisitivo. Porém, nada disso desanima os nossos 
corações, que estão voltados para a prática do bem, 
tendo os cidadãos do nosso País como objetivo maior. 

Gostaria que neste momento todas as pessoas 
do Brasil pudessem estar alimentando-se, recebendo 
o devido respeito e a dignidade a que têm direito. Mas 
se isso não é possível, cabe-me, como representante 
do povo que sou, formular a todos votos de esperan-
ça e reafirmar o compromisso de sempre lutar pelos 
seus direitos.

Não nos esqueçamos de que o Governo que 
não cuida do seu povo hoje está fadado a lidar ama-
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que 
tanto atormentam os nossos dias. 

Sejam as minhas palavras de compromisso, pois 
no povo brasileiro repousa, sem dúvida alguma, a gran-
de esperança deste País.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, as campanhas eleitorais ganham, de 

maneira intensificada, a influência dos meios tecnoló-
gicos. O que há pouco tempo se restringia ao rádio, à 
TV e aos carros de som agora se amplia graças às fer-
ramentas da Internet, principalmente as redes sociais. 
É evidente que a democracia idealizada por Péricles, o 
grego, agora recebe uma mãozinha dos inventores do 
Facebook, do Twitter, do Orkut, do Youtube e de outros 
instrumentos ultramodernos. 

Indiscutivelmente, para aqueles que são mais 
antenados e estão plugados nas redes sociais, esse 
novo meio de publicação facilitou sobremaneira a di-
vulgação: a forma de interagir com o eleitor não tem 
limite de horário; as condições de acesso são boas, e 
se o candidato for criativo poderá fazer uma campanha 
extremamente eficiente. Quanto ao eleitor, ele poderá 
excluir e até banir o remetente indesejável. Portanto, 
não há nada mais democrático.

Além de PCs, notebooks, tablets e outros apa-
relhos, os telefones móveis também cumprem a for-
midável missão de aproximar os cidadãos, e já são, 
segundo as estatísticas, os mais usados emissores e 
receptores de mensagens. O volume de comunicação 
por meio do SMS é tão intenso que o apelido desse tipo 
de envio é torpedo, denominação que nos faz lembrar 
uma espécie enérgica de atingir um determinado alvo.

Diante das várias possibilidades para estabele-
cer a comunicação, os candidatos podem fazer uso de 
textos, vídeos, fotografias, áudio, enfim, de tudo que for 
possível transferir via Internet. Vale, portanto, a argú-
cia, a capacidade criadora dos protagonistas de uma 
campanha eleitoral. É preciso agradar os internautas 
que, como cidadãos conscientes, examinam as men-
sagens e refletem sobre o que foi visualizado. 

Convém observar que a técnica adotada para ex-
pedir esse tipo peculiar de publicidade pode persuadir 
ou dissuadir o destinatário, que é o eleitor. Até mesmo 
as pesquisas de opinião quantitativas e qualitativas 
estão sendo realizadas nesses espaços virtuais, ten-
do como consequência internautas que respondem a 
indagações e se manifestam sobre determinados fa-
tos, balizando estratégias de marketing e formatando 
discursos dos aspirantes aos cargos eletivos. 

Sras. e Srs. Deputados, o preocupante, nos tem-
pos atuais, é a prática de atos que visam desconstruir 
biografias, conspurcar carreiras e denegrir pessoas. As 
ações com esse intuito na Internet ainda são difíceis 
de serem elucidadas. Por essa razão, raramente a Jus-
tiça encontra os autores, e por isso poucos cumprem 
as penas previstas no ordenamento jurídico. Logo, é 
imprescindível que o responsabilizado por atos que vi-
sam atingir alguém seja punido exemplarmente, a fim 
de inibir a prática de novos delitos. Assim, a tecnologia 
também pode configurar-se como maligna, quando ma-



38410 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

nuseada por seres inescrupulosos. Esse é o aspecto 
negativo do mundo irreal, que faz das mais absurdas 
aleivosias realidades incontestáveis. 

No mais, a Internet veio para robustecer a demo-
cracia, para propiciar equilíbrio à disputa eleitoral. É o 
link entre os candidatos e o povo, mas é também o ca-
minho sinuoso e escorregadio que impõe ao condutor 
disciplina e respeito às normas vigentes. Caso contrá-
rio, o benefício da modernidade pode transformar-se 
em algo pernicioso. 

Assim concluo. Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje realizamos mais uma reunião da Comissão 
Mista sobre Mudanças Climáticas, dessa vez para tra-
tarmos sobre o bioma Amazônia, dando continuidade 
ao nosso plano de trabalho. 

Com mais de 4 milhões de quilômetros quadra-
dos, a Amazônia é a maior reserva de biodiversidade 
do mundo e o maior bioma do Brasil. Nele escoam-se 
20% do volume de água doce do mundo e abriga-se 
mais da metade de todas as espécies vivas do Brasil. 
É a maior floresta pluvial tropical do mundo, e graças 
a ela o Brasil é um campeão de biodiversidade, enca-
beçando a lista dos países megadiversos.

É também nosso bioma mais protegido, graças a 
fatores naturais de proteção e, na última década, gra-
ças à firme atuação do Governo Federal no controle 
das queimadas. Ainda assim, 16% de sua área já fo-
ram devastados, o que é muito em termos absolutos.

Os principais problemas enfrentados pelo bioma 
amazônico são o desmatamento, as queimadas, a ga-
rimpagem, o agropastoreio e a biopirataria.

É preciso lembrar que a floresta tropical remo-
ve gás carbônico disperso na atmosfera, o que faz da 
Amazônia um verdadeiro resfriador atmosférico, com 
implicações diretas de seu desmatamento nas mudan-
ças climáticas globais.

Na Amazônia podem ser encontradas milhares de 
espécies animais, vegetais e micro-organismos. Além 
da variedade de seres biológicos, a região conta com 
muitos rios, os quais formam a maior reserva de água 
doce de superfície disponível no mundo. 

Apesar de sua riqueza de hábitats e biodiversi-
dade, ainda há profundas lacunas de conhecimentos 
por parte do homem sobre algumas espécies exis-
tentes nesse bioma, que se estima abrigar mais de 
30 milhões de espécies animais, além de vegetais e 
micro-organismos.

Com solo arenoso e pobre, com fina camada de 
nutrientes que se forma a partir de folhas secas caí-
das, animais mortos e frutas, que se constitui de ma-
téria orgânica em decomposição denominada húmus, 

quando da retirada dessa cobertura vegetal acontece 
o processo de lavagem do solo, provocado pelas for-
tes chuvas que caem durante largo período todo ano.

O bioma Amazônia é formado por 23 ecorregi-
ões, com 51 unidades de conservação de proteção 
integral, 77 unidades de conservação de desenvolvi-
mento sustentável e 259 terras indígenas. Ainda assim, 
considera-se esse sistema de unidades de conservação 
insuficiente para a adequada proteção da diversidade 
da Amazônia.

Em maio deste ano, quando aqui realizamos uma 
audiência pública com a participação da Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA, tive 
a oportunidade de falar das pessoas que vivem na 
Amazônia e da relação intrínseca que existe entre a 
preservação daquele bioma e o combate à pobreza 
de seus habitantes. 

Acredito que só com a promoção do desenvolvi-
mento sustentável será possível preservar os vastos 
recursos da Floresta Amazônica e, ao mesmo tempo, 
garantir o bem-estar das múltiplas culturas que ali 
habitam.

Para tanto, deveremos incrementar ainda mais a 
pesquisa científica e tecnológica, promover um maior 
intercâmbio de informações, cuidar da utilização ra-
cional dos recursos naturais e da preservação do pa-
trimônio cultural, cuidar da saúde de seus habitantes, 
criar centros de pesquisa, estabelecer uma adequada 
infraestrutura de transportes e comunicações e incre-
mentar o ecoturismo. E há muitas outras medidas que 
precisam ser implementadas.

Dizia eu, naquela ocasião, que vejo a Amazônia 
como um novo “pré-sal”, dada o imenso potencial de 
riqueza que sua biodiversidade pode gerar, se souber-
mos explorá-la de forma sustentável.

Há também um potencial de ameaça para o meio 
ambiente e para o desenvolvimento sustentável, se não 
formos criteriosos e cuidadosos na sua exploração.

Para finalizar, quero dizer que, como “pulmão 
do planeta”, a Amazônia é um trunfo de que devemos 
lançar mão para obrigar os países mais desenvolvidos 
a adotarem medidas efetivas de controle das suas 
emissões antrópicas.

Na próxima semana estaremos participando da 
XVIII Conferência das Partes do Protocolo de Quioto, 
que se realizará no período de 26 de novembro a 7 de 
dezembro de 2012, no Centro Nacional de Convenções 
do Qatar, na cidade de Doha.

Espero que possamos voltar desse importante 
evento com novos e efetivos compromissos de todos 
os países para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa.
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Além disso, teremos em Doha uma nova reunião 
do GLOBE International, a articulação mundial de Par-
lamentares pelo desenvolvimento sustentável, oportu-
nidade em que debateremos a redução de emissões 
por desmatamento e degradação (REDD) nas flores-
tas tropicais, com a participação dos países que ainda 
mantêm suas florestas.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Governo lançou, na semana pas-
sada, o Programa Mais Irrigação, que prevê investi-
mentos da ordem de 3 bilhões de reais do Governo 
Federal e outros 7 bilhões vindos da iniciativa privada. 

Os recursos serão investidos até 2014 e vão para 
66 projetos que ocupam um total de 538 mil hectares 
com produção de biocombustíveis, fruticultura, leite, 
carne e grãos. Desse total, serão destinados 61 mil 
hectares de 27 projetos para os agricultores familiares. 
Além dos 13 projetos de 133 mil hectares, já previstos 
no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, 
serão licitadas outras oito áreas que compreendem 189 
mil hectares, por meio de parcerias público-privadas. Os 
empreendedores agrícolas terão de garantir a ocupa-
ção produtiva e a integração de pequenos agricultores. 

O Programa Mais Irrigação é coordenado pelo 
Ministério da Integração Nacional e estará presente em 
16 Estados, incluindo Pernambuco, minha terra natal. 
O objetivo é valorizar a economia regional de forma 
sustentável, gerando mais emprego e renda e levando 
alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros. 

Esse programa vem num momento sensível, 
em que o Nordeste enfrenta uma das piores secas da 
história. O que estamos assistindo por lá é desolador: 
o gado morrendo, famílias perdendo seu sustento, 
plantações de alimentos sendo dizimadas, produto-
res ficando sem fonte de renda e sem ter como gerar 
empregos e renda. 

O Nordeste brasileiro precisa, mais do que nun-
ca, de medidas efetivas, permanentes, para permitir 
que o sertanejo sobreviva aos períodos de seca com 
dignidade. 

Gostaria de fazer um apelo à Presidenta Dilma 
Rousseff e ao Ministério da Integração Nacional para 
que incluam no Programa Mais Irrigação o Perímetro 
de Serrinha, em Serra Talhada, Pernambuco, que já 
tem 3 mil hectares desmatados, estradas de contorno 
e parte de eletrificação, e uma vez implantado mudará 
a fisiologia socioeconômica da região. 

Esse programa que acaba de ser lançado, o Mais 
Irrigação, vai ajudar a evitar riscos inerentes às varia-
ções e às mudanças climáticas, garantindo resultados 
melhores e agregando valor à produção, de modo com-

patível com o conceito de desenvolvimento sustentável, 
tão propagado nos dias de hoje e tão importante para 
a própria sobrevivência humana. 

Hoje, o Brasil tem uma área plantada de 68 mi-
lhões de hectares de grãos, frutas e fibras. Na pecuá-
ria, o espaço no campo é de 180 milhões de hectares. 
A execução da política de irrigação é justamente para 
tornar mais intensivo o uso dessas áreas, reduzindo 
a pressão por novos espaços. 

O crescimento das áreas irrigadas, Sras. e Srs. 
Parlamentares, é apontado como um dos principais 
fatores que garantiram o suprimento de alimentos em 
décadas de explosão demográfica. Portanto, precisa-
mos ampliar o uso dessas novas tecnologias no campo, 
integrando as políticas agrícolas com as de meio am-
biente, as políticas de recursos hídricos e de irrigação 
e envolvendo os Estados em ações de regionalização. 

Essas ações têm que levar em conta as caracte-
rísticas das regiões e suas vocações específicas, por 
meio de orientações técnicas, tecnológicas e de co-
nhecimento das condições naturais e vocacionais de 
suas propriedades, para que todas as regiões do nos-
so imenso Brasil tenham condições de se desenvolver 
adequadamente e para que possam oferecer qualidade 
de vida a todos os brasileiros, indistintamente.

É preciso lembrar que o Brasil é o grande celei-
ro do mundo. Aqui, como disseram os portugueses 
lá atrás, basta plantar, que tudo dá. Criar medidas e 
adotar tecnologias que contribuam nesse sentido é o 
caminho mais inteligente e promissor.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, desde a semana passada, médicos 
credenciados de 43 planos de saúde que atuam no 
Paraná suspenderam por 15 dias o atendimento a pa-
cientes conveniados.

A decisão de suspender o atendimento foi tomada 
depois que as negociações desses profissionais com 
as operadoras para a melhoria da remuneração não 
deram resultado e terminaram em um impasse. 

Segundo o Presidente da Associação Médica do 
Paraná (AMP), João Carlos Baracho, as respostas das 
operadoras estão muito aquém da reivindicação dos 
médicos, que pedem a regularização dos contratos, 
o reajuste do valor da consulta que é repassado e a 
não interferência das operadoras na relação médico-
-paciente, como ocorre hoje com inúmeros pedidos de 
justificativa sobre procedimentos.

Atualmente, os contratos firmados entre as ope-
radoras e os médicos não possuem um prazo deter-
minado e tampouco um índice de reajuste para corrigir 
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o valor das consultas e evitar que ele fique defasado 
com o avanço da inflação. 

Hoje, em média, as operadoras pagam R$42 por 
consulta. Os médicos querem que esse valor suba 
para, no mínimo, R$80.

Segundo a Associação Médica do Paraná, o 
movimento de paralisação se fez necessário diante 
do insucesso das negociações individuais e coletivas 
com as operadoras de saúde e as entidades que a re-
presentam, tendo e vista o reajuste dos valores pagos 
por consultas e procedimentos e a regularização dos 
contratos nos termos do que exigem o Código Civil e a 
Agência Nacional de Saúde (ANS), no que diz respei-
to a prazos, jornada de trabalho, cláusula de reajuste 
anual, entre outras questões.

Segundo a entidade, enquanto as operadoras 
acumulam lucros volumosos, o médico, o principal 
agente desse serviço, só vê sua condição de trabalho 
piorando, e isso prejudica a qualidade do atendimen-
to ao usuário.

Na avaliação da associação, o honorário médico 
está sendo utilizado como ferramenta de gestão das 
operadoras para aumentarem seus lucros.

Com reajustes limitados pela ANS, as operado-
ras estariam diminuindo gastos com o usuário e com 
o médico, limitando ou dificultando o acesso a exa-
mes e procedimentos, achatando a remuneração dos 
profissionais. 

Essa situação não está restrita ao Paraná, mas 
se repete em todo o País, tanto que médicos de outros 
Estados já realizaram a suspensão dos atendimentos 
aos pacientes dos planos de saúde durante o mês de 
outubro. 

Fica clara, mais uma vez, a necessidade urgente 
de regulamentação da legislação envolvendo os pla-
nos de saúde, como defendemos nesta Casa desde 
o ano passado, quando presidimos a Subcomissão 
Especial de Saúde Suplementar da Câmara Federal, 
formada com o objetivo de discutir o novo marco re-
gulatório do setor.

Na ocasião, a Subcomissão recebeu ainda mais 
de 500 sugestões de entidades, representantes de 
usuários, prestadores de serviços, associações de 
defesa do consumidor, entre outras.

A partir dessas consultas, pretendíamos apresen-
tar dois projetos, um para regular os planos de saúde e 
outro para definir o papel da ANS, promovendo assim 
uma uniformização das normas que regem o setor.

Desde o início dos trabalhos, apontamos que a 
falta de uniformização da legislação acaba provocando 
discussões na Justiça sobre as coberturas dos planos 
e direitos dos usuários.

Isso porque a lei atual que regula os planos de 
saúde foi criada em 1998 e, depois disso, foram edi-
tadas 44 medidas provisórias tratando do tema. Além 
disso, a Agência Nacional de Saúde (ANS), criada 2 
anos depois, editou nesse período mais de 2 mil reso-
luções e normas. E existem ainda 39 projetos tratando 
do assunto em tramitação no Congresso Nacional.

Em nosso trabalho como Presidente da Subcomis-
são, defendemos o estabelecimento de uma legislação 
que protegesse os direitos dos usuários, garantindo a 
eles um bom atendimento e, ao mesmo tempo, uma 
justa remuneração aos prestadores de serviço – mé-
dicos, clínicas e hospitais – e que também garantisse 
o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Para isso a Subcomissão ouviu todos os setores 
envolvidos, através de uma consulta a mais de 150 
entidades, incluindo os PROCONs, PROTESTE (asso-
ciação dos consumidores), Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filan-
trópicas (CMB), Agência Nacional de Saúde (ANS), 
operadoras e prestadoras de serviços, associações 
medicas e sindicatos, Conselhos Federal e Regionais 
de Medicina, entre outros.

Entretanto, a falta de acordo entre operadoras, 
autoridades governamentais, representantes de usu-
ários e prestadores de serviço acabou impedindo que 
fosse aprovado um relatório final e definida uma pro-
posta de novo marco regulatório do setor.

O Brasil tem hoje 60 milhões de pessoas usuá-
rios de planos de saúde. Com a elevação do nível de 
renda, cada vez mais pessoas vão recorrer a esses 
planos. Por isso, acreditamos que é preciso preencher 
essa lacuna legal e oferecer ao País uma proposta para 
regulamentar de forma objetiva a saúde suplementar.

Precisamos de uma legislação clara que tenha 
os instrumentos necessários para garantir que o usu-
ário seja bem atendido e que os planos cumpram com 
o seu papel.

É preciso enfrentar essa questão com urgência, 
para evitar que os problemas se agravem ainda mais, 
colocando em risco o sistema de saúde complemen-
tar e prejudicando milhões de famílias brasileiras que 
hoje dependem desse sistema para terem atendimen-
to médico.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para registrar que 
hoje se comemora o Dia Mundial da Televisão. Mara-
vilha da tecnologia, a televisão é o maior veiculo de 
comunicação da atualidade em alcance, pois em quase 
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todas as residências há um aparelho receptor de TV. 
Através da TV são difundidos programas educativos, 
proporcionando educação a distância de primorosa 
qualidade e entretenimento para todas as idades, pre-
enchendo grande parte do tempo destinado ao lazer. 
Na atualidade não podemos deixar de citar os progra-
mas religiosos, que levam a Palavra de Deus a todos 
os pontos da Terra.

Televisão, uma palavra que nos remete a um 
mundo mágico, onde em momentos um desconheci-
do vira celebridade nacional e pessoas que entraram 
em nossas casas através da telinha passam a fazer 
parte da nossa vida. E quando as encontramos na rua 
sentimos tanta familiaridade que se torna automática 
a aproximação carinhosa. Há muitos anos apresento 
minhas mensagens bíblicas pela televisão e constato 
o alcance desse meio de comunicação maravilhoso, 
entrando nos mais diferentes locais.

Finalizo estendendo a homenagem a todos os 
funcionários técnicos, artistas, empresários que diutur-
namente se entregam para levar ao ar entretenimento 
sadio a todas as classes sociais.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nossa cultura popular sempre foi pródiga, e 
muitas vezes andou à frente da medicina tradicional, 
na observação e no aproveitamento de recursos de 
nossa diversificada flora. Temos há séculos uma me-
dicina natural, baseada no uso de plantas encontradas 
por todo o nosso País. Há alguns anos essa medicina, 
essa sabedoria popular passou a ser vista com mais 
seriedade, e os resultados hoje são vistos em nosso 
Sistema Único de Saúde.

Atualmente, 12 medicamentos fitoterápicos, aque-
les feitos à base de plantas medicinais, são oferecidos 
pela rede pública em 14 Estados. Entre eles estão a 
Aloe vera (babosa), para o tratamento de psoríase e 
queimaduras; o Salix alba (salgueiro), contra dores 
lombares; e a Rhamnus purshiana (cáscara-sagrada), 
para prisão de ventre. Os medicamentos são financia-
dos com recursos da União, dos Estados e dos Muni-
cípios, podem ser manipulados ou industrializados e 
devem possuir registro na Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária. Os produtos são oferecidos no Acre, 
no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, 
no Pará, na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande 
do Sul, em Santa Catarina, em Sergipe, em São Paulo, 
no Tocantins e no Distrito Federal.

De acordo com o Ministério da Saúde, os fitoterá-
picos são medicamentos que desempenham um papel 
importante em cuidados contra dores, inflamações, 
disfunções e outros incômodos, ampliando as alterna-

tivas de tratamento seguras e eficazes. Indicado para 
o alívio sintomático de doenças de baixa gravidade e 
por curtos períodos de tempo, esse tipo de remédio 
pode ser produzido a partir de plantas frescas ou secas 
e de seus derivados, e têm várias formas farmacêuti-
cas, como xaropes, soluções, comprimidos, pomadas, 
géis e cremes.

Como todo medicamento, o fitoterápico deve ser 
utilizado conforme orientação médica. Para ter acesso, 
o usuário tem de procurar um profissional – médico le-
galmente habilitado para prescrever fitoterápicos – em 
uma das unidades básicas de saúde dos 14 Estados 
que disponibilizam esses medicamentos. Nessas uni-
dades, o cidadão pode receber atendimento médico 
gratuito. Com um documento de identificação pessoal 
e a receita atualizada em mãos, o paciente pode re-
tirar o medicamento em uma das farmácias dessas 
unidades básicas.

Pacientes começaram a ter acesso aos medica-
mentos fitoterápicos pelo SUS em 2007 com a dispo-
nibilização pelas Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde da Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), 
utilizada no tratamento de úlceras e gastrites, e da 
Mikania glomerata (guaco), indicada para os sintomas 
da gripe. Em 2008° Governo Federal aprovou o Pro-
grama Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
O programa tem como objetivo garantir à população o 
acesso seguro e o uso racional a plantas medicinais 
e aos fitoterápicos.

São diretrizes do programa: a promoção de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação; a regulamentação e 
a produção de fitoterápicos e insumos à base de plan-
tas medicinais e o cultivo e o manejo dessas plantas. 
Também integram essas diretrizes a distribuição pelo 
SUS, a comercialização pelo setor privado, a capacita-
ção de recursos humanos e a orientação aos usuários.

A iniciativa, além de melhorar o acesso da po-
pulação a tratamentos integrativos e complementares 
seguros e eficazes, promove o uso sustentável da bio-
diversidade brasileira, o fortalecimento da agricultura 
familiar e o desenvolvimento tecnológico e industrial 
da saúde.

Este ano o programa ganhou reforço com o re-
passe, pelo Ministério da Saúde, de R$ 6,7 milhões a 
12 Municípios em sete Estados, para apoiar o projeto 
Arranjos Produtivos Locais de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos no SUS.

O recurso vai ser investido na aquisição de equi-
pamentos e materiais, na contratação de pessoal e 
na qualificação técnica para promover a interação e 
a cooperação entre os agentes produtivos, o desen-
volvimento de toda a cadeia produtiva, a produção e 
a distribuição de plantas medicinais e de fitoterápicos 
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no SUS. Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, os in-
vestimentos em pesquisas para a produção de medi-
camentos a partir da flora brasileira contribuem para 
o acesso da população e o seu uso racional. 

Devemos salientar que o desenvolvimento dos 
fitoterápicos no Brasil incorpora as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e 
a ambiental, numa mesma iniciativa. Além disso, va-
loriza a cultura popular e a medicina natural praticada 
por nossos antepassados há séculos, que finalmente 
se incorporam de maneira definitiva ao nosso sistema 
de saúde.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nesta semana será celebrado em nível mundial 
o Dia da Não Violência Contra a Mulher, 25 de novem-
bro, data estabelecida pela Organização das Nações 
Unidas – ONU em 1999. 

A data homenageia três irmãs ativistas políticas 
latino-americanas, Pátria, Minerva e Maria Teresa Mi-
rabal, que foram assassinadas em 1961 pela ditadura 
de Leonidas Trujillo na República Dominicana. Desde 
então, inúmeros países realizam eventos para lembrar 
que diariamente meninas, jovens e adultas são vítimas 
de toda sorte de violência.

No Brasil, a data será celebrada, na Bahia, com 
a reafirmação entre os Governos Federal e Estadu-
al do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, já assinado por 24 Estados bra-
sileiros. Afinal, a violência contra as mulheres não é 
apenas uma questão das mulheres, mas sim de toda 
a sociedade. Com o Pacto, os Governos Federal, Es-
taduais e Municipais têm responsabilidade pública no 
enfrentamento dessa violência.

Em recente artigo, a Ministra Eleonora Menicuc-
ci, Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República, voltou a enfatizar que 
no Brasil os casos se multiplicam, como demonstram 
alguns dados dos 561.298 atendimentos realizados 
pela Central de Atendimento às Mulheres – Ligue 
180 – entre janeiro e setembro de 2012. Desse total, 
68.396 foram denúncias de violência, das quais 38.535 
de violência física. É importante salientar que 27.638 
mulheres relataram sofrer violência diariamente, e 
19.723 perceberam-se em risco de morte. Em 25.329 
dos casos os filhos presenciaram ataques à mãe.

A Lei Maria da Penha, considerada uma das 
mais avançadas do mundo, é importante instrumento 
no enfrentamento dessa situação. Seu caráter peda-
gógico contribui para uma mudança de mentalidade 

das pessoas, fazendo com que a violência seja cada 
vez menos tolerada pela sociedade. Faço questão de 
destacar a frase da farmacêutica Maria da Penha Maia 
Fernandes, que, ao defender a lei que recebe seu 
nome, afirmou: “Sempre foi dado ao homem o direito 
de ser superior a mulher. Essa lei veio para equiparar 
os direitos.”

A lei foi criada para encorajar mulheres a de-
nunciar a violência no ambiente doméstico, evitando 
assim a repetição de casos que ficaram famosos na 
Justiça brasileira, como o crime cometido pelo cantor 
Lindomar Castilho em 1981, a morte da atriz Daniella 
Perez, o assassinato cometido por Pimenta Neves, 
a morte de Mércia Nakashima e o desaparecimento 
de Eliza Samudio. No entanto, é imperioso fortalecer 
o texto da Lei Maria da Penha com compromisso e 
atitude de toda a população brasileira, no sentido de 
denunciar casos ou relatos de agressões. 

Também é preciso fortalecer as redes de prote-
ção à mulher. Apenas 10% dos Municípios brasileiros 
dispõem de algum tipo de atendimento em caso de 
violência contra a mulher. É necessário que as redes 
sejam ampliadas para que o Brasil passe a atuar de 
forma efetiva contra a impunidade, para que a socie-
dade conheça a verdadeira dimensão do feminicídio 
no Brasil, já que padecemos também pela ausência de 
registros confiáveis, e acima de tudo para que sejam 
respeitos os direitos humanos e a cidadania. 

Era o que tinha a destacar. Muito obrigada.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, há algum tempo acompanho na mídia um 
assunto relacionado à educação que acho relevante 
para colocarmos em prática nas universidades públi-
cas brasileiras. Trata-se de como pessoas físicas e 
jurídicas podem fazer doações a instituições públicas.

Recentemente o jornal O Estado de S.Paulo 
publicou matéria sobre isso. Já temos algumas expe-
riências, como a do Instituto de Ensino e Pesquisa – 
INSPER, de São Paulo, que tem 115 ex-alunos que 
doam para o Fundo de Bolsas da instituição – desde 
que foi criado, em 2009, já foram arrecadados R$850 
mil. Lembramos que a doação voluntária. Neste caso, 
todo o dinheiro é utilizado para subsidiar os estudan-
tes oriundos de escolas públicas e que não têm condi-
ções de arcar com as mensalidades de cerca de R$3 
mil – atualmente, dos 1,5 mil alunos do INSPER, 100 
são bolsistas.

Outra experiência nesse sentindo que está dan-
do certo é o caso da Escola Politécnica da USP, que 
congrega os cursos de Engenharia e criou, neste ano, 
o Amigos da Poli, com a meta de arrecadar R$10 mi-
lhões nos primeiros 12 meses de atividade. Dentre as 
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privadas, a FGV tem uma assessoria com funcionários 
dedicados exclusivamente à captação de recursos. E a 
Universidade Mackenzie, a pioneira da prática no Brasil, 
vai ressuscitar, em 2013, seu programa de patrocínio.

A prática, incomum no Brasil, é corriqueira mundo 
afora, em especial nos EUA, onde só Harvard arreca-
da US$30 bilhões por ano. Mas a prática se difundiu 
na Europa – Oxford e Cambridge estão muito fortes 
– e, na América Latina. O México tem sido muito bem-
-sucedido nisso, segundo o jornal. 

Especialistas dizem que, tecnicamente, há três ex-
plicações para o Brasil ter uma atuação incipiente. Aqui, 
não há essa visão da filantropia para a educação, as ins-
tituições de ensino não têm pessoas especializadas no 
trabalho de captação e o Governo não oferece incentivo 
fiscal. Apesar disso, ressalva, o principal motivo do insu-
cesso brasileiro é a falta de habilidade de quem pede.

É por isso, Sr. Presidente, que vamos realizar 
audiência pública para discutirmos o assunto com es-
pecialistas, representantes de universidades públicas 
e privadas e demais pessoas que possam colaborar 
para o debate. Vamos tentar encontrar caminhos para 
introduzimos essa prática nas nossas instituições de 
ensino superior. Se necessário, vamos elaborar um 
projeto de lei com as sugestões acolhidas na audiência 
pública. Acredito que a possibilidade de doações às 
universidades vai ajudar muito na melhora da infraestru-
tura e principalmente colaborar para as pesquisas das 
instituições, tão necessárias para o desenvolvimento 
do País e o avanço da ciência e tecnologia.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-

PARECEM MAIS OS SRS.:
 Partido Bloco

AMAPÁ

Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará 2

CEARÁ

Domingos Neto PSB 
Total de Ceará 1

PARAÍBA

Romero Rodrigues PSDB 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 2

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe 1

BAHIA

Arthur Oliveira Maia PMDB 
Erivelton Santana PSC 
Total de Bahia 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Total de Minas Gerais 10

RIO DE JANEIRO

Chico D`Angelo PT 
Total de Rio de Janeiro 1

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Aline Corrêa PP 
Total de São Paulo 2

MATO GROSSO DO SUL

Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Total de Paraná 2
 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
 Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá 1
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PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 2

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Raimundão PMDB 
Total de Ceará 1

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 2

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Jorge Corte Real PTB 
Sergio Guerra PSDB 
Total de Pernambuco 4

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 3

BAHIA

Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia 1

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais 3

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Chico Alencar PSOL 
Filipe Pereira PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Sergio Zveiter PSD 
Total de Rio de Janeiro 6

SÃO PAULO

Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Campos PSD 
João Paulo Cunha PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PSD 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo 8

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 1

SANTA CATARINA

Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul 2
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro a 
sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 22, às 
9 horas, Sessão Deliberativa Extraordinária e, às 14 horas, 
Sessão Não Deliberativa de Debates, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento nº 6.294/12, da Sra. Fátima Pe-

laes e outros, que requer nos termos do art. 155 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 4.230 de 2012, 
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a 
criação de três varas federais no Estado do Amapá e 
dá outras providências.

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.438-D, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, da Emenda 
do Senado Federal ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 2.438-B, de 2010, que aprova, com 
ressalvas, o texto da Convenção sobre a Ob-
tenção de Provas no Estrangeiro em Matéria 
Civil ou Comercial, assinada em Haia, em 18 
de março de 1970; tendo pareceres: da Co-
missão das Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. Leo-
nardo Gadelha); e da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação da Emenda do 
Senado (Relator: Dep. Luiz Sérgio). 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 51-A, DE 2011  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de 

 Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 51-A, de 2011, que 
aprova o texto do Acordo-Quadro de Coope-
ração em Ciência e Tecnologia Espacial entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Bolivariana da Vene-

zuela, assinado em Caracas, em 27 de junho 
de 2008; tendo pareceres das Comissões: de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti-
ca, pela aprovação (Relator: Dep. Hugo Motta); 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Delegado Protógenes). 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 471-B, DE 2011 
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 471-B, de 2011, que 
aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de 2010, 
“Alto Representante-Geral do Mercosul”, apro-
vada na XL Reunião Ordinária do Conselho do 
Mercado Comum, realizada em Foz do Iguaçu, 
Paraná, em 16 de dezembro de 2010”; tendo 
pareceres: da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional, pela aprovação 
(Relator: Dep. Vitor Paulo); e da Comissão de 
Finanças e Triburação, pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária (Re-
lator: Dep. José Guimarães); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Luiz Couto). 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 512-B, DE 2011  
(Da Representação Brasileira no  

Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 512-B, de 2011, 
que aprova o texto Decisão CMC Nº 29/10 
“Contribuições para o Orçamento da Secre-
taria do Tribunal Permanente de Revisão”, 
aprovada em Montevidéu, em 8 de novembro 
de 2010; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (Relator: Dr. Rosinha e Re-
latora Substituta: Dep. Benedita da Silva); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Antônio An-
drade); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Mauro Benevides). 
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5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 560-A, de 2012  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de 

 Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 560-A, de 2012, 
que aprova o texto do Acordo Internacional 
de Madeiras Tropicais, 2006, concluído em 
Genebra, em 27 de janeiro de 2006; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (Relator: Dep. Afonso Flo-
rence); da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela apro-
vação (Relatora: Dep. Marina Santanna); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Paulo Teixeira).

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do  

Regimento Interno)

Discussão

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 581-A, DE 2012  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de 

 Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 581-A, de 2012, que 
aprova o texto do Acordo sobre a Previdên-
cia Social entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em 
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009; tendo 
parecer da Comissão de de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. Rogério Carvalho). Pendente de pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

SESSÃO DE DEBATES

GRANDE EXPEDIENTE 

Oradores:

15h – Bernardo Santana de Vasconcellos (PR – MG)
15h25min – Paulo Feijó (PR – RJ)

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS

II. RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 3008/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social e 
Cristão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 3070/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Grãoparaense de Desenvol-
vimento Social – AGRADES a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Grão-Pará, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 578/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Cidade Araçatu-
ba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Araçatuba, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 596/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação Cultural 
Socorrense a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Socorro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/11/2012
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Nº 599/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural, Artístico e Social de Cerejeiras a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cerejeiras, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 602/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Portal do Benfica a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 621/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rede Mulher de Televisão Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 632/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Fortaleza de São João a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Ipupiara, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 644/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à S.P. Comunicações & Publicidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Monte Azul Pau-
lista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/11/2012

Nº 647/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio SP- 1 Ltda para 
executar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Diadema, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/11/2012

Nº 657/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio e Televisão Di Roma Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Caldas Novas, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 668/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Empresa de Comunicação Pie-
monte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

PROJETO DE LEI

Nº 7574/2006 (Enio Bacci) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de todas as agências de modelos, com sede 
no Brasil, manterem médicos especialistas (endocri-
nologistas e psicólogos) , para acompanhamento da 
saúde física e mental de todas as jovens contratadas 
e dá outras providências.
Apensados: PL 1381/2007 (Andreia Zito) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 7607/2010 (José Chaves) – Inclui parágrafo único ao 
art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que 
regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arqui-
teto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2012

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PL Nº 
6070/2005 (Celso Russomanno) – Altera o Inciso III 
do art. 162 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/11/2012

Nº 5355/2009 (Dr. Ubiali) – Altera a categoria da infra-
ção e a penalidade prevista no inciso I do art. 244 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, e revoga a medida ad-
ministrativa para essa infração.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 5758/2009 (Gorete Pereira) – Dispõe sobre a utili-
zação de equipamento de segurança em todos os táxis 
de cidades com mais de 200 mil habitantes.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012
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Nº 7515/2010 (Senado Federal – Gilberto Goell-
ner) – Autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal de Mato Grosso, no Município de 
Sorriso – MT.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/11/2012

Nº 1381/2011 (Roberto Britto) – Isenta médicos do 
pagamento de infrações de trânsito durante o deslo-
camento para atendimento médico de emergência.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2012

Nº 3437/2012 (Laercio Oliveira) – Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2012

Nº 3794/2012 (Edivaldo Holanda Junior) – Determina 
que nos crimes previstos nos arts. 165 e 166 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB) as penas impostas 
com base no art. 43, inciso IV do Código Penal sejam 
cumpridas, preferencialmente, em Hospitais de Urgên-
cia e/ou de Politraumatizados.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 3592/2012 (Senado Federal – Paulo Paim) – Dis-
põe sobre a regulamentação do exercício da profissão 
do comerciário.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.592/2012, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 6.406/2009, apen-
sado.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/11/2012

6.1 – PELO ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, 
POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, NOS 
TERMOS DO ART. 132, § 2º DO RICD.
(NOS TERMOS DO ART. 14, § 4º, III, DO CÓDIGO 
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, C/C O ART. 
58 DO RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
Sessões.

REPRESENTAÇÃO

Nº 13/2012 (Partido Socialismo e Liberdade) – Re-
presentação para verificação da quebra de decoro 
parlamentar em face do senhor deputado federal João 
Carlos Bacelar.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

Nº 14/2012 (Partido Socialismo e Liberdade) – Repre-
sentação para verificação da quebra de decoro parlamen-
tar em face do senhor deputado federal Marcos Medrado.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26/11/2012

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE NOVEMBRO DE 2012

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: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.191/11 – do Sr. Miriquinho Ba-
tista – que “legaliza os Acordos Comunitários de Pesca 
em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.515/12 – do Sr. Professor Vic-
tório Galli – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NISHIMORI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.195/12 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das 
refeições fornecidas pelo programa de alimentação 
escolar nas escolas”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.903/10 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.826, de 
23 de agosto de 1999, que dispõe sobre incentivos 
fiscais para desenvolvimento regional, altera a legisla-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 6904/2010) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 870/11 – do Sr. Giovani Cherini – 
que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais 
de alerta à população sobre riscos causados por fe-
nômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.570/12 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera as Leis nº 9.612, de 19 de fe-
vereiro de 1998, e nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
estabelecendo normas para a outorga dos serviços 
de radiodifusão”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos Martinez 
– que “proíbe as prestadoras dos serviços móvel celular 
e móvel pessoal de utilizarem o serviço de mensagem 
para a veiculação de propaganda comercial”. (Apensa-
dos: PL 2766/2003, PL 6593/2006, PL 3159/2008 e PL 
2387/2003 (Apensados: PL 2404/2003, PL 866/2007, PL 
3095/2008 e PL 3996/2008 (Apensados: PL 4414/2008, 
PL 4517/2008, PL 4954/2009 e PL 4996/2009))) 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Debater o Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, que 
“dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a 
terceiros”.

Convidados:

– SYLVIA LORENA TEIXEIRA DE SOUSA
Confederação Nacional da Indústria
– VAGNER FREITAS DE MORAES
Presidente da Central Única dos Trabalhadores
– LÍVIO GIOSA
Centro Nacional de Modernização Empresarial
– FÁBIO LEAL CARDOSO
Procuradoria-Geral do Trabalho
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– RENATO HENRY DE SANT’ANNA
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho
– JOSÉ PASTORE
Professor Aposentado da Universidade de São Paulo
– ALAIN ALPIN MAC GREGOR 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.079/10 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 386/2009) – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 1.525 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para autorizar 
o requerimento de habilitação para o casamento por 
meio eletrônico”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/12 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “altera o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), que trata da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)”. 
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.050/04 – do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 344/2003) – que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de equipar com desfibriladores cardí-
acos os locais e veículos que especifica”. (Apensado: 
PL 4443/2004) 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 262/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “altera o caput do art. 43, seus §§ 1°, 2° e 
5° da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor”. (Apensados: PL 496/2007 (Apensa-
dos: PL 776/2007, PL 1108/2007 e PL 3309/2008), 
PL 1083/2007, PL 1373/2007 e PL 2168/2007) 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – do Senado Fede-
ral – Edison Lobão – (PLS 370/2007) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
Conservador-Restaurador de Bens Culturais Móveis e 
Integrados e autoriza o Poder Executivo a criar o Con-
selho Federal de Conservação-Restauração de Bens 

Móveis e Integrados e seus Conselhos Regionais, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 3053/2008) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.406/11 – do Senado Federal – Lídi-
ce da Mata – (PLS 66/2011) – que “denomina “Engenheiro 
Vasco Filho” o trecho da BR-324 que liga os Municípios de 
Salvador e Feira de Santana, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.469/11 – do Sr. Nelson Bornier – 
que “dá a denominação de Rodovia Luiz Henrique Rezen-
de Novaes à BR-465/RJ, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.502/11 – do Sr. Dr. Jorge Silva 
– que “dispõe sobre o valor máximo dos honorários ad-
vocatícios em cobrança extrajudicial nos contratos de ar-
rendamento mercantil e de crédito direto ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.828/11 – do Sr. Alceu Morei-
ra – que “altera o art. 140 da Lei nº 9.503, de 1997”. 
(Apensados: PL 3191/2012 e PL 3966/2012) 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.479/09 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários e o Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “proíbe a comercialização, distribuição e uso de 
buzina de pressão à base de gás propanobutano, en-
vasado em tubo de aerossol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.814/09 – do Sr. João Dado – 
que “denomina “Trevo Rodoviário Alcides de Freitas 
Assunção” o trevo localizado na BR-153 que acessa a 
cidade de Bady Bassit, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos de Agências Reguladoras, referidos na Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

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 ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmem-
bramento da Universidade Federal do Pará – UFPA, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.951/11 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “denomina “Rodovia Landri de Oliveira 
Cambraia”, o trecho da rodovia BR-156, entre as ci-
dades de Macapá e Oiapoque, no Estado do Amapá” 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.099/12 – do Sr. Jorginho Mello 
– que “altera o art. 1.788 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que “institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.484/12 – do Sr. Antônio Rober-
to – que “disciplina a ação civil pública para a tutela de 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêne-
os, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e 
dá outras providências, para conceder porte de arma 
aos integrantes dos quadros de pessoal de fiscaliza-
ção dos departamentos de trânsito”. (Apensado: PL 
4408/2008) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI 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 outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011) 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

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 6.332/05 – do Poder Executivo – 
que “dá nova redação aos arts. 20 e 123 do Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as 
operações de seguros e resseguros”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 23/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 281/11 – do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
das por empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.485/12 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, estabelecendo compensação 
financeira em razão da interrupção da prestação de 
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serviços públicos nas condições que menciona, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.579/12 – do Sr. Mário Negro-
monte – que “dispõe sobre a exclusão dos custos de 
transmissão de energia elétrica da base de cálculo da 
tarifa de energia elétrica incidente sobre as unidades 
consumidoras localizadas nos Municípios que pos-
suem hidrelétricas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 190/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “obriga a prestadora do serviço de banda lar-
ga a justificar por escrito ao solicitante o motivo da 
impossibilidade de instalação do serviço no endere-
ço solicitado”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

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: Deputado JOSÉ CHAVES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/12 – do Sr. Eli Correa Fi-
lho – que “dispõe sobre a atuação dos órgãos gover-
namentais integrantes do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor quanto ao registro e encaminhamento 
de reclamações e cobrança de emolumento”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – do Sr. Dr. Evilásio – que 
“modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, esta-
belecendo restrições à propaganda de medicamentos e 

terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL 2191/1999, 
PL 2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL 
5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensa-
do: PL 2322/2000), PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL 
3511/2008, PL 5729/2009 (Apensado: PL 404/2011), 
PL 5924/2009, PL 6724/2010 e PL 4286/2012) 
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.348/12 – do Sr. Carlos Mag-
no – que “altera a redação do art. 49 e acrescenta o 
art. 49-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou-
tras providências, para estabelecer a obrigatoriedade 
de divulgação de meios de contato com os órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor e a obrigatoriedade de divulgação da íntegra 
do Código de Defesa do Consumidor nas páginas de 
estabelecimentos que prestam serviços de comércio 
eletrônico via internet”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.387/12 – do Sr. Major Fábio – 
que “altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Con-
sumidor, para o fim de disciplinar o ressarcimento de 
imposto incidente sobre quantia paga indevidamente 
pelo consumidor”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.417/12 – do Sr. Major Fábio – 
que “proíbe o fornecimento de qualquer produto servido 
em restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres 
sem a prévia solicitação do consumidor”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.423/12 – do Sr. Professor Victó-
rio Galli – que “dispõe sobre fornecimento de informa-
ções de consumidor por gestores de bancos de dados”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.439/12 – do Sr. Major Fá-
bio – que “acrescenta o art. 78-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, para estabelecer regras 
básicas para a oferta de planos de serviços pelas 
prestadoras de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.495/12 – do Sr. Ademir Cami-
lo – que “modifica o art. 165 da Lei nº 7.565, de 1986 
– Código Brasileiro de Aeronáutica, que se refere ao 
Comandante de aeronave”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.108/12 – do Sr. Jerônimo Go-
ergen – que “dispõe sobre as linhas de telefonia mó-
vel pessoal”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.998/12 – do Senado Federal 
– Ana Amélia – (PLS 352/2011) – que “altera a Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde”, 
para incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral 
entre as coberturas obrigatórias”. 
RELATOR: Deputado REGUFFE. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A  
PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS, DA COMISSÃO DE MEIO  
AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DA COMISSÃO 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

convidado: Dr. Alexandre Antonio Tombini – Presidente 
do Banco Central do Brasil 

Assunto: O palestrante apresentará, “em reunião 
conjunta das Comissões temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia 
e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados nos ba-
lanços” – referente ao primeiro semestre do exercício 
de 2012, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 23/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 368/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “institui margem de preferência, nos processos li-
citatórios, para produtos e serviços locais e regionais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 702/11 – do Sr. Marcelo Matos 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
restringindo a veiculação de propaganda de produtos 
infantis”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/11 – do Sr. Eli Correa Filho 
– que “dispõe sobre a pesagem de produto pré-medido”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – do Sr. Otavio Leite – 
que “cria incentivos para a abertura e funcionamento 
da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.550/12 – do Sr. Heuler Cruvi-
nel – que “dispõe sobre a garantia contratual de veí-
culo automotor”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

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 Trân-
sito Brasileiro, dispondo a obrigatoriedade de instala-
ção de dispositivo aparador de linha em motocicletas 
e motonetas”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.493/12 – do Sr. Marcon – que 
“altera o inciso V do art. 176 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, para estender às companhias fe-
chadas a obrigatoriedade de demonstração do valor 
adicionado”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.498/12 – do Sr. Major Fábio 
– que “dispõe sobre acessibilidade em parques de 
diversão”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.522/12 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “define regras para a fabricação de carimbos de 
profissões regulamentadas em lei”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.552/12 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “obriga os fabricantes e importadores a proce-
derem à coleta e descarte adequado das lâmpadas de 
mercúrio de baixa pressão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.790/12 – do Sr. Jonas Doni-
zette – que “institui o Fundo de Custeio da Ampliação 
das Áreas Verdes Arborizadas Urbanas e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.562/11 – do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, para estabelecer diretriz quanto à adoção de 
tecnologias construtivas ambientalmente adequadas”. 
RELATOR: Deputado EDSON PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.288/12 – do Sr. Marcon – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINO-
RIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Extermínio de adolescentes e jovens, especial-
mente no Norte e Nordeste do Brasil.

Expositores:

– Sra. Valdenia Paulino Lanfranchi – Ouvidora de Po-
lícia da Secretaria de Segurança e Defesa Social da 
Paraíba;
– Deputado Luiz Couto – Relator da CPI de Extermí-
nio do Nordeste;
– Deputado Arnaldo Jordy – Presidente da CPI do 
Tráfico de Pessoas;
– Sra. Ana Celina Hamoy – Coordenadora do CEDE-
CA – Centro de Defesa da Crianças e do Adolescente 
de Emaús, em Belém/PA;
– Sra. Angélica Goulart – Representante da Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República;
– Representante do Ministério da Justiça (a confirmar).
Requerimento nº 72/2012, de iniciativa dos Deputados 
Arnaldo Jordy e Luiz Couto.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.620/12 – do Sr. Amauri Teixei-
ra e outros – que “altera o art. 49 da Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural as comunidades quilom-
bolas, ribeirinhas e quebradoras de coco babaçu, atin-
gidos por barragens e assentados da reforma agrária”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

TEMA: Debate sobre os “100 anos do Gonzagão – a 
importância de Luiz Gonzaga para a cultura brasileira”.
(Req. nº 204/2012, do Deputado Penna)

Convidados:

RICARDO CRAVO ALBIN
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Pesquisador e Historiador da Música Popular Brasileira
CHAMBINHO DO ACORDEON
Músico
REIVALDO VINAS
Editor do Livro “Luiz Gonzaga – o matuto que conquis-
tou o mundo”

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/11 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 514/2009) – que “altera a Lei 
nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que “dispõe 
sobre incentivos e benefícios para fomentar as ativi-
dades de caráter desportivo e dá outras providências”, 
para dar preferência a projetos vinculados a escolas 
de educação básica das redes públicas de ensino”. 
(Apensado: PL 3921/2012) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.043/11 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “regula o exercício da profissão de paisagista e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/11 – do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Noroeste da Bahia com sede no Município 
de Irecê”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.175/11 – do Sr. Fernando Tor-
res – que “estabelece normas para apresentação de 
filmes em ônibus interestaduais”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/11 – do Sr. Paulo Piau – 
que “denomina “Viaduto Maria Floripes Alves Macha-
do” o viaduto a ser construído no quilômetro 21,8 da 
BR-050 no trevo de acesso ao município de Cascalho 
Rico, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.814/11 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “institui programa de formação profissio-
nal em nível de pós-graduação mediante treinamento 
em serviço”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.632/12 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “denomina o trecho da rodovia BR-272 compre-
endido entre as cidades de Campo Morão e Barbosa 
Ferraz, no Estado do Paraná, de “Rodovia DOUTOR 
MILTON LUIZ PEREIRA””. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.681/12 – do Sr. Vinicius Gurgel 
– que “denomina “Rodovia Janary Nunes” o trecho da 
BR-156 entre as cidades de Laranjal do Jari e Oiapo-
que, no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.953/12 – do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Prefeito Durval Bez” o viaduto duplo 
de acesso principal à Tubarão, localizado no quilôme-
tro 334,72, da BR-101 no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.032/12 – do Sr. Hugo Napo-
leão – que “autoriza a criação da Escola de Marinha 
Mercante do Piauí”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.039/12 – do Sr. Edinho Bez 
– que “denomina “Prefeito Paulo Osny May” o viadu-
to duplo de acesso à Capivari de Baixo localizado no 
quilômetro 329,71, da BR-101 no Estado de Santa 
Catarina”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.204/12 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dispõe sobre a criação de programa de ativida-
des desportivas no âmbito dos estabelecimentos de 
ensino, no período de férias escolares”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.260/12 – do Senado Federal – 
Angela Portela – (PLS 510/2011) – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre o 
funcionamento de estabelecimentos públicos de edu-
cação infantil durante as férias escolares”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.263/12 – do Senado Federal – 
Paulo Bauer – (PLS 572/2011) – que “acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 55 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
obrigar as escolas de educação básica a identificar, no 
ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar 
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no estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos 
de interesse do aluno”. 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.319/12 – da Sra. Aline Corrêa 
– que “confere ao Município de Americana, no Estado 
de São Paulo, o título de Capital Nacional da Moda”. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.349/12 – do Sr. Márcio França 
– que “declara Édson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Patrono do Futebol Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.392/12 – do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “declara o Município de Venâncio Aires – RS, 
“Capital Nacional do Chimarrão””. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.397/12 – do Sr. Walter Feld-
man – que “acrescenta a alínea f ao inciso II do art. 3º, 
acrescenta a alínea i ao § 3º do art. 18 e altera o inciso 
V do art. 25, todos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, que reestabelece princípios da Lei nº 7.505, 
de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências, 
para incluir os projetos para produção de esculturas e 
estátuas destinados a logradouros públicos no Brasil 
entre os que podem ser beneficiados pelos incentivos 
previstos na Lei”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.435/12 – do Sr. Professor Vic-
tório Galli – que “acrescenta § 5º ao art. 80 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para dis-
por sobre a oferta de educação a distância no ensino 
fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.468/12 – da Sra. Liliam Sá – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão, em 
todo livro didático publicado no País, de mensagem 
alusiva ao combate ao abuso sexual de crianças e 
adolescentes”. (Apensado: PL 4535/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.516/12 – do Sr. Homero Pereira 
– que “institui o Programa “Horta na Escola”, que dispõe 
sobre medidas de incentivo à utilização de hortas nas 
escolas como meio de promoção da educação e do 
desenvolvimento, acrescendo o inciso VII, no art. 11, 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/12 – do Senado Federal 
– Acir Gurgacz – (PLS 114/2010) – que “altera a Lei 
nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a 

Política Nacional do Livro”, para atualizar a definição 
de livro e para alterar a lista de equiparados a livro”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.545/12 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 
1995, para acrescentar o art. 2º A, dispondo sobre a 
nomeação para cargo em comissão de Pró-Reitor nas 
Instituições Federais de Ensino Superior, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.755/10 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 414/2008) – que “altera a reda-
ção dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional”, dispondo sobre 
a educação infantil até os 5 (cinco) anos de idade e o 
ensino fundamental a partir dessa idade”. (Apensa-
dos: PL 1558/2007, PL 2632/2007 (Apensados: PL 
4049/2008 (Apensado: PL 6843/2010), PL 4812/2009, 
PL 6300/2009 e PL 3799/2012), PL 7974/2010 (Apen-
sado: PL 3137/2012), PL 2711/2011 e PL 4067/2012) 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A  
PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS, DA COMISSÃO DE MEIO  
AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DA COMISSÃO 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  

INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DA COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

convidado: Dr. Alexandre Antonio Tombini – Presidente 
do Banco Central do Brasil 

Assunto: O palestrante apresentará, “em reunião 
conjunta das Comissões temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia 
e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados nos ba-
lanços” – referente ao primeiro semestre do exercício 
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de 2012, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.405/12 – do Sr. Leonardo 
Quintão – que “altera a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 que regulamenta o inciso XXI do art. 37 
da Constituição Federal e institui normas gerais para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 

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 1.139/07 – do Sr. Raul Henry 
– que “dispõe sobre os critérios de distribuição dos 
recursos originários da renúncia fiscal a que se refe-
re o parágrafo 7º do art.19 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991”. (Apensados: PL 2151/2007, PL 
2575/2007, PL 3301/2008, PL 3686/2008, PL 4143/2008 
e PL 6722/2010 (Apensado: PL 7250/2010)) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.718/10 – do Sr. Hugo Leal – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior – FIES, permitindo 
abatimento de saldo devedor do FIES às pessoas que 
exercerem o cargo de conciliador nos juizados espe-
ciais”. (Apensados: PL 1599/2011, PL 2654/2011 e 
PL 2745/2011) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 412/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre responsabilidade civil do Estado”. (Apen-
sados: PL 923/2011 e PL 2763/2011) 
RELATOR: Deputado LEONARDO GADELHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.014/11 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 110 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, que “Institui o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa Um 
Computador por Aluno – PROUCA e institui o Regi-
me Especial de Aquisição de Computadores para Uso 
Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; 
constitui fonte de recursos adicional aos agentes finan-
ceiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM para 
financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho 
Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; ins-
titui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica 
Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira 
e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; altera 
as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 
31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 
9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 
11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho 
de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 
13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 
1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 
de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 
12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 
de janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 
11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis 
nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de ou-
tubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 
de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 
2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; 
revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de mar-
ço de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, 
de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 
1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.727/11 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “cria o Programa Nacional de Mineralização dos 
Solos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.564/12 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “acrescenta o § 9º ao art. 15 da Lei nº 8.666, 



38430 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

de 21 de junho de 1993, para vedar a aquisição de 
maçã importada no âmbito da administração pública 
direta e indireta”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGENº 

PROJETO DE LEI Nº 4.311/12 – do Senado Federal 
– Francisco Dornelles – (PLS 410/2009) – que “eleva 
para 50% (cinquenta por cento), nos anos-calendário 
de 2012, 2013 e 2014, o limite previsto nos arts. 15 
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para a 
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.421/12 – do Sr. Antônio Andra-
de – que “altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, para estender a isenção fiscal prevista em seu 
art. 39 aos casos de aplicação dos recursos da venda 
de imóvel residencial na construção de imóvel de mes-
ma natureza ou na aquisição de terreno para esse fim”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.487/12 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “dispõe sobre a dedução na apuração do 
Imposto de Renda da pessoa física de despesas efe-
tuadas com pais, avós e bisavós dependentes, nas 
condições que estabelece”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

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 AFONSO FLORENCE. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.338/09 – do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 421/2007) – que “altera a Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder 
isenção progressiva do imposto de renda da pessoa 
física incidente sobre os rendimentos de aposenta-
doria e pensão, para os maiores de 66 (sessenta e 
seis) anos”. (Apensados: PL 2890/2008 (Apensados: 
PL 3382/2008, PL 5018/2009 e PL 1538/2011), PL 
5373/2009, PL 5761/2009, PL 6447/2009, PL 334/2011 
e PL 2047/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/12 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos de Defensor 
Público Federal”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A  
PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS, DA COMISSÃO DE MEIO  
AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DA COMISSÃO 

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

convidado: Dr. Alexandre Antonio Tombini – Presidente 
do Banco Central do Brasil 

Assunto: O palestrante apresentará, “em reunião conjunta 
das Comissões temáticas pertinentes do Congresso Na-
cional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 
das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando 
o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resulta-
dos demonstrados nos balanços” – referente ao primeiro 
semestre do exercício de 2012, em atendimento ao dis-
posto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

QUESTÃO DA SECA NO NORDESTE BRASILEIRO
– Requerimento nº 146/2012, do Deputado Sarney 
Filho (PV – MA)

EXPOSITORES:

– (CONFIRMADO) Senhor RAFAEL FCHADECK, Di-
retor da Secretaria Nacional da Defesa Civil do Minis-
tério da Integração Nacional
– (CONFIRMADO) Professor JOÃO ABNER GUIMA-
RÃES JÚNIOR, Doutor em Recursos Hídricos da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte
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– (A CONFIRMAR) Professor JOÃO SUASSUNA, Pes-
quisador da Fundação Joaquim Nabuco
– (CONFIRMADO) Senhor ANTONIO ROCHA MAGA-
LHÃES, Coordenador da Conferência Internacional 
sobre o Clima, Sustentabilidade e Desenvlvimento das 
Regiões Árida e Semiárida da ONU – Organização 
das Nações Unidas 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 143/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre o serviço de “Disque-Denúncia” de 
atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente, 
e dá outras providências.”” (Apensado: PL 2284/2011) 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 595/11 – do Sr. Dr. Aluizio – que 
“acrescenta o art. 6-A à Lei nº 5.991 de 17 de dezem-
bro de 1973, para dispor sobre o recolhimento e o 
descarte consciente de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 23/11/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.581/12 – do Sr. João Pizzolat-
ti – que “institui benefício fiscal para operações com 
coque de fundição nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 9h30min 

Tema: debate sobre o projeto de reestruturação salarial 
e atribuições da Polícia Federal; sobre a não convoca-
ção dos excedentes aprovados para o cargo de Agente 
de Polícia Federal; bem como para esclarecimentos 
acerca da greve da Polícia Federal.

Convidados: 

– Ministro José Eduardo Cardozo, Ministro de Estado 
da Justiça;
– Ministra Miriam Belchior, Ministra de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão;
– Ministro Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda;
– Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral do Departa-
mento de Polícia Federal;
– Marco Antonio Ribeiro Coura, Diretor da Academia 
Nacional de Polícia;
– André Ricardo Pessoa Sousa, Chefe de Serviço de 
Inspeção Médica do Departamento de Polícia Federal;
– MARCOS VINÍCIO DE SOUZA WINK, Presidente da 
Federação Nacional dos Policiais Federais;
– HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA, Presidente da Asso-
ciação Nacional dos Peritos Federais;
– Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, Presidente da As-
sociação Nacional dos Delegados de Polícia Federal;
– LEILANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Representante 
da Associação Nacional dos Administrativos do De-
partamento de Polícia Federal;
– JONES BORGES LEAL, Presidente do Sindicato dos 
Policiais Federais do Distrito Federal;
– ALEXANDRE SANTANA SALLY, Presidente do Sin-
dicato dos Policiais Federais de São Paulo;
– JOSÉ CARLOS THOMAS DA SILVA, Representante 
do Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro; e
– Renato Deslandes de Figueiredo, Presidente do Sin-
dicato dos Policiais Federais de Minas Gerais.

Requerimentos:

nº 171/12 – Autor: Dep. Fernando Francischini (PEN/PR)
nº 172/12 – Autor: Dep. Delegado Protógenes e outros 
(PCdoB/SP)
nº 173/12 – Autor: Dep. Delegado Protógenes (PCdoB/SP) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.251/09 – da Sra. Aline Corrêa – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro, proibindo que motociclis-
tas e outras pessoas, apeados de motocicleta, circulem 
com o capacete na cabeça”. (Apensado: PL 2359/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.314/12 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “revoga o inciso XIV, do art. 9º da Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.446/12 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera o do Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Ter-
ritórios e do Distrito Federal, e dá outras providências, 
para redefinir os cargos considerados no exercício de 
função policial-militar”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.450/12 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta parágrafo ao art. 72, da Lei nº 
11.343, de 26 de agosto de 2006, para viabilizar o uso 
de drogas apreendidas para fins específicos de ades-
tramento de cães, na forma que menciona”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.531/12 – do Sr. Wilson Filho 
– que “estabelece a obrigatoriedade da instalação de 
placas com informação sobre drogas ilícitas nas es-
tradas federais”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.546/12 – do Sr. Alexandre Leite 
– que “regulamenta os jogos de ação e seus equipa-
mentos no Brasil”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dispõe sobre a identificação de explo-
sivos”. (Apensado: PL 4512/2012) 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

COMISSÃO DE  
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
AVALIAR OS AVANÇOS E DESAFIOS DAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA  

ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM NOSSO PAÍS. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Avaliação da Aplicação da Lei da Biossegurança e ali-
mentos transgênicos e a Lei dos Agrotóxicos no Brasil.

Convidados:

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTN-
BIO); 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA); 
Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutri-
cional (CONSEA); 
Associação Brasileira de Agroecologia (ABA); 
Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.482/12 – do Senado Federal – 
Vanessa Grazziotin – (PLS 43/2012) – que “acrescenta 
§§ 1º e 2º ao art. 2º da Lei nº 9.797, de 6 de maio de 
1999, para dispor acerca da técnica de reconstrução 
imediata da mama por meio de cirurgia plástica repa-
radora”. (Apensado: PL 3442/2012) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.660/06 – da Sra. Sandra Rosado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento 
e farmácia básica de reanimação, por parte das clini-
cas que realizam cirurgias, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – do Sr. Miguel Mar-
tini – que “institui procedimentos para identificação e 
segurança de recém-nascido nos hospitais e nas ma-
ternidades públicas”. (Apensados: PL 1988/2007, PL 
4456/2008 e PL 2338/2011) 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.713/08 – do Sr. Davi Alcolum-
bre – que “acrescenta § 2º, ao art. 1º, da Lei nº 9.965, 
de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 7884/2010) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
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tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.224/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
10.048, de 08 de novembro de 2000 que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica e dá out-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.365/12 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro 
de 2006; da Carreira de Analista de Infraestrutura, de 
que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007; do 
Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993; da 
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, dos 
Planos de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia e do Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial, de que trata a Lei nº 
11.355, de 19 de outubro de 2006; cargos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, de que trata a Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004; e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho – que 
“regulamenta a demissão coletiva e determina outras 
providências”. (Apensado: PL 5232/2009 (Apensado: 
PL 5353/2009)) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, para dispor sobre a duração do 
trabalho do Biomédico”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.774/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “proíbe a cobrança de pedágio em ro-
dovias que estejam com as obras inacabadas”. 
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-11-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – 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 comunicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL 
1952/2011) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.925/12 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – 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. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “acrescenta parágrafo único ao art. 21 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui 
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o Código de Trânsito Brasileiro”, para definir a com-
petência do órgão executivo rodoviário da União, em 
termos de fiscalização de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.214/12 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “obriga o fornecimento de rodas e pneus sobres-
salentes em idênticas dimensões das demais rodas 
e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e 
importados, comercializados no País”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.726/12 – do Sr. Jose Stédile – 
que “regulamenta o exercício da profissão de Técnico 
de Segurança do Trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.058/12 – do Sr. Aureo – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para dispor sobre a comprovação do uso 
de substância psicoativa”. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.245/12 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 8º da Lei nº 12.009, de 29 
de julho de 2009, que Regulamenta o exercício das 
atividades dos profissionais em transporte de passa-
geiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de 
motocicleta, altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos 
serviços de transporte remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – moto-frete –, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.254/12 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o cinto de segurança de três pontos 
em ônibus”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.256/12 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para instituir a obrigatoriedade de autorização 
para condução de veículo de terceiro”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/12 – do Senado Federal 
– Aloysio Nunes Ferreira – (PLS 503/2011) – que “de-
nomina “Rodovia Presidente João Goulart” o trecho 
da rodovia BR-153 compreendido entre a cidade de 
Cachoeira do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
a cidade de Marabá, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/12 – do Sr. Walter Feld-
man – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre medidas de proteção ao pedestre”. 
(Apensado: PL 4617/2012) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.345/12 – do Sr. Dudimar Pa-
xiuba – que “concede benefícios fiscais de tributos 
federais às empresas de transporte aéreo regional”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.380/12 – do Sr. Ângelo Agnolin 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para dispor sobre a sinalização semafórica piscante”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.395/12 – da Sra. Fátima Bezerra 
– que “denomina “Ponte José Nóbrega” a ponte sobre 
o rio Upanema, localizada na BR-110, no Município 
de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTONº 

PROJETO DE LEI Nº 4.398/12 – do Sr. Walter Feldman 
– que “acrescenta o § 2º ao art. 161 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dobrar o valor das penalida-
des de multa referentes às infrações cometidas em 
vias ou trechos de vias em obra ou em manutenção, 
devidamente sinalizados”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.449/12 – do Sr. Mauro Lopes – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o processo de formação de condutores”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.490/12 – do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Astésia de Moraes Batista” 
o viaduto construído no km 488 da Rodovia Rodovia 
Regis Bittencourt, no Município de Cajati – SP”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.491/12 – do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Vereador Ângelo Baccin” o 
viaduto construído no km 489 da Rodovia Regis Bit-
tencourt, no Município de Cajati – SP”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.492/12 – do Sr. Paulo Freire 
– que “denomina “Viaduto Vereador João Francisco 
da Silva” o viaduto construído no km 59,2 da Rodovia 
Presidente Dutra, no Município de Guaratinguetá- SP”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.499/12 – do Sr. Major Fábio – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
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que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obri-
gar a divulgação de informações sobre alíquota e base 
de cálculo do IPVA no Certificado de Licenciamento 
Anual dos veículos”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/12 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “dispõe sobre a guarda ou o depósito 
de aeronave”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de 
velocidade por todos os veículos do transporte público 
coletivo”. (Apensado: PL 5198/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

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 obrigatorieda-
de de emissão de Boletins Informativos em caso de 
interdição das rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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 ENSI-
NO MÉDIO E SUPERIOR AOS ESTUDANTES CA-
RENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, ACRES-

CENTANDO INCISO VIII AO  
ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/99 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “determina a con-
cessão 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”. (Apensados: PEC 
27/2003 (Apensado: PEC 82/2003), PEC 28/2003 e 
PEC 102/2003 (Apensado: PEC 209/2007)) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, 
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (80 SESSÕES) 

DECURSO: 64ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-12 

* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 

RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, DA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO 

CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, 

DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE E DA COMISSÃO DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

convidado: Dr. Alexandre Antonio Tombini – Presidente 
do Banco Central do Brasil 

Assunto: O palestrante apresentará, “em reunião 
conjunta das Comissões temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia 
e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados nos ba-
lanços” – referente ao primeiro semestre do exercício 
de 2012, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 5º dia
ÚLTIMO DIA: 22/11/12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
AVISO (CN) Nº 14/12 – do Tribunal de Contas da União 
– que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 – 
TCU – Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de 
construção de trechos rodoviários no corredor Oeste-
-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 
(TC 015.532/2011-9)”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTINº 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 21/11/2012: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 
PROJETO DE LEI Nº 6.689/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.615/2010 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 173/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 574/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 591/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 598/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 600/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 608/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 612/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 615/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 622/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 627/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 642/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 646/2012 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 219/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 4.682/2012 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 59 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 220/2012 – do Sr. Newton Lima – Acrescen-
ta dois parágrafos ao art. 20 da Constituição Federal, 
para destinar os recursos da participação no resultado 

ou da compensação financeira às áreas de educação, 
ciência e tecnologia, saúde, segurança, meio ambiente, 
defesa nacional, energia e infraestrutura.

Nº 221/2012 – do Sr. Lucio Vieira Lima – Altera 
a redação do inciso VI do § 3º do art.14 da Constitui-
ção Federal, reduzindo para vinte e cinco anos a ida-
de mínima para Governadores e Vice-Governadores. 

Nº 222/2012 – do Sr. Lucio Vieira Lima – Altera a 
redação do inciso VI do §3º do art.14 da Constituição 
Federal, reduzindo para vinte e cinco anos a idade 
mínima para Senador.

PROJETOS DE LEI

Nº 4.746/2012 – do Sr. Rodrigo Maia – Institui 
a entrega domiciliar de medicamentos aos pacientes 
que especifica.

Nº 4.747/2012 – do Sr. Eliseu Padilha – Altera a 
Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, que institui o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
– Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas para re-
pressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas; define crimes e dá outras providências, para 
excluir a exigência de autorização judicial e da presença 
do Ministério Público, para a realização da incineração 
das drogas apreendidas pela polícia judiciária.

Nº 4.748/2012 – do Sr. Henrique Afonso – Inclui 
novo art. 31-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), a fim de dis-
ciplinar as informações de produtos para consumidores 
com deficiência visual. 

Nº 4.749/2012 – do Sr. Cesar Colnago – Deno-
mina “Complexo Prefeito Aloízio Santos” o conjunto 
de viadutos localizados entre os quilômetros 293,84 
e 294,51, no trecho da BR-101, no Município de Ca-
riacica, Estado do Espírito Santo. 

Nº 4.750/2012 – do Sr. Irajá Abreu – Revoga o 
art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
institui o Código Eleitoral, a fim de permitir prisão no 
período eleitoral.

INDICAÇÕES

Nº 3.371/2012 – do Sr. Amauri Teixeira – Sugere 
ao Ministro da Educação a implantação de Creche do 
Proinfância no município de Serrolândia/BA.

Nº 3372/2012 – da Srª. Rosane Ferreira – Sugere 
ao Ministro da Fazenda a criação de um seguro para 
carros antigos.

Nº 3.373/2012 – do Sr. Miriquinho Batista – Su-
gere ao Ministro dos Transportes a adoção da teleme-
tria para o monitoramento dos veículos do transporte 
coletivo rodoviário de passageiros.
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Nº 3.374/2012 – da Srª. Gorete Pereira – Sugere 
ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República a instalação de uma Supe-
rintendência Regional da Infraero em Fortaleza.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 97/2012 – do Sr. Mendonça Filho – Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
– com o auxílio do Tribunal de Contas da União e do 
Ministério Público da União – fiscalize o processo em 
que a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 
concede à empresa Unicel autorização para operar a 
telefonia celular no Estado de São Paulo.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 2.674/2012 – do Sr. Fernando Jordão – Solicita 
informações ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil, Dra. Gleisi 
Helena Hoffmann, a respeito do andamento do Projeto de 
Lei, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Segurança Nuclear, enviado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação ao Ministério do Planejamento.

Nº 2.675/2012 – do Sr. Fernando Jordão – Soli-
cita informações ao Sr. Ministro do Transporte, Paulo 
Sérgio Oliveira Passos a respeito do andamento da 
duplicação e recuperação da BR 101 – Sul, trecho – 
Itacuruça – Paraty.

Nº 2.676/2012 – do Sr. Rodrigo Maia – Solicita 
informações ao Senhor Ministro de Estado do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre apoio 
financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES à instalação de fábrica de se-
micondutores que terá entre os sócios o Sr. Eike Batista

Nº 2.677/2012 – do Sr. Roberto de Lucena – 
Requer informações ao Exmo. Senhor Ministro das 
Relações Exteriores quanto a prisão de missionários 
brasileiros em Senegal.

Nº 2.678/2012 – do Sr. Alessandro Molon – So-
licita informações ao Excelentíssimo Ministro de Es-
tado das Minas e Energia a respeito dos reajustes de 
tarifas de energia elétrica autorizados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica em favor da Light Servi-
ços de Eletricidade S.A..

Nº 2.679/2012 – da Srª. Carmen Zanotto – Soli-
cita informações ao Ministério da Fazenda, no âmbito 
da Caixa Econômica Federal, sobre vícios ou defeitos 
apresentados nas construções financiadas pelo Pro-
grama Minha Casa Minha Vida.

Nº 2.680/2012 – do Sr. Joaquim Beltrão – Solicita 
informações ao Sr. Ministro da Defesa, Celso Amorim, 
sobre a situação da Infraestrutura do Aeroporto Zumbi 
dos Palmares, em Maceió/AL, principalmente sobre a 
necessidade de restauração dos “fingers”, que ligam 
o aeroporto aos aviões no pátio.

REQUERIMENTOS

Nº 6.379/2012 – do Sr. Nelson Padovani – Re-
queiro, nos termos regimentais, a inclusão na Ordem 
do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados a PEC 
nº. 555 de 2006, que revoga o artigo 4º da Emenda 
Constitucional 41/2003, extinguindo, gradativamente a 
cobrança de contribuição previdenciária dos servidores 
públicos aposentados e pensionistas.

Nº 6.380/2012 – do Sr. Eliene Lima – Requer Voto 
de Pesar pelo falecimento do Senhor Júlio Nobuyuki 
Yanagawa.

Nº 6.381/2012 – do Sr. Onofre Santo Agostini – 
Requer a inclusão de proposição na pauta do Plenário 
da Câmara dos Deputados.

Nº 6.382/2012 – do Sr. Francisco Araújo – Re-
quer a retirada de tramitação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 76, de 2011, que “veda a utilização do 
sistema francês de amortização, ou “tabela Price”, nos 
empréstimos e financiamentos de qualquer natureza”.

Nº 6.383/2012 – da Srª. Jandira Feghali – Re-
quer urgência para apreciação do PL 4.682/12, que 
institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o 
vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e 7.713 de 22 do dezembro de 1988, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e 
dá outras providências.

Nº 6.384/2012 – do Sr. Assis Carvalho – Requer 
a inclusão do PLP 114 de 2011, que altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, na Pauta da Ordem do Dia. 

Nº 6.385/2012 – do Sr. Henrique Afonso – Re-
quer a 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 6.386/2012 – do Sr. Cesar Colnago – Solicita 
inclusão, na Ordem do Dia, da Proposta de Emenda 
à Constituição – PEC nº 555-A, de 2006, do Sr. Car-
los Mota e outros, que “revoga o art. 4º da Emenda 
Constitucional – EC nº 41, de 2003”, acabando com 
a cobrança de contribuição previdenciária sobre os 
proventos dos servidores públicos aposentados (con-
tribuição de inativos).

Nº 6.387/2012 – do Sr. Renzo Braz – Requer a 
inclusão de Proposição na Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados.

Nº 6.388/2012 – do Sr. Renzo Braz – Requer a 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 544, de 2002, 
que “Cria os Tribunais Regionais Federais da 6º, 7º, 
8º e 9º Regiões”.
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Nº 6.389/2012 – do Sr. Delegado Protógenes – 
Requer A Inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 555/2006

Nº 6.390/2012 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
“Requer a retirada de tramitação do Recurso nº 174, 
de 2012, apresentado contra a apreciação conclusiva, 
pelas Comissões, do PL 7193/2010”.

Nº 6.391/2012 – da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado – Requer 
a reconstituição do Projeto de Lei nº 1.856, de 2011.

Nº 6.392/2012 – da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado – Requer 
a reconstituição do Projeto de Lei nº 2.658, de 2011.

Nº 6.393/2012 – do Sr. Lincoln Portela – Requer, 
nos termos do art. 155 do RICD, urgência para apre-
ciação do PL nº 5732/2009.

Nº 6.394/2012 – do Sr. Inocêncio Oliveira – Re-
quer a destinação de parte do Grande Expediente a 
homenagens a Luiz Gonzaga.

Nº 6.395/2012 – do Sr. Pedro Uczai – Requer a in-
clusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 30/2007

Nº 6.396/2012 – do Sr. Jorginho Mello – Requer 
inclusão na Ordem do Dia da proposta de emenda à 
Constituição nº 210/2007.

Nº 6.397/2012 – do Sr. Jorginho Mello – Requer in-
clusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 2295/2000.

Nº 6.398/2012 – do Sr. Eduardo Azeredo – Requer, 
nos termos do artigo 117, XIX c/c 117 § 3º, voto de 
louvor pelo centenário de nascimento do jurista mineiro 
JASON SOARES DE ALBERGARIA; e solicita comu-
nicação oficial desta Casa à família do homenageado.

Nº 6.399/2012 – do Sr. Eduardo Azeredo – Re-
quer, nos termos do artigo 117, XVIII c/c 117 § 2º, I, 
voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado mineiro 
MOACIR LOPES e solicita comunicação oficial desta 
Casa a seus familiares.

Nº 6.400/2012 – da Srª. Perpétua Almeida – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 
2.295, de 2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho 
dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem.

PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 723, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 29/2012 
MSC Nº 104/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amanhecer Beneficente a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifu-

são comunitária no Município de Campos 
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

200, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amanhecer Beneficente a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 29, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 104, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
200, de 06 de junho de 2011, que autoriza a 
Associação Comunitária Amanhecer Bene-
ficente a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio 
de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Amanhecer Benefi-
cente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção Comunitária Amanhecer Beneficente atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2012. –  
Deputado Feliper Bornier, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amanhecer Beneficente a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Campos 
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

200, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amanhecer Beneficente a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2012. –  
Deputado Feliper Bornier, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Felipe Bornier, à TVR nº 29/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 

Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 724, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 36/2012 
MSC Nº 104/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária de 
Nova Belém – ADNOBE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Nova Belém, Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 314, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-314, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-, que autoriza a As-As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária de Nova 
Belém – ADNOBE a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Belém, Estado de 
Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 36, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 104, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 314, 
de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária 
de Nova Belém – ADNOBE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Nova Belém, Estado de 
Minas Gerais.



38440 Quinta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2012

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária 
de Nova Belém – ADNOBE a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Cultural de Difusão Comunitária de Nova 
Belém – ADNOBE atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária de 
Nova Belém – ADNOBE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-

ria no Município de Nova Belém, Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 314, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-314, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-, que autoriza a As-As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária de Nova 
Belém – ADNOBE a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Belém, Estado de 
Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Fábio Ramalho, à TVR nº 36/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pas-
tor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira, 
Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Sal-
vador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio 
Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperi-
dião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Bornier, Izalci, José 
Carlos Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo 
Teixeira e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 725, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 37/2012 
MSC Nº 104/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Coqueirense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Coqueiros do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

319, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Associa-, que autoriza a Associa-Associa-
ção Comunitária Coqueirense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Coqueiros 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 37, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 104, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 319, 
de 01 de agosto de 2011, que autoriza a As-
sociação Comunitária Coqueirense a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Coqueiros do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Coqueirense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 

Associação Comunitária Coqueirense atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Coqueirense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Coqueiros do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

319, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Associa-, que autoriza a Associa-Associa-
ção Comunitária Coqueirense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Coqueiros 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 37/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
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Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 726, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 45/2012 
MSC Nº 103/2012

Aprova o ato que outorga permissão à 
Tipuana FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Manhuaçu, Estado 
de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1298, de 09 de dezembro de 2010, que outorga per-
missão à Tipuana FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 45, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 103, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1298, 
de 09 de dezembro de 2010, que outorga 
permissão à Tipuana FM Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Municí-
pio de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-

panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à Tipuana FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com as modificações do Decreto 
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Tipuana FM Ltda. atendeu aos requisitos da legislação 
específica e obteve a maior pontuação do valor ponde-
rado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se 
a vencedora da concorrência para exploração do ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se re-
fere ao extrato de tramitação do processo no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da República. Em 
atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação 
nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o pro-
cesso teve início no Ministério das Comunicações em 
05 de novembro de 2001, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República 
em 14 de julho de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 23 de março de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2012. –  
Deputado Paulo Abi-Ackel, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que outorga permissão à 
Tipuana FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Manhuaçu, Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1298, de 09 de dezembro de 2010, que outorga per-
missão à Tipuana FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2012. –  
Deputado Paulo Abi-Ackel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Abi-Ackel, à TVR nº 45/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 727, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 50/2012 
MSC Nº 103/2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Comunicações Jornal das 
Missões Ltda. para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Santo Ângelo, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

360, de 17 de agosto de 2011, que outorga permis-
são à Empresa de Comunicações Jornal das Missões 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Santo Ângelo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 50, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 103, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 360, 
de 17 de agosto de 2011, que outorga per-
missão à Empresa de Comunicações Jornal 
das Missões Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Santo Ân-
gelo, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à Empresa de Comunicações Jornal das 
Missões Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Empresa de Comunicações Jornal das Missões 
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o 
processo teve início no Ministério das Comunicações 
em 13 de março de 2001, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República 
em 24 de agosto de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 23 de março de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Comunicações Jornal das 
Missões Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Santo Ângelo, Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

360, de 17 de agosto de 2011, que outorga permis-
são à Empresa de Comunicações Jornal das Missões 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Santo Ângelo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 50/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 728, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 52/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação e Desenvolvimento Artísti-
co e Cultural a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

489, de 13 de agosto de 2008, que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação e Desenvolvimento Artístico e 
Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 52, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 489, 
de 13 de agosto de 2008, que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação e Desenvolvimento 
Artístico e Cultural a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Municí-
pio de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Excelentíssima Senhora Presidenta da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação e Desenvolvimento Ar-
tístico e Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação de Comunicação e Desenvolvimento Ar-

tístico e Cultural atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2012. –  
Deputado Paulo Abi-Ackel, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação e Desenvolvimento Artísti-
co e Cultural a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

489, de 13 de agosto de 2008, que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação e Desenvolvimento Artístico e 
Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2012. –  
Deputado Paulo Abi-Ackel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Abi-Ackel, à TVR nº 52/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
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Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 729, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 57/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Candiotense de Incentivo à Arte e à Cul-
tura – ACIAC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

701, de 29 de julho de 2010, que autoriza a Associação 
Candiotense de Incentivo à Arte e à Cultura – ACIAC 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul. 

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 57, DE 2012 
(MENSAGEM nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 701, 
de 29 de julho de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Candiotense de Incentivo à Arte e à 
Cultura – ACIAC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-

ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Candiotense de Incentivo à Arte e 
à Cultura – ACIAC a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Candiotense de Incentivo à Arte e à 
Cultura – ACIAC atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Candiotense de Incentivo à Arte e à Cul-
tura – ACIAC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

701, de 29 de julho de 2010, que autoriza a Associação 
Candiotense de Incentivo à Arte e à Cultura – ACIAC 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul. 

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 57/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 730, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 64/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Serafinense de Comunicação – 
ACSEC a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Se-
rafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 789, de 26 de agosto de 2010, que autoriza a As-
sociação Comunitária Serafinense de Comunicação 
– ACSEC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-

munitária no Município de Serafina Corrêa, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 64, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
789, de 26 de agosto de 2010, que autoriza 
a Associação Comunitária Serafinense de 
Comunicação – ACSEC a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Serafina Corrêa, Estado do 
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Excelentíssima Senhora Presidenta da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária Serafinense de Comunicação – 
ACSEC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Serafinense de Comuni-
cação – ACSEC atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
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basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Serafinense de Comunica-
ção – ACSEC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 789, de 26 de agosto de 2010, que autoriza a As-
sociação Comunitária Serafinense de Comunicação 
– ACSEC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Serafina Corrêa, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 64/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 

Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 731, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 73/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Parque dos Pinhos – ASS-
COMPP a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cidreira, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

928, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Parque dos Pinhos – ASSCOM-
PP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cidreira, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 73, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 928, 
de 14 de outubro de 2010, que autoriza a 
Associação Comunitária Parque dos Pinhos 
– ASSCOMPP a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Cidreira, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
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acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Parque dos Pinhos 
– ASSCOMPP a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Parque dos Pinhos – 
ASSCOMPP atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Parque dos Pinhos – ASS-
COMPP a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Cidreira, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 928, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a 
Associação Comunitária Parque dos Pinhos – ASS-
COMPP a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-

munitária no Município de Cidreira, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 
73/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 732, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 77/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

948, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a Associa-
ção Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 77, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 948, 
de 14 de outubro de 2010, que autoriza a 
Associação Pró-Rádio Comunitária Cidada-
nia FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Pró-Rádio Comunitária Cidadania 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Pró-Rádio Comunitária Cidadania 
FM atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu outorga para executar serviço de radiodifu-
são comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-

mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

948, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a Associa-
ção Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 77/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 733, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 84/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e Desenvolvimento Social de Mira-
guaí – ACODESMI a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município 
de Miraguaí, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1167, de 24 de novembro de 2010, que autoriza 
a Associação Cultural e Desenvolvimento Social de 
Miraguaí – ACODESMI a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Miraguaí, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 84, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 1167, de 
24 de novembro de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Cultural e Desenvolvimento Social de 
Miraguaí – ACODESMI a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município 
de Miraguaí, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Desenvolvimento Social 
de Miraguaí – ACODESMI a executar, pelo prazo de 

dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Cultural e Desenvolvimento Social 
de Miraguaí – ACODESMI atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Desenvolvimento Social de 
Miraguaí – ACODESMI a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Miraguaí, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1167, de 24 de novembro de 2010, que autoriza 
a Associação Cultural e Desenvolvimento Social de 
Miraguaí – ACODESMI a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Miraguaí, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 84/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 734, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 89/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Vale do Sol a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vale do Sol, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1274, de 06 de dezembro de 2010, que autoriza a 
Associação Cultural Vale do Sol a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Vale do Sol, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 89, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1274, 
de 06 de dezembro de 2010, que autoriza 
a Associação Cultural Vale do Sol a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Vale do Sol, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Cultural Vale do Sol a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Cultural Vale do Sol atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu outorga para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Vale do Sol a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vale do Sol, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 1274, de 06 de dezembro de 2010, que autoriza a 
Associação Cultural Vale do Sol a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Vale do Sol, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 89/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 735, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 100/2012 
MSC Nº 122/2012

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à TV Santa Maria Ltda. para 

explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Santa Maria, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 23 de março de 2012, que renova, a partir de 10 
de julho de 2006, a concessão outorgada à TV Santa 
Maria Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Santa Maria, Es-
tado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 100, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 122, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 23 
de março de 2012, que renova a concessão 
outorgada à TV Santa Maria Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato 
que renova a concessão outorgada à TV Santa Maria 
Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para 
o processo de renovação apresentada pela TV Santa 
Maria Ltda., executante de serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, encontra-se de acordo com a prática 
legal e documental atinente ao processo renovatório, 
com base nos documentos juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a 
outorga expirou em 10 de julho de 2006. Desde então, 
a emissora vem operando em caráter precário, aguar-
dando processo de outorga. Informamos ainda que o 
processo foi remetido pelo Ministério das Comunica-
ções à Presidência da República em 26 de maio de 
2011, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 04 de abril de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012. –  
Deputado Manoel Salviano, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à TV Santa Maria Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Santa Maria, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 23 de março de 2012, que renova, a partir de 10 
de julho de 2006, a concessão outorgada à TV Santa 
Maria Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 

de sons e imagens, no Município de Santa Maria, Es-
tado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2012. –  
Deputado Manoel Salviano, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Manoel Salviano, à TVR nº 100/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 740, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 130/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Marim-
ba de Betim a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Betim, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

171, de 10 de abril de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Marimba de Betim 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38455 

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Betim, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 130, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
171, de 10 de abril de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária 
Marimba de Betim a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Betim, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Marimba de Betim a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação de Radiodifusão Comunitária Marimba de 
Betim atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu outorga para executar serviço de radiodifu-
são comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-

mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Marim-
ba de Betim a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Betim, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

171, de 10 de abril de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Marimba de Betim 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Betim, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Fábio Ramalho, à TVR nº 130/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pas-
tor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira, 
Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Sal-
vador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio 
Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperi-
dião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Bornier, Izalci, José 
Carlos Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo 
Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 741, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 131/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza à Associa-
ção Beneficente, Cultural e de Radiodifusão 
Comunitária de Orleans – SC a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Orleans, Estado de 
Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

184, de 6 de junho de 2011, que autoriza à Associação 
Beneficente, Cultural e de Radiodifusão Comunitária 
de Orleans – SC a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Orleans, Estado de San-
ta Catarina.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 131, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
184, de 6 de junho de 2011, que autoriza à 
Associação Beneficente, Cultural e de Ra-
diodifusão Comunitária de Orleans – SC a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Orleans, 
Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, o ato que autoriza à Associação Beneficente, 

Cultural e de Radiodifusão Comunitária de Orleans 
– SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Beneficente, Cultural e de Radiodifusão 
Comunitária de Orleans – SC atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu outorga para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2012. –  
Deputado Décio Lima, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza à Associa-
ção Beneficente, Cultural e de Radiodifusão 
Comunitária de Orleans – SC a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Orleans, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

184, de 6 de junho de 2011, que autoriza à Associação 
Beneficente, Cultural e de Radiodifusão Comunitária de 
Orleans – SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Orleans, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2012. –  
Deputado Décio Lima, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Décio Lima, à TVR nº 131/2012, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.º 742, DE 2012 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 144/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Pia-
çu – ARCOP a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Muniz Freire – Distrito de Piaçu, Estado 
do Espírito Santo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

233, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Piaçu – ARCOP 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Muniz Freire – Distrito de Piaçu, Estado 
do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 144, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 233, de 13 
de junho de 2011, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Piaçu – AR-
COP a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Muniz Freire 
– Distrito de Piaçu, Estado do Espírito Santo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação de Radio-
difusão Comunitária de Piaçu – ARCOP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresenta-
da pela Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Piaçu – ARCOP atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Piaçu – AR-
COP a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Muniz Freire 
– Distrito de Piaçu, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

233, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Piaçu – ARCOP 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Muniz Freire – Distrito de Piaçu, Estado 
do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Foletto, à TVR nº 144/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 743, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 145/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Arroio-Grandense de Difusão Cultural 

a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Arroio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

236, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Arroio-Grandense de Difusão Cultural a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 145, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
236, de 13 de junho de 2011, que autoriza a 
Associação Arroio-Grandense de Difusão 
Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Ar-
roio Grande ,Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Arroio-
-Grandense de Difusão Cultural a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38459 

desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Arroio-Grandense de Difusão Cultu-
ral atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão 
comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2012. –  
Deputado Pastor Eurico, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Arroio-Grandense de Difusão Cultural 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Arroio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

236, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Arroio-Grandense de Difusão Cultural a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2012. –  
Deputado Pastor Eurico, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Pastor Eurico, à TVR nº 145/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 

Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 744, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 146/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bomprogressense de Co-
municação a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Bom Progresso , Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

237, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bomprogressense de Comunicação 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Progresso , Estado do Rio Grande 
do Sul.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 146, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
237, de 13 de junho de 2011, que autoriza a 
Associação Comunitária Bomprogressen-
se de Comunicação a executar, pelo prazo 
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de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Bom Progresso , Estado do Rio 
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Bomprogressense de Comunicação a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Bomprogressense de 
Comunicação atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2012. –  
Deputado Pastor Eurico, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bomprogressense de Co-

municação a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Bom Progresso , Estado do Rio Gran-
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

237, de 13 de junho de 2011, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bomprogressense de Comunicação 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Progresso , Estado do Rio Grande 
do Sul.

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

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2012. –  
Deputado Pastor Eurico, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Pastor Eurico, à TVR nº 146/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 745, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 151/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural de Jerônimo 
Monteiro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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diodifusão comunitária no Município de Je-
rônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

312, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Jerônimo Monteiro a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 151, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
312, de 01 de agosto de 2011, que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural de 
Jerônimo Monteiro a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Jerônimo Monteiro, Estado 
do Espírito Santo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que autoriza a Associação Comunitária e 
Cultural de Jerônimo Monteiro a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária e Cultural de Jerônimo 
Monteiro atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e recebeu outorga para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural de Jerônimo 
Monteiro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Je-
rônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

312, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Jerônimo Monteiro a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Foletto, à TVR nº 151/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
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Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 746, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 156/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário dos Mora-
dores do Bairro Adelaide Menezes a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Sapeaçu, Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

364, de 17 de agosto de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores 
do Bairro Adelaide Menezes a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Sapeaçu, 
Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 156, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
364, de 17 de agosto de 2011, que autoriza 
a Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário dos Moradores do Bairro Adelaide 
Menezes a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Sapeaçu, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário dos Moradores do Bairro Adelaide 
Menezes a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação de Desenvolvimento Comunitário dos 
Moradores do Bairro Adelaide Menezes atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário dos 
Moradores do Bairro Adelaide Menezes a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Sapeaçu, 
Estado da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

364, de 17 de agosto de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do 
Bairro Adelaide Menezes a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Sapeaçu, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 156/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 747, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 160/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Social e Cultural 
de Belo Vale “ADESC-BV” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Belo Vale, Estado de 
Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

459, de 13 de outubro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação de Desenvolvimento Social e Cultural de Belo 
Vale “ADESC-BV” a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Belo Vale, Estado de Mi-
nas Gerais.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 160, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 459, 
de 13 de outubro de 2011, que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Social e 
Cultural de Belo Vale “ADESC-BV” a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Belo Vale, Es-
tado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação de Desen-
volvimento Social e Cultural de Belo Vale “ADESC-
-BV” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
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Associação de Desenvolvimento Social e Cultural de 
Belo Vale “ADESC-BV” atendeu aos requisitos da le-
gislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Social e Cultural 
de Belo Vale “ADESC-BV” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Belo Vale, Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

459, de 13 de outubro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação de Desenvolvimento Social e Cultural de Belo 
Vale “ADESC-BV” a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Belo Vale, Estado de Mi-
nas Gerais.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2012. –  
Deputado Fábio Ramalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Fábio Ramalho, à TVR nº 160/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pas-
tor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira, 

Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Sal-
vador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio 
Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperi-
dião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Bornier, Izalci, José 
Carlos Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo 
Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 748, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 161/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cul-
tura dos Amigos de Itamarandiba a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Itamarandiba, 
Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 461, de 13 de outubro de 2011, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura dos 
Amigos de Itamarandiba a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Itamarandiba, 
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 161, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 461, 
de 13 de outubro de 2011, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura dos Amigos de Itamarandiba a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Itamarandiba, 
Estado de Minas Gerais.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura dos Amigos de Itamaran-
diba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
dos Amigos de Itamarandiba atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu outorga para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Saraiva Felipe, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cul-
tura dos Amigos de Itamarandiba a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Itamarandiba, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 461, de 13 de outubro de 2011, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura dos 
Amigos de Itamarandiba a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Itamarandiba, 
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Saraiva Felipe, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Saraiva Felipe, à TVR nº 161/2012, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.º 749, DE 2012 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 163/2012 
MSC Nº 276/2012

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao Portal Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 21 de junho de 2012, que renova, a partir de 01 de 
maio de 2004, a concessão outorgada ao Portal Ra-
diodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 163, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 276, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 21 
de junho de 2012, que renova a concessão 
outorgada ao Portal Radiodifusão Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato que renova a concessão 
outorgada ao Portal Radiodifusão Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para 
o processo de renovação apresentada pelo Portal Ra-

diodifusão Ltda., executante de serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, encontra-se de acordo com 
a prática legal e documental atinente ao processo reno-
vatório, com base nos documentos juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a docu-
mentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato Nor-
mativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se refere ao 
extrato de tramitação do processo no Ministério das Comu-
nicações e na Presidência da República. Em atendimento 
ao disposto no item 5 da Recomendação nº 1, de 2007, 
desta Comissão, informamos que a outorga expirou em 01 
de maio de 2004. Desde então, a emissora vem operando 
em caráter precário, aguardando processo de renovação. 
Informamos ainda que o processo foi remetido pelo Minis-
tério das Comunicações à Presidência da República em 
04 de agosto de 2011, que, por sua vez, o encaminhou ao 
Congresso Nacional em 22 de junho de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao Portal Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 21 de junho de 2012, que renova, a partir de 01 de 
maio de 2004, a concessão outorgada ao Portal Ra-
diodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
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Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 163/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 750, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 166/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Unidos por Faxinal a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Faxinal dos 
Guedes, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 27, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a As-
sociação Comunitária 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.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 166, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 27, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a 

Associação Comunitária Unidos por Faxi-
nal a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Faxi-
nal dos Guedes, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Mo-
tivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
o ato que autoriza a Associação Comunitária Unidos por 
Faxinal a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária Unidos por Faxinal atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ruy Carneiro, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Unidos por Faxinal a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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comunitária no Município de Faxinal dos 
Guedes, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 27, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a As-
sociação Comunitária 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.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ruy Carneiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ruy Carneiro, à TVR nº 166/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, José Carlos Araújo, Josué Beng-
tson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.º 751, DE 2012 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 168/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Riachense Amigos da Cul-
tura – ACRAC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Riachinho, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

35, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Riachense Amigos da Cultura – 
ACRAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Riachinho, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, em05 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 168, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 35, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a 
Associação Comunitária Riachense Amigos 
da Cultura – ACRAC a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Riachinho, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Riachense Amigos da Cultura – ACRAC a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Comunitária Riachense Amigos da 
Cultura – ACRAC atendeu aos requisitos da legislação 
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específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Riachense Amigos da Cul-
tura – ACRAC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Riachinho, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

35, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Riachense Amigos da Cultura – 
ACRAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Riachinho, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Marcos Montes, à TVR nº 168/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo 
Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbas-
sahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adil-
son Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco 
Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio 
Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 

Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 752, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 169/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural e de Radiodifusão Comunitária de 
Curionópolis – ARCC a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Curionópolis, Estado do Pará.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 39, 

de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Associação 
Cultural e de Radiodifusão Comunitária de Curionópolis 
– ARCC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Curionópolis, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 169, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 39, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a 
Associação Cultural e de Radiodifusão Co-
munitária de Curionópolis – ARCC a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Curionópolis, 
Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
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do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Cultural e 
de Radiodifusão Comunitária de Curionópolis – ARCC 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Cultural e de Radiodifusão Comunitária 
de Curionópolis – ARCC atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. –  
Deputado Josué Bengtson, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e de Radiodifusão Comunitária 
de Curionópolis – ARCC a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Curionópolis, Estado 
do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 39, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a As-
sociação Cultural e de Radiodifusão Comunitária de 
Curionópolis – ARCC a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária no Município de Curionópolis, 
Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. –  
Deputado Josué Bengtson, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Josué Bengtson, à TVR nº 169/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 753, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 172/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Promoção do Desenvolvimento do 
Semi-Árido a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Ourolândia, Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 47, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a As-
sociação de Promoção do Desenvolvimento do Semi-
-Árido a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ourolândia, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 172, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 47, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a 
Associação de Promoção do Desenvolvi-
mento do Semi-Árido a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ourolândia, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação de Promo-
ção do Desenvolvimento do Semi-Árido a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação de Promoção do Desenvolvimento 
do Semi-Árido atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-

mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de Setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Promoção do Desenvolvimento do 
Semi-Árido a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Ourolândia, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 47, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a As-
sociação de Promoção do Desenvolvimento do Semi-
-Árido a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ourolândia, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 172/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 754, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 173/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Alternativa FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São 
Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

52, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Alternativa FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 173, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 52, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária Al-
ternativa FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de São Roque do Canaã, Estado do Espí-
rito Santo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação de Difusão 
Comunitária Alternativa FM a executar, pelo prazo de 

dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação de Difusão Comunitária Alternativa 
FM atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu outorga para executar serviço de radiodifu-
são comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Alternativa FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São 
Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

52, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Alternativa FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2012. –  
Deputado Paulo Foletto, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Foletto, à TVR nº 173/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo 
Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbas-
sahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adil-
son Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco 
Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio 
Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 755, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 178/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente e Cultural Comunitária Nossa 
Senhora do Carmo a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município 
de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 129, de 19 de maio de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Beneficente e Cultural Comunitária Nossa Se-
nhora do Carmo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Monte Carmelo, Estado 
de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 178, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 129, 
de 19 de maio de 2011, que autoriza a Associa-
ção Beneficente e Cultural Comunitária Nossa 
Senhora do Carmo a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município 
de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Beneficen-
te e Cultural Comunitária Nossa Senhora do Carmo 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Nossa Senhora do Carmo atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente e Cultural Comunitária Nossa 
Senhora do Carmo a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município 
de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

129, de 19 de maio de 2011, que autoriza a Associação 
Beneficente e Cultural Comunitária Nossa Senhora do 
Carmo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Marcos Montes, à TVR nº 178/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo 
Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbas-
sahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adil-
son Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco 
Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio 
Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 756, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 179/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Marluse Veiga Araújo a exe-

cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Piraí do Norte, 
Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 133, de 24 de maio de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Marluse Veiga Araújo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Piraí do Norte, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 179, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
133, de 24 de maio de 2011, que autoriza 
a Associação Comunitária Marluse Veiga 
Araújo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Piraí do Norte, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Marluse Veiga Araújo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
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desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária Marluse Veiga Araújo atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Marluse Veiga Araújo a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Piraí do Norte, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 133, de 24 de maio de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Marluse Veiga Araújo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Piraí do Norte, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado Ronaldo Nogueira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ronaldo Nogueira, à TVR nº 179/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 

Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 757, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 184/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção do Movimento de Radiodifusão Comu-
nitária de Lajedão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lajedão, Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 169, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Asso-
ciação do Movimento de Radiodifusão Comunitária de 
Lajedão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lajedão, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 184, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 169, 
de 06 de junho de 2011, que autoriza a As-
sociação do Movimento de Radiodifusão 
Comunitária de Lajedão a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lajedão, Estado da Bahia.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que autoriza a Associação do Movimento 
de Radiodifusão Comunitária de Lajedão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação do Movimento de Radiodifusão Comuni-
tária de Lajedão atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção do Movimento de Radiodifusão Comu-
nitária de Lajedão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lajedão, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 169, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Asso-
ciação do Movimento de Radiodifusão Comunitária de 
Lajedão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lajedão, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado José Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Rocha, à TVR nº 184/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, José Carlos Araújo, 
José Rocha, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo 
Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 758, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 185/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza o Instituto 
Manoel Francisco de Comunicação e De-
senvolvimento Sócio-Ambiental de Paulo 
Afonso a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 172, de 06 de junho de 2011, que autoriza o Insti-
tuto Manoel Francisco de Comunicação e Desenvol-
vimento Sócio-Ambiental de Paulo Afonso a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 185, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 172, 
de 06 de junho de 2011, que autoriza o Ins-
tituto Manoel Francisco de Comunicação e 
Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Paulo 
Afonso a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Mo-
tivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
o ato que autoriza o Instituto Manoel Francisco de Co-
municação e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Paulo 
Afonso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pelo 
Instituto Manoel Francisco de Comunicação e Desen-

volvimento Sócio-Ambiental de Paulo Afonso atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza o Instituto 
Manoel Francisco de Comunicação e De-
senvolvimento Sócio-Ambiental de Paulo 
Afonso a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 172, de 06 de junho de 2011, que autoriza o Insti-
tuto Manoel Francisco de Comunicação e Desenvol-
vimento Sócio-Ambiental de Paulo Afonso a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2012. –  
Deputado José Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Rocha, à TVR nº 185/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Edu-
ardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Im-
bassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, Dr. Adilson 
Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo Castro, Miro 
Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio de Oliveira, Ro-
gério Peninha Mendonça, Ronaldo Nogueira, Salvador 
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Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, José Carlos Araújo, José Rocha, Josué 
Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 759, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 198/2012 
MSC Nº 286/2012

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio e Televisão Século 21 Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Campanha, Es-
tado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

22 de junho de 2012, que outorga concessão à Rádio 
e Televisão Século 21 Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Campanha, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2012. –  
Deputado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 198, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 286, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 22 
de junho de 2012, que outorga concessão 
à Rádio e Televisão Século 21 Ltda. para 
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de 
Campanha, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 

do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que outorga concessão à Rádio e Te-
levisão Século 21 Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Rádio e Televisão Século 21 Ltda. atendeu aos 
requisitos da legislação específica e obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabe-
lecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da con-
corrência para exploração do serviço de radiodifusão 
de sons e imagens.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se re-
fere ao extrato de tramitação do processo no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da República. Em 
atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação 
nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o pro-
cesso teve início no Ministério das Comunicações em 
12 de fevereiro de 2010, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República em 
14 de dezembro de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 25 de junho de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio e Televisão Século 21 Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Campanha, Es-
tado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

22 de junho de 2012, que outorga concessão à Rádio 
e Televisão Século 21 Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Campanha, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Eduardo Azeredo, à TVR nº 198/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-
cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 768, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 204/2012 
MSC Nº 287/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente São Francisco de Assis de 
Medeiros-MG a executar, pelo prazo de dez 

anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Medeiros, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

526, de 14 de junho de 2010, que autoriza a Associa-
ção Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros-
-MG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Medeiros, Estado de Minas Gerais.

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

 Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 204, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 287, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 526, 
de 14 de junho de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Beneficente São Francisco de Assis 
de Medeiros-MG a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Medeiros, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Beneficente 
São Francisco de Assis de Medeiros-MG a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação Beneficente São Francisco de Assis 
de Medeiros-MG atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

 Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente São Francisco de Assis de 
Medeiros-MG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Medeiros, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

526, de 14 de junho de 2010, que autoriza a Associa-
ção Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros-
-MG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Medeiros, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2012. –  
Deputado Marcos Montes, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Marcos Montes, à TVR nº 204/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio 
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima, 
Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Emiliano José, Fran-

cisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Marcelo 
Castro, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, Pastor 
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor Sérgio 
de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo No-
gueira, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, 
Claudio Cajado, Costa Ferreira, Emanuel Fernandes, 
Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, José Carlos 
Araújo, Josué Bengtson, Newton Lima, Paulo Teixeira 
e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 769, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 114/2012 
MSC Nº 262/2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

215, de 06 de junho de 2011, que outorga permissão à 
Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

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

 Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 114, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 262, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
215, de 06 de junho de 2011, que outorga 
permissão à Ocan Comunicação Digital SE 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Canaã dos Carajás, 
Estado do Pará.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que outorga permissão à Ocan Co-
municação Digital SE Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com as modificações do Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Ocan 
Comunicação Digital SE Ltda. atendeu aos requisitos da 
legislação específica e obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornan-
do-se a vencedora da concorrência para exploração do 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o 
processo teve início no Ministério das Comunicações 
em 18 de agosto de 2009, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República 
em 22 de junho de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 15 de junho de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 

do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

215, de 06 de junho de 2011, que outorga permissão à 
Ocan Comunicação Digital SE Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Alexandre Cardoso, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Alexandre Cardoso, à TVR nº 114/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 
Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 770, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 136/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Resgate Cultural a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guaraí, Estado do Tocantins.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

128, de 02 de março de 2012, que autoriza a Associação 
Resgate Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Guaraí, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente

TVR Nº 136, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 128, 
de 02 de março de 2012, que autoriza a As-
sociação Resgate Cultural a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guaraí, Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Resgate 
Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 

Associação Resgate Cultural atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado SIBÁ MACHADO, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Resgate Cultural a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guaraí, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

128, de 02 de março de 2012, que autoriza a Associação 
Resgate Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Guaraí, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado SIBÁ MACHADO, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sibá Machado, à TVR nº 136/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 
Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 771, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 137/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Radiodifusão Comunitária 
de Fortaleza do Tabocão a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Fortaleza do Tabocão, 
Estado do Tocantins.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

170, de 21 de março de 2012, que autoriza a Asso-
ciação Cultural de Radiodifusão Comunitária de For-
taleza do Tabocão a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Fortaleza do Tabocão, 
Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 137, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
170, de 21 de março de 2012, que autoriza 
a Associação Cultural de Radiodifusão Co-
munitária de Fortaleza do Tabocão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Fortaleza do 
Tabocão, Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Cultural de 

Radiodifusão Comunitária de Fortaleza do Tabocão a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de 
Fortaleza do Tabocão atendeu aos requisitos da le-
gislação específica e recebeu outorga para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Radiodifusão Comunitária 
de Fortaleza do Tabocão a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Fortaleza do Tabocão, 
Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

170, de 21 de março de 2012, que autoriza a Asso-
ciação Cultural de Radiodifusão Comunitária de For-
taleza do Tabocão a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Fortaleza do Tabocão, 
Estado do Tocantins.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sibá Machado, à TVR nº 137/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 
Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 772, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 138/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Clube FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Sitio Novo, 
Estado do Tocantins.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

191, de 02 de abril de 2012, que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Clube FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Sitio Novo, 
Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
 Deputado Eduardo Azeredo, Presidente

TVR Nº 138, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
191, de 02 de abril de 2012, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Clube FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Sitio 
Novo, Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária Clube FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Rádio Comunitária Clube FM atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Clube FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Sitio Novo, 
Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

191, de 02 de abril de 2012, que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Clube FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Sitio Novo, 
Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Sibá Machado, à TVR nº 138/2012, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Oli-
veira, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene 
Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes 
Parcianello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza 
Erundina, Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário 
José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wag-
ner, Professor Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha 
Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, 
Rubens Otoni, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Claudio Cajado, Costa Ferreira, Esperidião 
Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 773, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 165/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Educadora e Cultural de Extrema a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Porto Velho, 
Estado de Rondônia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

22, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Educadora e Cultural de Extrema a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Porto Velho, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 165, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 22, 
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a 
Associação Educadora e Cultural de Ex-
trema a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Porto Velho, Estado de Rondônia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Educadora 
e Cultural de Extrema a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Educadora e Cultural de Extrema atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Educadora e Cultural de Extrema a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

22, de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a Asso-
ciação Educadora e Cultural de Extrema a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Porto Velho, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sibá Machado, à TVR nº 165/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 

Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 774, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 194/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Kennedy FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Presidente 
Kennedy, Estado do Tocantins.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 72, de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza a As-
sociação Rádio Comunitária Kennedy FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Presidente Kennedy, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 194, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 72, 
de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Kenne-
dy FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Presidente Kennedy, Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
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nicações, o ato que autoriza à Associação Rádio Co-
munitária Kennedy FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Rádio Comunitária Kennedy FM atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu outor-
ga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Josué Bengtson, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Kennedy FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Presidente 
Kennedy, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 72, de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza a As-
sociação Rádio Comunitária Kennedy FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Presidente Kennedy, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Josué Bengtson, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Josué Bengtson, à TVR nº 194/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 
Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 775, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 197/2012 
MSC Nº 286/2012

Aprova o ato que outorga concessão 
ao Sinal Brasileiro de Comunicação S/C 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Maca-
pá, Estado do Amapá.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

22 de junho de 2012, que outorga concessão ao Sinal 
Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Macapá, Estado do Amapá.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 197, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 286, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 22 
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de junho de 2012, que outorga concessão 
ao Sinal Brasileiro de Comunicação S/C 
Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Macapá, Estado do Amapá.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que outorga concessão ao Sinal Brasileiro 
de Comunicação S/C Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens. Atendendo ao dis-
posto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi 
enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, 
uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a 
deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com as modificações do Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pelo Sinal Bra-
sileiro de Comunicação S/C Ltda. atendeu aos requisitos 
da legislação específica e obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, 
tornando-se a vencedora da concorrência para exploração 
do serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que o 
processo teve início no Ministério das Comunicações 
em 23 de outubro de 2002, com a publicação do Edital 
de Concorrência. Informamos ainda que o processo foi 
remetido pelo Ministério à Presidência da República 

em 27 de abril de 2011, que, por sua vez, o encami-
nhou ao Congresso Nacional em 25 de junho de 2012.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que outorga concessão 
ao Sinal Brasileiro de Comunicação S/C 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Maca-
pá, Estado do Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

22 de junho de 2012, que outorga concessão ao Sinal 
Brasileiro de Comunicação S/C Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Macapá, Estado do Amapá.

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

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Sibá Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sibá Machado, à TVR nº 197/2012, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Arolde de Olivei-
ra, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, 
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcia-
nello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, 
Manoel Junior, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rogério Peninha Mendonça, Romero 
Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador 
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Claudio Cajado, 
Costa Ferreira, Esperidião Amin, Felipe Bornier e Izalci. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 776, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 34/2012 
MSC Nº 104/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Rio Bom-
-ARDCRB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Rio Bom, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

265, de 08 de julho de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Rio Bom-ARDCRB 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Bom, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 34, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 104, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 265, 
de 08 de julho de 2011, que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária Rio 
Bom-ARDCRB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Rio Bom, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a 
Presidência da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato que autoriza à Associação de Radiodifusão 
Comunitária Rio Bom-ARDCRB a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Associação de Radiodifusão Comunitária Rio 
Bom-ARDCRB atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2012. –  
Deputado Professor Sérgio de Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Rio Bom-
-ARDCRB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Rio Bom, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

265, de 08 de julho de 2011, que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Rio Bom-ARDCRB 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Bom, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2012. –  
Deputado Professor Sérgio de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
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unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputa-
do Professor Sérgio de Oliveira, à TVR nº 34/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro – Vice-
-Presidente, Ariosto Holanda, Aureo, Cleber Verde, 
Décio Lima, Hermes Parcianello, Luciana Santos, Lui-
za Erundina, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rodrigo de Castro, Rogério Peni-
nha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Noguei-
ra, Sandro Alex, Augusto Coutinho, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, Josias Gomes e Newton Lima. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 777, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 68/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural Ambiental de Dia-
mante do Sul a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Diamante do Sul, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

922, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Cultural Ambiental de Diamante 
do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Diamante do Sul, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 68, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 105, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 922, 
de 14 de outubro de 2010, que autoriza a As-
sociação Comunitária Cultural Ambiental de 
Diamante do Sul a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária no Municí-
pio de Diamante do Sul, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza à Associação Comunitá-
ria Cultural Ambiental de Diamante do Sul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção Comunitária Cultural Ambiental de Diamante do Sul 
atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu 
outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2012. –  
Deputado Professor Sérgio de Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural Ambiental de Dia-
mante do Sul a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Diamante do Sul, Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

922, de 14 de outubro de 2010, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Cultural Ambiental de Diamante 
do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Diamante do Sul, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2012. –  
Deputado Professor Sérgio de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Professor Sérgio de Oliveira, à TVR 
nº 68/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro – Vice-
-Presidente, Ariosto Holanda, Aureo, Cleber Verde, 
Décio Lima, Hermes Parcianello, Luciana Santos, Lui-
za Erundina, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rodrigo de Castro, Rogério Peni-
nha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Noguei-
ra, Sandro Alex, Augusto Coutinho, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, Josias Gomes e Newton Lima. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 778, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 134/2012 
MSC Nº 272/2012

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Barrolândia FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barrolândia, Estado do Tocantins.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

64, de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Barrolândia FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barrolândia, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.

TVR Nº 134, DE 2012 
(MENSAGEM Nº 272, DE 2012)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 64, 
de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Barrolân-
dia FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Barrolândia, Estado do Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
a Presidência da República submete à consideração 
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato que autoriza a Associação Rádio Co-
munitária Barrolândia FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Po-
der Executivo informa que a documentação apresen-
tada pela Associação Rádio Comunitária Barrolândia 
FM atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu outorga para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
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todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Deputada Marina Sant’Anna, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Barrolândia FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Barrolândia, 
Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

64, de 10 de fevereiro de 2012, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Barrolândia FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Barrolândia, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – 
Deputada Marina Sant’Anna, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Marina Santanna, à TVR nº 134/2012, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro – Vice-
-Presidente, Ariosto Holanda, Aureo, Cleber Verde, 
Décio Lima, Hermes Parcianello, Luciana Santos, Lui-
za Erundina, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Professor 
Sérgio de Oliveira, Rodrigo de Castro, Rogério Peni-
nha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Noguei-
ra, Sandro Alex, Augusto Coutinho, Esperidião Amin, 
Felipe Bornier, Izalci, Josias Gomes e Newton Lima. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –  
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 

do RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

Nº 2.341/2007 (Filipe Pereira) – Autoriza o Poder 

Executivo a criar a Escola Técnica

Federal de Belford Roxo, no Estado do Rio de 

Janeiro.

Nº 2.966/2008 (José Chaves) – Estabelece priori-
dades de liberação de recursos orçamentários federais 
para as cidades consideradas Patrimônio Cultural da 
Humanidade e dá outras providências.

Nº 7.274/2010 (Senado Federal – Cristovam 
Buarque) – Determina a cessão de salas de aula e 
demais instalações para funcionamento de classes de 
alfabetização de jovens e adultos.

Brasília, 21 de novembro de 2012. – Marco Maia, 
Presidente.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Reunião (Extraordiná-
ria) –  Audiência Pública – Realizada em17 de ou-
tubro de 2012.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minu-
tos do dia dezessete de outubro de dois mil e doze, 
reuniu-se a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR –, no 
Anexo II, Plenário 8, da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Raimundo Go-
mes de Matos – Presidente; André Zacharow, Assis 
do Couto, Celso Maldaner, Jesus Rodrigues, Junji 
Abe, Luis Carlos Heinze, Marcon, Moreira Mendes, 
Nelson Padovani, Paulo Cesar Quartiero e Valdir Co-
latto – Titulares; Luci Choinacki – Suplente. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Alberto Filho, Beto Faro, Bohn Gass, Carlos Magno, 
Dilceu Sperafico, Domingos Sávio, Duarte Nogueira, 
Giovanni Queiroz, Heleno Silva, Hélio Santos, Ho-
mero Pereira, Jairo Ataíde, Josias Gomes, Josué 
Bengtson, Leandro Vilela, Lira Maia, Natan Dona-
don, Nelson Meurer, Nilson Leitão, Odílio Balbinotti, 
Oziel Oliveira, Pedro Chaves, Reinaldo Azambuja, 
Roberto Balestra, Sérgio Moraes, Valmir Assunção, 
Vitor Penido, Wandenkolk Gonçalves e Zé Silva. O 
Presidente, Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos 
e esclareceu que a reunião se destinava a discutir 
o tema “Comercialização de alimentos produzidos 
pela agricultura familiar e legislação adequada para 
pequenas agroindústrias”; (REQ. 229/2012, de au-
toria da Deputada Luci Choinacki e coautoria dos 
deputados Marcon, Valmir Assunção e Zé Silva. 
Prosseguindo, o Presidente convidou para compor 
a Mesa os senhores expositores: Valter Bianchini, 
secretário de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ênio Antonio Marques Pe-
reira, secretário de Defesa Agropecuária do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ana 
Luiza Muller, Diretora-Substituta do Departamento de 
Apoio à Aquisição e à Comercialização de Produção 
Familiar, da Secretaria de Segurança Alimentar, do 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Silvio Porto, secretário de Política Agrícola 
e Informações da Companhia Nacional de Abaste-
cimento; e Valter Israel da Silva, Coordenador do 

Movimento dos Pequenos Agricultores. Em seguida, 
em decorrência de conflito de agenda da Presidên-
cia da Comissão, o Presidente anunciou a retirada 
do recinto, antes, porém, transmitiu a Presidência 
da Reunião à autora do Requerimento que deu ori-
gem à Audiência Pública, Deputada Luci Choinachi. 
Esta, dando seguimento, agradeceu ao Presidente 
da Comissão pela colaboração no agendamento da 
Reunião nesta data, para debater tema importante 
e urgente; e explicou as regras da Audiência Públi-
ca e informou aos senhores parlamentares que a 
lista para os debates encontrava-se à disposição 
dos parlamentares. A palavra foi concedida aos 
expositores, na sequência: Valter Bianchini, Ênio 
Antonio Marques Pereira, Silvio Porto, Ana Luiza 
Muller e Valter Israel da Silva, que utilizou arquivo 
digital para proceder à apresentação. A Presidente 
da Reunião, que já anunciara a presença de repre-
sentantes de entidades de produtores da Agricultura 
Familiar, agradeceu a participação dos convidados, 
avaliou que houve sintonia com objetivo de busca 
de soluções relativas ao tema da Audiência Públi-
ca, e passou a palavra aos deputados inscritos, na 
ordem, Jesus Rodrigues, Moreira Mendes e Assis 
do Couto. Na continuidade, a palavra foi concedida, 
para suas considerações finais, aos expositores. 
Primeiramente Ênio Antonio Marques Pereira, e de-
pois Silvio Porto. Solicitou a palavra para esclarecer 
posicionamento ante a manifestação do represen-
tante da Conab o Deputado Moreira Mendes. Logo 
após a fala parlamentar, a Presidente retornou a 
palavra aos expositores, para a conclusão, Valter 
Bianchini, Ana Luiza Muller e Valter Israel da Silva. 
Solicitaram a palavra os deputados Assis do Couto e 
Celso Maldaner, para comentários finais. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente da Reunião elogiou o 
desenvolvimento da Reunião, agradeceu a presen-
ça de todos e encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e dezoito minutos, antes, porém, convocou os 
senhores deputados para a II Semana de Pesquisa 
e Inovação na Agropecuária que abordará o tema 
“Tecnologias aplicadas à sustentabilidade da Agri-
cultura”, de cinco a nove de novembro do corrente, 
que será realizada no Espaço do Servidor do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, às 9h. O inteiro teor 
foi gravado, e as notas taquigráficas passaram a in-
tegrar o acervo documental desta reunião. E, para 
constar, eu _______________________, Moizes 
Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
da Comissão, Deputado Raimundo Gomes de Matos 
___________________________, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
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54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Or-
dinária Audiência Pública Realizada em 6 de no-
vembro de 2012.

Às quinze horas do dia seis de novembro de dois 
mil e doze, reuniu-se a Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no edi-
fício Anexo II, Plenário 6, da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Raimundo 
Gomes de Matos – Presidente; Nilson Leitão e Domin-
gos Sávio – Vice-Presidentes; Celso Maldaner, Dilceu 
Sperafico, Duarte Nogueira, Jairo Ataíde, Jesus Rodri-
gues, Junji Abe, Luis Carlos Heinze, Nelson Padovani, 
Odílio Balbinotti, Oziel Oliveira, Paulo Cesar Quartiero e 
Zé Silva – Titulares; Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Luiz 
Carlos Setim, Luiz Nishimori, Nelson Marquezelli, Onyx 
Lorenzoni e Reinhold Stephanes – Suplentes. Com-
pareceu também o Deputado Paulo Rubem Santiago, 
como não-membro. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Abelardo Lupion, Alberto Filho, André Zacharow, 
Assis do Couto, Beto Faro, Bohn Gass, Carlos Magno, 
Giovanni Queiroz, Heleno Silva, Hélio Santos, Homero 
Pereira, Josias Gomes, Josué Bengtson, Leandro Vilela, 
Lira Maia, Marcon, Moreira Mendes, Natan Donadon, 
Nelson Meurer, Pedro Chaves, Reinaldo Azambuja, 
Roberto Balestra, Sérgio Moraes, Valdir Colatto, Val-
mir Assunção, Vitor Penido e Wandenkolk Gonçalves. 
Justificaram a ausência os Deputados Josué Bengt-
son e Valdir Colatto. O presidente declarou abertos os 
trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que a 
reunião se destinava a debater “As consequências da 
seca na situação socioeconômica da Região Nordes-
te”, objeto do Requerimento nº 262/2012, de autoria 
do Deputado Raimundo Gomes de Matos – PSDB/CE. 
Prosseguindo, o presidente convidou para compor a 
Mesa os senhores expositores: Miguel Ivan Lacerda, 
diretor do departamento de políticas de desenvolvi-
mento regional do Ministério da Integração Nacional; 
José Rubens Dutra Mota, superintendente do Banco 
do Nordeste do Brasil S/A; Marcos Dal Fabbro, diretor-
-geral do departamento de fomento à produção do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Marcelo Fernandes Guimarães, coordenador-geral de 
estudos e informações agropecuárias da Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; e Lincoln Muniz Alves, pesquisador 
do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Em seguida 
o presidente convidou também os seguintes exposito-
res para sentar-se à primeira bancada: Antoninho Ro-
varis, secretário de Política Agrícola da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Contag; 

Joaci Franklin de Medeiros, assessor técnico da Con-
federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil; 
Hibernon Cavalcante Albuquerque, superintendente de 
desenvolvimento agropecuário e coordenador do Comi-
tê da Seca no Estado de Alagoas; e José Aldo Santos, 
secretário executivo de Agricultura e reforma Agrária 
do Estado de Pernambuco. Logo após, o presidente 
esclareceu as regras para os trabalhos, informou que 
a lista de inscrições para o uso da palavra estava à 
disposição dos senhores deputados, e passou a pala-
vra aos seguintes expositores: Miguel Ivan Lacerda e 
Marcos Dal Fabbro. Logo após, o Deputado Raimundo 
Gomes de Matos transferiu a Presidência da Reunião 
ao Deputado Ze Silva, ante a necessidade de se ausen-
tar da Reunião. Este, por sua vez concedeu a palavra 
ao expositor Marcelo Fernandes Guimarães. Após o 
que, o Deputado Raimundo Gomes de Matos retornou 
ao recinto e reassumiu a Presidência dos trabalhos, 
concedendo a palavra aos demais expositores, em 
sequência: José Rubens Dutra, Joaci Franklin de Me-
deiros, Antoninho Rovaris, José Aldo Santos, Hibernon 
Cavalcante Albuquerque. Dando continuidade, o Pre-
sidente passou a palavra aos parlamentares inscritos: 
Zé Silva e Reinhold Stephanes. Em réplica, a palavra 
foi passada aos expositores, na sequência: Miguel Ivan 
Lacerda, Hibernon Cavalcante Albuquerque, Marcos Dal 
Fabbro, Marcelo Fernandes Guimarães, Joaci Franklin 
de Medeiros, Lincoln Muniz Alves, Antoninho Rovaris, 
e José Aldo Santos. O Presidente anunciou, então, a 
presença em Plenário do senhor Àtila Câmara, prefeito 
eleito do município de Maranguape/CE, e, em seguida, 
encerrou os trabalhos às dezoito horas e nove minu-
tos. O inteiro teor foi gravado, e as notas taquigráficas 
passaram a integrar o acervo documental desta reu-
nião. E, para constar, eu ______________________, 
Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
da Reunião, Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Or-
dinária Audiência Pública Realizada em 7 de no-
vembro de 2012.

Às dez horas e quarenta minutos do dia sete de 
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no edifício Anexo II, Plenário 6, da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Raimundo Gomes de Matos – Presidente; 
Nilson Leitão e Reinaldo Azambuja – Vice-Presidentes; 
Abelardo Lupion, Beto Faro, Bohn Gass, Carlos Magno, 
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Celso Maldaner, Hélio Santos, Jesus Rodrigues, Junji 
Abe, Leandro Vilela, Lira Maia, Luis Carlos Heinze, Mo-
reira Mendes, Nelson Meurer, Nelson Padovani, Odílio 
Balbinotti, Oziel Oliveira, Paulo Cesar Quartiero, Pedro 
Chaves, Roberto Balestra, Sérgio Moraes, Vitor Penido, 
Wandenkolk Gonçalves e Zé Silva – Titulares; Aelton 
Freitas, Celia Rocha, Diego Andrade, Edinho Araújo, 
Edson Pimenta, Eduardo Sciarra, Jaqueline Roriz, Júlio 
Cesar, Lázaro Botelho, Lucio Vieira Lima, Luiz Carlos 
Setim, Luiz Nishimori, Marcos Montes, Onyx Lorenzoni, 
Reinhold Stephanes e Ronaldo Caiado – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Paulo Foletto, como 
não membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alberto Filho, André Zacharow, Assis do Couto, Dilceu 
Sperafico, Domingos Sávio, Duarte Nogueira, Giovanni 
Queiroz, Heleno Silva, Homero Pereira, Jairo Ataíde, 
Josias Gomes, Josué Bengtson, Marcon, Natan Do-
nadon, Valdir Colatto e Valmir Assunção. Justificaram 
a ausência os Deputados Edio Lopes, Josué Bengt-
son e Valdir Colatto. O presidente declarou abertos os 
trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que a 
reunião se destinava a debater a “Integração da Pes-
quisa Agropecuária e Extensão Rural”, objeto do Re-
querimento nº 159/2012, de autoria do Deputado Zé 
Silva – PDT/MG. Prosseguindo, o presidente convidou 
para compor a Mesa os senhores expositores: Valter 
Bianchini, secretário de Agricultura Familiar do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário; Helinton José Rocha, 
diretor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira – CEPLA –, representando o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maurício 
Antonio Lopes, presidente da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa; Evair Vieira de 
Melo, presidente do Conselho Nacional dos Sistemas 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária – Consepa -; e 
Júlio Zoé, presidente da Associação Brasileira de En-
tidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – Asbraer. Logo após, o presidente esclareceu 
as regras para os trabalhos, informou que a lista de 
inscrições para o uso da palavra estava à disposição 
dos senhores deputados, considerou a importância 
da exposição da Embrapa no Espaço do Servidor, no 
Anexo II da Câmara dos Deputados, e passou a pala-
vra aos expositores, na sequência: Maurício Antonio 
Lopes, que utilizou eslaides como suporte de sua apre-
sentação; Valter Bianchini. Após, o Deputado Raimundo 
Gomes de Matos destacou a presença, no Plenário 6, 
do Deputado Wandenkolk Gonçalves, sub-relator de 
Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca na Co-
missão Mista de Orçamento, que examina o projeto de 
lei orçamentária anual de 2013. Dando continuidade, 
estendeu a palavra aos expositores Helinton José Ro-
cha, que igualmente utilizou arquivo digital; Júlio Zoé; 

e, depois, a Evair Vieira de Melo, que também apre-
sentou eslaides. Assumindo a presidência da reunião, 
o Vice-Presidente da Comissão, Deputado Nilson Lei-
tão, concedeu a palavra ao Deputado Zé Silva, autor 
do Requerimento que deu origem a esta Audiência 
Pública. Em seguida, usaram da palavra os deputa-
dos Wandenkolk Gonçalves, Roberto Balestra, Moreira 
Mendes e Abelardo Lupion. Em seguida, o presidente 
anunciou o início de votação nominal no Plenário da 
Câmara dos Deputados, e a necessidade de os de-
putados presentes retirarem-se para registrar os seus 
votos, passando a presidência da reunião ao Deputado 
Luis Carlos Heinze, inscrito para o uso da palavra e 
que já havia votado àquele momento, para proceder à 
sua manifestação. Em seguida, a palavra foi concedida, 
para considerações finais, ao representante do MDA, 
Valter Bianchini; ao presidente da Asbraer, Júlio Zoé; 
ao presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes; 
ao representante do MAPA, Helinton José Rocha; e ao 
presidente do Consepa, Evair Vieira de Melo. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente da reunião, Deputado 
Luis Carlos Heinze, encerrou o evento às treze horas 
e dois minutos, antes, porém, convocou os senhores 
deputados para a Reunião Ordinária Deliberativa nesta 
quarta-feira, às 14 horas, no Plenário 11. O inteiro teor 
foi gravado, e as notas taquigráficas passaram a integrar 
o acervo documental desta reunião. E, para constar, eu 
______________________, Moizes Lobo da Cunha, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, ______________________, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Terceira Reunião (Ex-
traordinária Deliberativa) Realizada em 7 de no-
vembro de 2012

Às dezesseis horas e três minutos do dia sete de 
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Anexo II, Plenário 11, da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Raimundo Gomes de Matos – Presidente; Nilson 
Leitão e Reinaldo Azambuja – Vice-Presidentes; Assis 
do Couto, Bohn Gass, Celso Maldaner, Dilceu Spera-
fico, Jesus Rodrigues, Josias Gomes, Junji Abe, Lira 
Maia, Luis Carlos Heinze, Moreira Mendes, Natan Do-
nadon, Nelson Padovani, Oziel Oliveira, Paulo Cesar 
Quartiero, Wandenkolk Gonçalves e Zé Silva – Titula-
res; Alceu Moreira, Edinho Araújo, Eduardo Sciarra, 
Luiz Carlos Setim, Luiz Nishimori, Nelson Marquezelli, 
Onyx Lorenzoni, Reinhold Stephanes e Ronaldo Caia-
do – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputa-
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dos Abelardo Lupion, Alberto Filho, André Zacharow, 
Beto Faro, Carlos Magno, Domingos Sávio, Duarte 
Nogueira, Giovanni Queiroz, Heleno Silva, Hélio San-
tos, Homero Pereira, Jairo Ataíde, Josué Bengtson, 
Leandro Vilela, Marcon, Nelson Meurer, Odílio Balbi-
notti, Pedro Chaves, Roberto Balestra, Sérgio Moraes, 
Valdir Colatto, Valmir Assunção e Vitor Penido. Justifi-
caram a ausência os Deputados Edio Lopes, Josué 
Bengtson e Valdir Colatto. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação as Atas da Trigé-
sima Nona (Ordinária, Deliberativa) e da Quadragési-
ma (Extraordinária, Audiência Pública), ambas reali-
zadas no dia dezessete de outubro. O Deputado Alceu 
Moreira requereu a dispensa da leitura, pelo secretário, 
das Atas, tendo sido aprovado. Submetidas à votação, 
as Atas foram aprovadas. O deputado Nilson Leitão 
justificou a ausência dele das reuniões realizadas nos 
dias: 27/03/12; 31/05/12; 27/06/12; 03/07/12; 17/07/12; 
04/09/12; 18/09/12; 10/10/12; e 17/10/12. O Líder do 
PSD – deputado Guilherme Campos, por meio do Ofí-
cio GAB/PSD nº 1.135/12, justificou a ausência do 
deputado Hélio Santos das reuniões do dia 17/10/12. 
O deputado Valdir Colatto justificou a ausência dele 
das reuniões realizadas nos dias: 19/09/12; 10/10/12; 
e de 5 a 9/11/12. EXPEDIENTE: ORDEM DO DIA: Ao 
início da Ordem do Dia, o Presidente informou que 
seriam deliberados apenas os requerimentos, cujo 
autor estivesse presente, e as demais proposições, 
com a presença do Relator. O resultado das delibera-
ções ficou assim consignado: A – Matéria Sobre a 
Mesa: 1 – Requerimento Nº 275/12 – do Sr. Nilson 
Leitão e outros – que “solicita inclusão na Pauta do 
Requerimento nº 274/2012, para votação imediata”. 
Aprovado por consenso. 2 – Requerimento Nº 274/12 
– do Sr. Nilson Leitão e outros – que “solicita realiza-
ção de Mesa Redonda nos estados do Mato Grosso 
– Cuiabá e Mato Grosso do Sul – Campo Grande, para 
debater o PL 3814, de 2012 – que altera a lei n° 11.959, 
de 29 de junho de 2009, para controlar, na Bacia do 
Pantanal, as atividades de pesca profissional”. Apro-
vado por unanimidade. B – Requerimentos: 3 – Re-
querimento Nº 258/12 – do Sr. Nilson Leitão – que 
“solicita realização de Audiência Pública, para debater 
o PL 3814, de 2012 – que altera a lei n° 11.959, de 29 
de junho de 2009, para controlar, na Bacia do Panta-
nal, as atividades de pesca profissional”. Aprovado por 
unanimidade. 4 – Requerimento Nº 260/12 – do Sr. 
Alceu Moreira – que “requer a realização de audiência 
pública para debater o Projeto de Lei número 2693 de 
2011, e apensado, do Deputado Federal Pepe Vargas, 
que “dispõe sobre a legalização, produção e comer-
cialização do produto Vinho Colonial””. Discutido pelos 

deputados Luis Carlos Heinze e Nilson Leitão. Apro-
vado por unanimidade. 5 – Requerimento Nº 261/12 
– do Sr. Alceu Moreira – que “requeiro, nos termos 
regimentais, que seja realizada audiência pública, no 
dia 23 de outubro de 2012, para discutir o posiciona-
mento do governo brasileiro para a quinta Conferência 
das Partes (COP 5), e os reflexos para a fumicultura 
e produtores rurais brasileiros”. Retirado de pauta pelo 
Autor. 6 – Requerimento Nº 266/12 – dos Srs. Zé Silva 
e Moreira Mendes – que “requer a realização de Au-
diência Pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural para discutir 
o Projeto de Lei nº 1.950, de 2011, que dispõe sobre 
a criação de um sistema nacional de monitoramento 
e controle de agrotóxicos”. Discutido pelo Deputado 
Lira Maia. Aprovado por unanimidade. 7 – Requeri-
mento Nº 268/12 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “re-
quer a realização de Audiência Pública para debater 
as políticas agrícolas no âmbito do MERCOSUL, em 
especial em relação ao trigo”. Subscrito pelos deputa-
dos Luís Carlos Heinze e Moreira Mendes. Aprovado 
com inclusão de convite aos representantes da Fede-
ração das Cooperativas Agropecuárias do Estado de 
Santa Catarina – Fecoagro – e da Associação das 
Empresas Cerealistas do Estado do Rio Grande do 
Sul / Acergs. 8 – Requerimento Nº 269/12 – do Sr. Mo-
reira Mendes e outros – que “solicita que sejam con-
vocados o Senhor Luís Inácio Lucena Adams, Advo-
gado Geral da União e o Senhor José Eduardo Car-
dozo, Ministro de Estado da Justiça a fim de discutir a 
aplicação do Decreto 303/2012 da AGU”. Retirado de 
pauta pelo Autor. 9 – Requerimento Nº 270/12 – do Sr. 
Valdir Colatto – que “requer Audiência Pública conjun-
ta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável para discutir a situação atual dos 
transgênicos”. Subscrito pelo deputado Luis Carlos 
Heinze. Aprovado com inclusão de convite ao ex-pre-
sidente da CTN-bio, Senhor Edilson Paiva. 10 – Re-
querimento Nº 271/12 – do Sr. Valdir Colatto – que 
“requer que sejam convidados representantes das 
seguradoras responsáveis pelo seguro agrícola e pre-
sidentes das associações de produtores de Maçã Bra-
sileira e dos três Estados do Sul, para tratar sobre a 
liberação dos recursos para o subsídio do seguro da 
maçã”. Subscrito pelo deputado Luis Carlos Heinze. 
Aprovado com inclusão de convite à Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. 11 – Requeri-
mento Nº 272/12 – do Sr. Giovanni Queiroz – que “re-
quer que seja convocado o Senhor Ministro de Estado 
da Justiça, José Eduardo Cardoso e seja convidado o 
Senhor Diretor-Geral da Policia Federal, Leandro Daie-
lo Coimbra, para prestar esclarecimentos sobre os 
conflitos envolvendo a demarcação e desocupação de 
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áreas indígenas no Brasil, com ênfase no Estado do 
Pará”. Retirado de pauta a Requerimento do Deputado 
Lira Maia. 12 – Requerimento Nº 273/12 – do Sr. Nel-
son Marquezelli – que “requerimento de realização de 
audiência pública para tratar sobre trading internacio-
nal de açúcar e etanol entre Copersucar e a empresa 
americana Eco-Energy, convidando o Sr. Paulo Rober-
to de Souza”. Não deliberado ante a ausência do Autor. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
Tramitação Ordinária 13 – Projeto de Decreto Legisla-
tivo Nº 572/12 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – 
que “susta os efeitos da Instrução Normativa nº 189, 
de 23 de setembro de 2008, editada pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis – Ibama”. Relator: Deputado Edio Lopes. 
Parecer: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados 
Bohn Gass e Valdir Colatto, em 05/09/2012. Não deli-
berado ante a ausência do Relator. 14 – Projeto de Lei 
Nº 2.416/11 – do Sr. José de Filippi – que “proíbe a 
utilização de madeira da flora nativa na fabricação de 
postes e cruzetas para eletrificação rural e dormentes”. 
Relator: Deputado Paulo Cesar Quartiero. Parecer: 
pela rejeição. Não deliberado ante a ausência do Re-
lator. D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu-
siva pelas Comissões: PRIORIDADE 15 – Projeto de 
Lei Nº 3.083/12 – do Senado Federal – Antonio Carlos 
Valadares – (PLS 72/2010) – que “altera a Lei nº 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, para considerar como 
efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que 
estejam comprovadamente situados em área de ocor-
rência de calamidade pública da qual resulte frustração 
de safras ou destruição de pastagens, para efeitos de 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)”. 
Relator: Deputado Jairo Ataíde. Parecer: pela aprova-
ção. Não deliberado ante a ausência do Relator. TRA-
MITAÇÃO Ordinária 16 – Projeto de Lei Nº 2.884/11 
– do Sr. Dimas Fabiano – que “obriga a prévia autori-
zação para a utilização de alojamento ou moradia des-
tinada a trabalhadores rurais e dá outras providencias”. 
Relator: Deputado Abelardo Lupion. Parecer: pela re-
jeição. Vista ao Deputado Jesus Rodrigues, em 
23/05/2012. O Deputado Jesus Rodrigues apresentou 
voto em separado em 30/05/2012. Aprovado o parecer 
contra os votos dos Deputados Bohn Gass e Jesus 
Rodrigues. O Deputado Bohn Gass requereu a verifi-
cação de votação. Prejudicada a votação da matéria 
por falta de quorum, em 13/06/2012. Não deliberado 
ante a ausência do Relator. 17 – Projeto de Lei Nº 
1.008/11 – do Sr. Sandro Alex – que “altera o Decreto-
-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, para garantir 
integralmente os preços mínimos básicos, além do 
ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, so-
bretaxa e tarifa de armazenamento, classificação, re-

classificação, análise, embalagem e ICMS dos produ-
tos agrícolas”. Relator: Deputado Alceu Moreira. Pare-
cer: pela aprovação. Vista ao Deputado Nilson Leitão, 
em 04/07/2012. Não deliberado. Retirado de pauta pelo 
Relator. 18 – Projeto de Lei Nº 273/07 – do Sr. Ciro 
Pedrosa – que “dispõe sobre o incentivo ao sistema 
orgânico de produção agropecuária, ao financiamento 
de projetos de conversão a este sistema e à certifica-
ção de produtos orgânicos, alterando a Lei nº 10.831, 
de 23 de dezembro 2003”. (Apensados: PL 1694/2007 
e PL 3827/2008) Relator: Deputado Afonso Hamm. 
Parecer: pela aprovação deste e do PL 3827/2008, 
apensado, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
1694/2007, apensado. O Deputado Carlos Magno 
apresentou votos em separado. Vista ao Deputado 
Carlos Magno, em 13/06/2012. Não deliberado ante a 
ausência do Relator. 19 – Projeto de Lei Nº 2.947/11 
– do Sr. Domingos Dutra – que “dispõe sobre a anistia 
de dívidas oriundas de operações de crédito rural do 
PRONAF e de dívidas provenientes de operações de 
Crédito Fundiário contratadas nos estados atingidos 
por enchentes no período de 2009 a 2011”. Relator: 
Deputado Nilson Leitão. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Não deliberado ante a ausência do Rela-
tor. 20 – Projeto de Lei Nº 5.956/09 – do Sr. Ricardo 
Tripoli – que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla 
lanigera) para comércio de sua pele, no território na-
cional”. Relator: Deputado Luis Carlos Heinze. Parecer: 
pela rejeição. Não deliberado ante a ausência do Re-
lator. 21 – Projeto de Lei Nº 3.759/12 – do Sr. Félix 
Mendonça Júnior – que “institui renegociação de dívi-
das originárias de operações de crédito rural, tendo 
como beneficiários cacauicultores e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Edson Pimenta. Parecer: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Jesus Rodrigues, 
em 05/09/2012. Não deliberado ante a ausência do 
Relator. 22 – Projeto de Lei Nº 3.366/12 – do Sr. Beto 
Faro – que “inclui os §§ 1º e 2º, ao art. 14, da Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Bohn Gass. Parecer: Parecer 
com Complementação de Voto, Dep. Bohn Gass (PT 
– RS), pela aprovação. Não deliberado ante a ausên-
cia do Relator. 23 – Projeto de Lei Nº 5/11 – do Sr. 
Weliton Prado – que “dispõe sobre a criação do Pro-
grama Nacional de Produção de Biocombustíveis por 
Cooperativas (PNBC) e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Josias Gomes. Parecer: pela aprova-
ção, com substitutivo. Não deliberado ante a ausência 
do Relator. 24 – Projeto de Lei Nº 195/11 – da Sra. 
Rebecca Garcia – que “institui o sistema nacional de 
redução de emissões por desmatamento e degrada-
ção, conservação, manejo florestal sustentável, manu-
tenção e aumento dos estoques de carbono florestal 
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(REDD+), e dá outras providências”. Relator: Deputa-
do Marcon. Parecer: pela aprovação deste, com (11) 
onze emendas, sendo dez emendas ao projeto e um 
subemenda à emenda nº 01 da CMADS. Não delibe-
rado ante a ausência do Relator. Os deputados Morei-
ra Mendes, Lira Maia e Bonh Gass noticiaram acordo 
que viabilizou a vinda do Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardoso, à Comissão no dia vinte de novem-
bro. E, para constar, eu ______________________, 
Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Raimundo Gomes de Matos 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordiná-
ria Realizada em 20 de novembro de 2012

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia 
vinte de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Ricardo Berzoi-
ni – Presidente; Fabio Trad – Vice-Presidente; Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bruna 
Furlan, Dr. Grilo, Edson Silva, Eliseu Padilha, Evandro 
Milhomen, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, 
João Campos, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José 
Mentor, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, 
Luiz Pitiman, Marçal Filho, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, 
Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Osmar Serra-
glio, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Paulo Teixeira, Roberto Freire, Vicente Arruda, 
Vicente Candido e Vieira da Cunha – Titulares; Alexan-
dre Leite, Assis Melo, Benjamin Maranhão, Cida Bor-
ghetti, Dalva Figueiredo, Décio Lima, Efraim Filho, Eli 
Correa Filho, Francisco Escórcio, Gonzaga Patriota, 
Hugo Leal, Iriny Lopes, Jaime Martins, João Dado, 
Laercio Oliveira, Luiz Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Ma-
cêdo, Marcos Rogério, Nazareno Fonteles, Nelson 
Marchezan Junior, Odílio Balbinotti, Otoniel Lima, Pau-
derney Avelino, Reinaldo Azambuja, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex – SuplentesCompare-
ceu também o Deputado Vaz de Lima, como não-
-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alessandro Molon, Alexandre Cardoso, Armando Ver-
gílio, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Cân-
dido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado Protógenes, 

Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio Ramalho, 
Felipe Maia, Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, 
João Paulo Cunha, José Nunes, Luiz Carlos, Nelson 
Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, Ronaldo Fon-
seca, Sandra Rosado, Valtenir Pereira e Vilson Covat-
ti. O Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação a Ata da quinquagésima oitava 
reunião ordinária realizada em quatorze de novembro. 
O Deputado Luiz Couto requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: Foi solicitada inversão de pauta para apreciação 
dos itens cinquenta e nove, cinco, seis, dezoito, quatro, 
cinquenta e oito, cinquenta e um, sessenta e um, cin-
quenta, sessenta e cinco, sessenta e quatro e vinte e 
três. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário 
da Comissão. Mantendo o acordo firmado com os 
membros da Comissão, a apreciação dos itens da 
pauta foi realizada em bloco. Primeiro bloco: PDC’s de 
concessão ou de renovação de serviços de radiodifu-
são, itens vinte e oito a quarenta e seis da pauta. 1 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.516/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1139/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária de La-
goa do Sítio a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Lagoa do Sítio, Estado do 
Piauí”. RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 2 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.076/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1848/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Funda-
ção Valter Evaristo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Miguel do Tapuio, 
Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado NAZARENO 
FONTELES. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. 3 – PROJETO DE DE-
CRETO 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 executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Lagoa do Tocantins, Es-
tado do Tocantins”. RELATOR: Deputado JÚNIOR 
COIMBRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. 4 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 118/11 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 2667/2011) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do 
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Bom Conselho para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Santo Antônio 
de Jesus, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ NUNES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 5 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 196/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2884/2011) – que “aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Gazeta do Espírito Santo Rá-
dio e TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Vi-
tória, Estado do Espírito Santo”. RELATORA: Deputa-
da IRINY LOPES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 6 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 317/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2669/2011) – que “aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Independência de Goi-
ânia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias, no Município de Goiânia, Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 7 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 407/11 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2750/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Capanema, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado WILSON FILHO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 8 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 425/11 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2772/2011) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à San Marino Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Planalto, Esta-
do do Paraná”. RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 9 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 587/12 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2893/2011) – que “aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Francisco Beltrão, Estado 
do Paraná”. RELATORA: Deputada ROSANE FERREI-
RA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 10 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 589/12 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 3/2012) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral e Comunitária do Povoado Caueira – Itaporanga 

D’Ajuda/SE a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Itaporanga D’Ajuda, Estado 
de Sergipe”. RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 11 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 590/12 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 5/2012) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Assistência Social, Humanista e Solidária 
– ACOLHER a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 12 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 595/12 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 17/2012) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Cultural de Santa Terezinha a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de San-
ta Terezinha, Estado de Santa Catarina”. RELATORA: 
Deputada ROSANE FERREIRA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 13 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 603/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 85/2012) – que “aprova o ato que 
autoriza o Clube dos Pais do Granja Verde a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Betim, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
GABRIEL GUIMARÃES. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 14 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 611/12 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 42/2012) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Deo Volente Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de São Lourenço , Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 629/12 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 54/2012) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura do Rio da Conceição a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio da Conceição, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. 16 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 



Novembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 22 38503 

Nº 636/12 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 113/2012) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Alô FM – So-
ciedade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Dia-
mantina, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado BONIFÁCIO DE ANDRADA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
17 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 643/12 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 47/2012) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Portal de Caxias Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Teresina, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 653/12 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 80/2012) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
e Cultural Jacuípe FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São José do Ja-
cuípe, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 19 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 656/12 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 109/2012) – que “aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Campanha, Esta-
do de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. O Presidente anunciou a 
discussão e a votação em bloco dos Projetos de De-
creto Legislativo de Radiodifusão. Não houve oradores 
inscritos para a discussão. Em votação, foram aprova-
dos os Pareceres. 20 – PROJETO DE LEI Nº 7.639/10 
– da Sra. Maria do Rosário e outros – que “dispõe so-
bre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades 
das Instituições Comunitárias de Educação Superior 
– ICES, disciplina o Termo de Parceria e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e das Emendas das Comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e de 
Educação e Cultura, com emendas. Lido o Parecer, 
discutiu a matéria o Deputado Luiz Couto. Em votação, 
foi aprovado o Parecer. 21 – PROJETO DE LEI Nº 
6.147/09 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – 
(PLS 523/2003) – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os benefícios da Pre-

vidência Social, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, para acrescentar que 
a prova testemunhal seja considerada para efeito de 
comprovação do exercício da atividade rural”. RELA-
TOR: Deputado MARÇAL FILHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do Substitutivo da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral. Vista ao Deputado João Paulo Lima, em 22/05/2012. 
O Presidente informou que havia sobre a Mesa reque-
rimento de retirada de pauta da matéria, de autoria de 
Deputado Edson Silva, que encaminhou favoravelmen-
te. O Deputado Francisco Araújo encaminhou contra-
riamente. Após orientação de bancadas, foi rejeitado 
o requerimento. Em discussão o projeto, o presidente 
informou que havia sobre a Mesa destaque para Vo-
tação em Separado – O Presidente comunicou haver 
sobre a Mesa destaque para votação em separado de 
supressão do art. xxx, de autoria do xxx(bloco).*O Pre-
sidente anunciou o início do processo de votação do 
Parecer, ressalvado o destaque. , de autoria do Depu-
tado Luiz Couto, do art. 2º do Substitutivo ao projeto. 
Usou da palavra o Deputado Vieira da Cunha. O De-
putado Luiz Couto retirou o DVS. Em votação, foi apro-
vado o Parecer. 22 – PROJETO DE LEI Nº 7.977/10 
– da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 
220/2010) – que “altera dispositivos da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal”. RE-
LATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e pela 
rejeição da Emenda da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado. Lido o Parecer, 
discutiram a matéria os Deputados Anthony Garotinho, 
Roberto Freire, Alexandre Leite e João Campos. Foi 
concedida vista ao Deputado João Campos. O Depu-
tado João Campos agradeceu à Comissão a aprovação 
do item 59 da pauta – que versa sobre Instituições 
comunitárias de Ensino Superior, por ser um dos au-
tores e pela importância da matéria. 23 – PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 123/11 – do Sr. 
Assis Melo – que “acrescenta o art. 170-A à Constitui-
ção Federal, para definir a nacionalidade das empre-
sas”. RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMENº 
PARECER: pela admissibilidade. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos para a discussão. Em vota-
ção, foi aprovado o Parecer. 24 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.746/05 – do Senado Federal – Marcelo Crivella 
– (PLS 19/2003) – que “altera o art. 198 da Consolida-
ção 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 trabalhador pode remover indi-
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vidualmente”. (Apensados: PL 6130/2005 e PL 
296/2007) RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 6130/2005 e do PL 
296/2007, apensados. Vista ao Deputado Marcos Ro-
gério, em 07/11/2012. Esgotado o prazo de vista, o 
Presidente informou que havia sobre a Mesa requeri-
mento de retirada de pauta da matéria, de autoria dos 
Deputados Onofre Santo Agostini, Marcos Rogério e 
Francisco Araújo. Encaminhou favoravelmente o De-
putado Marcos Rogério. Encaminhou contrariamente 
o Deputado Antonio Bulhões. Após orientação das 
bancadas, em votação, foi rejeitado o requerimento. 
Ainda discutiram o projeto os Deputados Anthony Ga-
rotinho, Roberto Freire, Marcos Rogério, Marçal Filho, 
João Paulo Lima. O Deputado Alexandre Leite levantou 
Questão de Ordem sobre o Parecer da CCJC, caso se 
incluísse outra Comissão de mérito. O Presidente res-
pondeu que se interferisse no Parecer da Comissão, 
a proposição voltaria a esta. Caso contrário, iria direto 
ao Plenário. O Presidente informou que havia sobre a 
Mesa requerimento de adiamento de votação da ma-
téria, de autoria dos Deputados Marcos Rogério e Fé-
lix Mendonça Junior. O Deputado, Marcos Rogério 
encaminhou favoravelmente. O Deputado Anthony 
Garotinho encaminhou contrariamente. Após orienta-
ção de bancadas, em votação, foi rejeitado o requeri-
mento. Os Deputados Felix Mendonça Júnior e Vaz de 
Lima solicitaram verificação de votação. O PDT e o 
PSDB declaram-se em obstrução. O Presidente pro-
cedeu à votação nominal. Votaram sim os Deputados 
Félix Mendonça Junior e Laércio Oliveira. Votaram não 
os Deputados João Paulo Lima, Luiz Couto, Ricardo 
Berzoini, Vicente Cândido, Eliseu Padilha, Mauro Be-
nevides, Mendonça Filho, Anthony Garotinho, Maurício 
Quintella Lessa, Vicente Arruda, Edson Silva, Vieira 
da Cunha, Roberto Freire, Pastor Marco Feliciano, 
Evandro Milhomen, Antônio Bulhões, Marçal Filho, 
Alexandre Leite, Eli Correa Filho. Absteve-se de votar 
o Deputado Marcos Rogério. O Deputado Marcos Ro-
gério levantou Questão de Ordem sobre a obrigatorie-
dade de voto de vice-líder que não pertença à Comis-
são. O Presidente respondeu que no caso o vice-líder 
apenas empresta a representatividade do partido para 
alcançar o percentual, mas que não vota. Encerrada 
a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado: 
foram computados vinte e dois votos, sendo dois favo-
ráveis, dezenove contrários e uma abstenção. Não 
havendo quórum regimental para deliberação, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e 
trinta e três minutos, antes convocando reunião ordi-
nária, para a próxima quarta-feira, vinte e um de no-
vembro, às dez horas, para apreciar os itens da pauta 

já divulgada. E, para constar, eu ________________, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Ricardo Berzoini, 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária, 
Realizada em 14 de novembro de 2012.

Às dez horas e trinta nove minutos do dia qua-
torze de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Educação e Cultura, no Anexo II, Plenário 
10 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Deputados titulares: Newton Lima – Presidente; Raul 
Henry e Pedro Uczai – Vice-Presidentes; Ademir Ca-
milo, Biffi, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, Izalci, Joa-
quim Beltrão, Luiz Noé, Paulo Freire, Professor Setimo, 
Stepan Nercessian, Tiririca e Waldenor Pereira. Depu-
tados suplentes: Aline Corrêa, Ariosto Holanda, Edu-
ardo Barbosa, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Nilson 
Leitão, Penna e Rogério Peninha Mendonça. Compa-
receu também o Deputado Eduardo Azeredo, como 
não membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Acelino Popó, Alex Canziani, Alice Portugal, Artur Bru-
no, Chico Alencar, Danilo Cabral, Gabriel Chalita, Jor-
ge Boeira, Lelo Coimbra, Luiz Carlos Setim, Mara Ga-
brilli, Paulo Rubem Santiago, Professora Dorinha Se-
abra Rezende, Reginaldo Lopes e Waldir Maranhão. 
ABERTURA: Havendo número regimental conforme 
estabelecido no art. 50 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o Presidente Deputado Newton 
Lima (PT/SP) declarou iniciados os trabalhos e colocou 
à apreciação as Atas das seguintes reuniões: 27ª Reu-
nião Ordinária Deliberativa, realizada em 31/10/2012; 
28ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizada 
em 6/11/2012; e 29ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
realizada em 7/11/2012, dispensando suas leituras 
tendo em vista prévia distribuição aos senhores mem-
bros. Em votação, as Atas foram aprovadas à unani-
midade. AVISOS: O Presidente proferiu os seguintes 
comunicados: na próxima reunião deliberativa progra-
mada para o dia 21/11/2012, este Colegiado deve es-
colher os três indicados que serão agraciados com o 
Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2012; e até o final 
de novembro, caso o Relatório Preliminar ao Projeto 
de Lei Orçamentário Anual – PLOA/2013 seja aprova-
do, serão escolhidas as quatro emendas desta Comis-
são ao referido Projeto de Lei, sendo duas para a área 
de Educação e duas para a área de Cultura. ORDEM 
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – Requerimento nº 
206/12 – da Deputada Fátima Bezerra – que “requer 
a realização pela Comissão de Educação e Cultura de 
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seminário para fomentar o debate sobre os planos es-
taduais e municipais do Plano Nacional do Livro e Lei-
tura – PNLL, visando encontrar mecanismos institu-
cionais e não institucionais para a efetiva implemen-
tação desses planos nos Estados e nos Municípios 
Brasileiros”. A Autora constextualizou as razões pelas 
quais o Requerimento deveria ser aprovado. Não hou-
ve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado 
à unanimidade. 2 – Requerimento nº 208/12 – do De-
putado Pedro Uczai – que “requer a realização de au-
diência pública no âmbito da Comissão de Educação 
e Cultura, com o objetivo de discutir a relação das 
universidades públicas estaduais e municipais com o 
Governo Federal, especialmente com relação ao in-
cremento nos aportes financeiros”. Não apreciado em 
razão da ausência do autor. 3 – Requerimento nº 209/12 
– do Deputado Pedro Uczai – que “requer apoio à re-
alização de seminários no Estado de Santa Catarina 
para discutir o Plano Estadual e os Planos Municipais 
de Educação de Forma articulada com o PNE e com 
o piso nacional do magistério”. Não apreciado em ra-
zão da ausência do autor. Antes de dar início à apre-
ciação do item “B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: Prioridade”, o Presidente colocou em 
análise o Requerimento de inversão da pauta apre-
sentado pela Deputada Jandira Feghali, para aprecia-
ção imediata do item 10 – Projeto de Lei nº 4.571/08 
– do Senado Federal – Eduardo Azeredo e Flavio Arns 
e da relatoria da Parlamentar autora do Requerimento. 
Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi 
aprovado à unanimidade. 10. Apreciação do Relatório 
apresentado ao Projeto de Lei nº 4.571/08 – do Sena-
do Federal – Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 
188/2007) – que “dispõe sobre o benefício do paga-
mento de meia-entrada, para estudantes e idosos, em 
espetáculos artísticos-culturais e esportivos”. Relatora: 
Deputada Jandira Feghali. Parecer: pela aprovação 
deste, na forma do Substitutivo aprovado da CSSF, e 
pela rejeição das Emendas aprovadas na CDC. A Re-
latora procedeu à leitura do Relatório e voto. Não hou-
ve debate. Em votação, o Relatório foi aprovado à 
unanimidade. Fez uso da palavra para breves comu-
nicações o Deputado Waldenor Pereira. Tendo em vis-
ta o início da Ordem do dia no Plenário da Câmara dos 
Deputados, na forma do art.46, § 1º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente anun-
ciou que encerraria a reunião. Em consequência as 
matérias relacionadas a seguir, tiveram a sua aprecia-
ção adiada: B – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: Prioridade 4 – Projeto de Lei nº 7.620/10 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 181/2009) 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza 

e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 
outras providências”, a fim de assegurar a gratuidade 
dos serviços de registro de obras intelectuais ao hi-
possuficiente”. Relator: Deputado Luiz Noé. Parecer: 
pela aprovação. Tramitação ordinária 5 – Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.142/08 – do Deputado Eduar-
do Barbosa – que “susta a aplicação da Resolução nº 
33, de 04 de julho de 2008, do Conselho Deliberativo 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”. 
Relator: Deputado Biffi. Parecer: pela rejeição. O De-
putado Izalci apresentou voto em separado em 
27/06/2012. Vista ao Deputado Waldenor Pereira, em 
08/08/2012. 6 – Projeto de Decreto Legislativo nº 534/11 
– do Deputado Duarte Nogueira – que “susta os efeitos 
do § 7º, do art.1º da Portaria nº 1, de 22 de janeiro de 
2010, do Ministério da Educação, que veda, em qual-
quer hipótese, a concessão de financiamento por meio 
do FIES a cursos superiores ministrados na modalida-
de de ensino a distância (EAD)”. Relator: Deputado 
Gilmar Machado. Parecer: pela rejeição. O Deputado 
Izalci apresentou voto em separado em 18/09/2012. 7 
– Projeto de Lei nº 2.971/11 – do Deputado Diego An-
drade – que “erige em Monumento Nacional a Rota do 
Café”. Relator: Deputado Gilmar Machado. Parecer: 
pela aprovação. C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: Prioridade 8 – Projeto 
de Lei nº 1.468/07 – do Senador Cristovam Buarque 
– (PLS 4/2006) – que “altera os arts. 4º, 9º, 11 e 67 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, 
com vistas a garantir atendimento médico e odontoló-
gico ao educando no ensino fundamental público, dis-
por sobre a incumbência da União na avaliação do 
ensino, prever a avaliação das escolas no âmbito mu-
nicipal e assegurar licença periódica de capacitação 
para os profissionais da educação”. (Apensado: PL 
1831/2007) Relatora: Deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende. Parecer: pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 1831/2007, apen-
sado. 9 – Projeto de Lei nº 4.041/08 – do Senador 
Marconi Perillo – (PLS 85/2007) – que “altera os arts. 
1º, 5º, 14 e 16 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, que institui o Programa Universidade para Todos 
– Prouni e dá outras providências, para permitir a ade-
são de instituições estaduais e municipais não-gratui-
tas”. (Apensado: PL 686/2007 (Apensados: PL 
766/2007, PL 1588/2007, PL 2489/2007 e PL 
2643/2011)) Relator: Deputado Newton Lima. Parecer: 
pela rejeição deste, do PL 766/2007, do PL 1588/2007, 
do PL 2489/2007, do PL 2643/2011, e do PL 686/2007, 
apensados. Vista ao Deputado Izalci, em 27/06/2012. 
11 – Projeto de Lei nº 5.319/09 – do Senador Aloizio 
Mercadante – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º de se-
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tembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apre-
sentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 2887/2008, PL 1177/2011 
e PL 1481/2011) Relator: Deputado Jorge Boeira. Pa-
recer: pela rejeição do PL 2887/2008, e do PL 
1177/2011, apensados, e pela aprovação deste, e do 
PL 1481/2011, apensado, na forma do substitutivo. 12 
– Projeto de Lei nº 5.902/09 – do Senador Cristovam 
Buarque – (PLS 256/2008) – que “autoriza a criação 
de Centros de Pesquisa e de Desenvolvimento da 
Educação nas instituições federais de ensino superior”. 
(Apensado: PL 6243/2009) Relator: Deputado Newton 
Lima. Parecer: pela rejeição deste, com envio de Indi-
cação ao Poder Executivo, e pela aprovação do PL 
6243/2009, apensado. 13 – Projeto de Lei nº 7.032/10 
– do Senador Roberto Saturnino – (PLS 337/2006) – 
que “altera os §§ 2º e 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional, para instituir, como conteúdo 
obrigatório no ensino de Artes, a música, as artes 
plásticas e as artes cênicas”. (Apensado: PL 4/2011) 
Relator: Deputado Raul Henry. Parecer: pela aprova-
ção deste, da Emenda 1/2011 da CEC, e do PL 4/2011, 
apensado, na forma do substitutivo anexo. 14 – Proje-
to de Lei nº 1.516/11 – da Senadora Marisa Serrano 
– (PLS 514/2009) – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 
de dezembro de 2006, que “dispõe sobre incentivos e 
benefícios para fomentar as atividades de caráter des-
portivo e dá outras providências”, para dar preferência 
a projetos vinculados a escolas de educação básica 
das redes públicas de ensino”. (Apensado: PL 
3921/2012) Relatora: Deputada Fátima Bezerra. Pare-
cer: pela aprovação deste, e do PL 3921/2012, apen-
sado, na formado substitutivo em anexo. 15 – Projeto 
de Lei nº 1.785/11 – do Senador Gim Argello – (PLS 
228/2010) – que “acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional), para incluir entre 
as incumbências dos estabelecimentos de ensino a 
promoção de ambiente escolar seguro e a adoção de 
estratégias de prevenção e combate ao bullying”. (Apen-
sados: PL 7457/2010 (Apensados: PL 283/2011 
(Apensados: PL 350/2011 e PL 1841/2011), PL 
908/2011, PL 1226/2011, PL 1633/2011 (Apensado: 
PL 2108/2011), PL 1765/2011, PL 2048/2011 e PL 
3036/2011) e PL 3153/2012) Relator: Deputado Jean 
Wyllys. Parecer: pela aprovação deste, do PL 283/2011, 
do PL 908/2011, do PL 1226/2011, do PL 1633/2011, 
do PL 1765/2011, do PL 2048/2011, do PL 3036/2011, 
do PL 350/2011, do PL 1841/2011, do PL 2108/2011, 
do PL 7457/2010, e do PL 3153/2012, apensados, na 
forma do Substitutivo em anexo. 16 – Projeto de Lei nº 
2.521/11 – do Senador Expedito Júnior – (PLS 

123/2009) – que “altera a Lei nº 9.870, de 23 de no-
vembro de 1999, para estabelecer que, no caso de 
transferência do aluno para outro estabelecimento de 
ensino, serão devidas as parcelas vencidas até o dia 
em que for solicitada a transferência”. (Apensado: PL 
6875/2002 (Apensados: PL 208/2003 (Apensado: PL 
5055/2009), PL 4870/2005, PL 35/2003 (Apensado: 
PL 4192/2004), PL 6489/2006 (Apensado: PL 
1255/2011), PL 1110/2007, PL 1596/2007, PL 
2775/2008 e PL 2889/2011)) Relatora: Deputada Aline 
Corrêa. Parecer: pela aprovação deste, do PL 208/2003, 
do PL 1596/2007, do PL 2775/2008, do PL 5055/2009, 
e do PL 6875/2002, apensados, e pela rejeição do PL 
35/2003, do PL 4870/2005, do PL 6489/2006, do PL 
1110/2007, do PL 2889/2011, do PL 4192/2004, e do 
PL 1255/2011, apensados. 17 – Projeto de Lei nº 
3.534/12 – do Poder Executivo – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer 
constar a exigência de manifestação de órgão norma-
tivo do sistema de ensino para o fechamento de esco-
las do campo”. Relator: Deputado Waldenor Pereira. 
Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2012 da CEC. Vista conjunta aos Deputados 
Pedro Uczai e Professora Dorinha Seabra Rezende, 
em 31/10/2012. A Deputada Professora Dorinha Sea-
bra Rezende apresentou voto em separado em 
07/11/2012. Tramitação ordinária 18 – Projeto de Lei 
nº 6.483/06 – do Deputado Celso Russomanno – que 
“dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferen-
ciada para crianças e adolescentes portadores de 
diabetes nas escolas públicas brasileiras”. Relator: 
Deputado Biffi. Parecer: pela aprovação ao Substituti-
vo do Senado Federal. 19 – Projeto de Lei nº 1.429/07 
– do Deputado Silvio Torres – que “altera a Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998”. (Apensado: PL 3786/2008) 
Relator: Deputado Ariosto Holanda. Parecer: pela apro-
vação deste, com anexa emenda do relator, e pela 
rejeição do PL 3786/2008, apensado. O Deputado Gil-
mar Machado apresentou voto em separado em 
09/07/2008. 20 – Projeto de Lei nº 2.425/07 – da De-
putada Rose de Freitas – que “denomina “Rodovia 
Deputado Aloízio Santos” o trecho da BR-262, do qui-
lômetro Zero, em Cariacica, até o quilômetro 20, em 
Viana, no Estado do Espírito Santo”. Relator: Deputa-
do Lelo Coimbra. Parecer: pela aprovação deste, e da 
EMS 2425/2007, apensado. 21 – Projeto de Lei nº 
2.479/07 – do Deputado Ivan Valente – que “dispõe 
sobre a divulgação obrigatória, pela União, do mon-
tante de tributos que deixou de ser recolhido aos cofres 
públicos a título de benefícios fiscais concedidos às 
instituições privadas, prestadoras de serviços educa-
cionais, na realização de atividades de ensino”. Rela-
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tor: Deputado Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela 
aprovação. O Deputado João Matos apresentou voto 
em separado em 12/05/2010. 22 – Projeto de Lei nº 
3.582/08 – da Deputada Rebecca Garcia – que “insti-
tui a Política de Educação para o Consumo Sustentá-
vel”. Relator: Deputado Jorginho Mello. Parecer: pela 
aprovação deste, na forma do substitutivo oferecido 
pelo Senado Federal. 23 – Projeto de Lei nº 3.788/08 
– da Deputada Rebecca Garcia – que “acrescenta o § 
6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para incluir a Educação Ambiental como com-
ponente curricular obrigatório nos currículos do ensino 
fundamental e médio”. (Apensados: PL 4358/2008 
(Apensados: PL 7990/2010 (Apensado: PL 2062/2011), 
PL 1609/2011, PL 2576/2011 e PL 2731/2011), PL 
5340/2009, PL 6099/2009, PL 474/2011, PL 876/2011, 
PL 1139/2011 e PL 1613/2011) Relator: Deputado Raul 
Henry. Parecer: pela rejeição deste, do PL 4358/2008, 
do PL 5340/2009, do PL 6099/2009, do PL 474/2011, 
do PL 876/2011, do PL 1139/2011, do PL 1613/2011, 
do PL 7990/2010, do PL 1609/2011, do PL 2576/2011, 
do PL 2731/2011, e do PL 2062/2011, apensados, com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. 24 – Projeto 
de Lei nº 4.234/08 – do Deputado Sandes Júnior – que 
“dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Pre-
venção e Combate ao Câncer de Pele, da Semana 
Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, 
da obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor 
solar, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras 
providências”. (Apensados: PL 4381/2008, PL 
7337/2010, PL 7523/2010 e PL 3001/2011) Relator: 
Deputado Lelo Coimbra. Parecer: pela rejeição deste, 
do PL 4381/2008, do PL 7337/2010, do PL 7523/2010, 
e do PL 3001/2011, apensados, com envio de Indica-
ção ao Poder Executivo. 25 – Projeto de Lei nº 4.398/08 
– do Deputado Eliene Lima – que “dispõe sobre a obri-
gatoriedade de que o requisito para ministrar a disci-
plina de educação física na educação infantil e ensino 
fundamental seja a licenciatura plena em educação 
física”. (Apensados: PL 6520/2009 e PL 7830/2010) 
Relator: Deputado Lelo Coimbra. Parecer: pela rejeição 
deste, com substitutivo, e pela aprovação do PL 
6520/2009, e do PL 7830/2010, apensados. 26 – Pro-
jeto de Lei nº 5.559/09 – do Deputado Otavio Leite – 
que “estabelece que os programas de fomento, apoio 
e incentivo à cultura, empreendidos pela administração 
federal, possam se estender a atividades e projetos 
que objetivem o desenvolvimento do Turismo Recep-
tivo Brasileiro, nos termos desta Lei”. (Apensado: PL 
5724/2009) Relator: Deputado Mauro Benevides. Pa-
recer: pela aprovação deste, e do PL 5724/2009, apen-
sado, com substitutivo. Vista conjunta aos Deputados 
Artur Bruno e Stepan Nercessian, em 13/06/2012. O 

Deputado Stepan Nercessian apresentou voto em se-
parado em 26/06/2012. 27 – Projeto de Lei nº 5.572/09 
– do Deputado Homero Pereira – que “acrescenta in-
ciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para 
inserir, entre as incumbências da União, a de estabe-
lecer, em colaboração com os entes federados, padrões 
mínimos de infra-estrutura para os prédios escolares”. 
Relator: Deputado Miriquinho Batista. Parecer: pela 
rejeição. 28 – Projeto de Lei nº 6.533/09 – da Deputa-
da Alice Portugal – que “dispõe sobre a proibição de 
alienação de bens imóveis, de valor artístico, histórico 
e/ou cultural, pertencentes a instituições religiosas, 
que tenham recebido quaisquer imunidades, isenções 
e benefícios do Governo Federal, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. 
Parecer: pela rejeição. 29 – Projeto de Lei nº 7.549/10 
– do Deputado Roberto Santiago – que “institui o Dia 
Nacional dos Auxiliares da Administração Escolar”. 
Relator: Deputado Newton Lima. Parecer: pela apro-
vação deste, com as emendas anexas. 30 – Projeto 
de Lei nº 7.627/10 – da Deputada Janete Rocha Pietá 
– que “altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, para incluir no currículo oficial da Rede de En-
sino a obrigatoriedade da temática gênero e suas re-
lações intra e interpessoais”. Relatora: Deputada Alice 
Portugal. Parecer: pela aprovação. 31 – Projeto de Lei 
nº 181/11 – do Deputado Weliton Prado – que “acres-
centa o parágrafo 2º ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, 
de 7 de abril de 1976, para introduzir a destinação 
obrigatória dos materiais de informática apreendidos 
nas ações de combate ao contrabando para as esco-
las públicas”. (Apensados: PL 212/2011 e PL 
2346/2011) Relator: Deputado Waldir Maranhão. Pa-
recer: pela aprovação deste, do PL 212/2011, e do PL 
2346/2011, apensados, na forma do Substitutivo ane-
xo. 32 – Projeto de Lei nº 541/11 – do Deputado We-
liton Prado – que “dispõe sobre a política estadual de 
incentivo ao direito dos alunos das instituições da rede 
pública de ensino a terem acesso ao cinema”. Relator: 
Deputado Stepan Nercessian. Parecer: pela rejeição. 
33 – Projeto de Lei nº 550/11 – do Deputado Weliton 
Prado – que “obriga os estabelecimentos de ensino a 
disponibilizarem assentos proporcionalmente adequa-
dos às pessoas obesas”. Relator: Deputado Lelo Coim-
bra. Parecer: pela aprovação, na forma do substitutivo 
em anexo. 34 – Projeto de Lei nº 759/11 – do Deputa-
do Padre Ton – que “acrescenta o inciso X e XI no art. 
1º da Lei nº 8.313 de 1991”. Relator: Deputado Jean 
Wyllys. Parecer: pela aprovação, com emenda. 35 – 
Projeto de Lei nº 977/11 – do Deputado Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatório o treinamento dos funcio-
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nários que trabalhem no controle de entrada e saída 
das unidades de ensino”. Relator: Deputado Jorge 
Boeira. Parecer: pela aprovação. 36 – Projeto de Lei 
nº 1.503/11 – do Deputado Stepan Nercessian – que 
“altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, que “Decla-
ra Feriados Nacionais os Dias 1º de Janeiro, 1º de 
Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro e 25 de De-
zembro”, para incluir a terça-feira de Carnaval entre 
os feriados nacionais”. Relator: Deputado Paulo Rubem 
Santiago. Parecer: pela aprovação. 37 – Projeto de Lei 
nº 1.518/11 – da Deputada Janete Rocha Pietá – que 
“dispõe sobre o percentual mínimo de recursos desti-
nados a educação indígena e quilombola”. Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela rejeição. 38 – 
Projeto de Lei nº 1.581/11 – da Deputada Luciana 
Santos – que “dispõe sobre a instituição e funciona-
mento do Fundo Especial do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – Funphan”. Relatora: Deputada 
Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. 39 – Projeto 
de Lei nº 1.584/11 – do Deputado Eduardo Azeredo 
– que “altera a redação do § 2º do art. 1º da Lei nº 
10.473, de 27 de junho de 2002, para incluir na área 
de atuação da Fundação Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, os municípios da região mineira do 
Vale do São Francisco”. Relator: Deputado Waldenor 
Pereira. Parecer: pela rejeição, com envio de Indicação 
ao Poder Executivo. 40 – Projeto de Lei nº 1.648/11 
– do Deputado Washington Reis – que “altera a Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre 
o valor total das anuidades escolares, para determinar 
a publicação desse valor em diário oficial”. Relator: 
Deputado Eduardo Barbosa. Parecer: pela aprovação. 
41 – Projeto de Lei nº 1.702/11 – do Deputado Jose 
Stédile – que “determina a obrigatoriedade de matrí-
cula em instituição de ensino aos atletas com menos 
de 18 anos e que não tenham concluído o ensino mé-
dio, vinculados a entidades desportivas profissionais 
ou entidades de prática desportiva formadoras de atle-
ta, bem como beneficiários da Bolsa-Atleta”. Relator: 
Deputado Acelino Popó. Parecer: pela aprovação, com 
as emendas anexas do relator. 42 – Projeto de Lei nº 
1.719/11 – do Deputado Renzo Braz – que “passa a 
ser denominado “Viaduto Durval José Moreira” o via-
duto localizado no Km 674 da BR-116, no Estado de 
Minas Gerais”. Relator: Deputado Ademir Camilo. Pa-
recer: pela aprovação. 43 – Projeto de Lei nº 1.777/11 
– do Deputado Missionário José Olimpio – que “dispõe 
sobre a destinação de recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola à instalação, melhoria e manutenção 
de laboratórios para estudo de ciências e ensino téc-
nico em escolas públicas da rede pública de educação 
básica”. Relatora: Deputada Professora Dorinha Sea-
bra Rezende. Parecer: pela aprovação, com a emenda 

anexa. 44 – Projeto de Lei nº 1.814/11 – do Deputado 
Valmir Assunção – que “dá estabilidade de vínculo 
acadêmico aos dirigentes estudantis na sua respecti-
va instituição de ensino e dá outras providências”. Re-
latora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela aprova-
ção. 45 – Projeto de Lei nº 1.838/11 – do Deputado 
Gabriel Chalita – que “acrescenta artigo à Lei 9.608, 
de 18 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre o ser-
viço voluntário e dá outras providências””. (Apensado: 
PL 1839/2011) Relator: Deputado Paulo Freire. Pare-
cer: pela aprovação deste, e do PL 1839/2011, apen-
sado, na forma do substitutivo anexo. 46 – Projeto de 
Lei nº 1.949/11 – da Deputada Rosinha da Adefal – que 
“altera a Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que 
“Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras 
serviços e monumentos públicos, e dá outras provi-
dências””. (Apensado: PL 4568/2012) Relator: Depu-
tado Lelo Coimbra. Parecer: pela aprovação. 47 – Pro-
jeto de Lei nº 1.971/11 – da Deputada Professora Do-
rinha Seabra Rezende – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
dispor sobre alteração no cálculo do montante de re-
cursos financeiros destinados aos entes governamen-
tais, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar”. Relator: Deputado Artur Bruno. Parecer: pela 
aprovação. 48 – Projeto de Lei nº 1.998/11 – do Depu-
tado Mauro Nazif – que “estabelece a obrigatoriedade 
da instalação de creches e pré-escolas na proximida-
de de unidades de saúde”. Relatora: Deputada Profes-
sora Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Waldenor Pereira apresentou voto em 
separado em 05/06/2012. 49 – Projeto de Lei nº 
2.095/11 – do Deputado Luis Tibé – que “dispõe sobre 
o monitoramento eletrônico com transmissão pela in-
ternet em estabelecimentos de ensino pré-escolar”. 
Relator: Deputado Gabriel Chalita. Parecer: pela rejei-
ção. 50 – Projeto de Lei nº 2.211/11 – do Deputado 
Eduardo Cunha – que “altera a Lei nº 10.260 de 12 de 
julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Finan-
ciamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras 
providências””. Relator: Deputado Reginaldo Lopes. 
Parecer: pela rejeição. 51 – Projeto de Lei nº 2.331/11 
– do Deputado Waldenor Pereira – que “altera a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia e dá outras providências”. Rela-
tor: Deputado Luiz Noé. Parecer: pela rejeição com 
envio de Indicação ao Poder Executivo. 52 – Projeto 
de Lei nº 2.368/11 – do Deputado Osmar Júnior – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura 
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desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos 
e privados”. Relator: Deputado Artur Bruno. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. 53 – Projeto de Lei 
nº 2.381/11 – da Deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende – que “acrescenta §§ 7º e 8º à Lei nº 10.880, 
de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate e o 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Aten-
dimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre 
o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil 
Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. 54 – Projeto de Lei nº 2.384/11 – da De-
putada Fátima Bezerra – que “altera a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional – LDB, para dispor so-
bre gestão democrática nas escolas”. Relatora: Depu-
tada Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. 55 – Pro-
jeto de Lei nº 2.635/11 – do Deputado Pastor Eurico 
– que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade es-
colar”. Relator: Deputado Luiz Carlos Setim. Parecer: 
pela rejeição. 56 – Projeto de Lei nº 2.776/11 – do 
Deputado Saraiva Felipe – que “institui a Política Na-
cional de Saúde Vocal”. Relator: Deputado Artur Bruno. 
Parecer: pela rejeição, com envio de Indicação ao Po-
der Executivo. 57 – Projeto de Lei nº 3.096/12 – do 
Deputado Leonardo Gadelha – que “cria o Parque 
Nacional dos Dinossauros, nos municípios de Sousa 
e São João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba”. 
Relator: Deputado Miriquinho Batista. Parecer: pela 
aprovação. 58 – Projeto de Lei nº 3.116/12 – do Depu-
tado João Arruda – que “denomina “Rodovia Waldemar 
Cesco” o trecho da rodovia BR-153, entre as cidades 
de Ibaiti e Jacarezinho, no Estado do Paraná”. Relator: 
Deputado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação. 59 
– Projeto de Lei nº 3.146/12 – do Deputado Weliton 
Prado – que “dispõe sobre a apresentação do Cartão 
da Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas 
escolas públicas e privadas do Sistema Nacional de 
Educação”. Relator: Deputado Dr. Jorge Silva. Parecer: 
pela aprovação, na forma do substitutivo anexo. 60 – 
Projeto de Lei nº 3.192/12 – da Deputada Luci Choi-
nacki – que “institui 2013 como o Ano Nacional do 
Esporte Feminino”. Relator: Deputado Acelino Popó. 
Parecer: pela aprovação. 61 – Projeto de Lei nº 3.291/12 
– do Senador Flexa Ribeiro – (PLS 153/2010) – que 
“denomina “Eclusas Senador Gabriel Filho” as eclusas 
da Usina Hidrelétrica de Tucuruì, no Estado do Pará”. 
Relator: Deputado José Linhares. Parecer: pela apro-
vação. 62 – Projeto de Lei nº 3.321/12 – do Deputado 
Enio Bacci – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
inclusão da língua espanhola nas escolas públicas 

iniciada no ensino fundamental”. Relatora: Deputada 
Professora Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela 
rejeição. 63 – Projeto de Lei nº 3.333/12 – do Deputa-
do Cabo Juliano Rabelo – que “altera o Decreto-Lei nº 
236, de 28 de fevereiro de 1967, reservando canal em 
âmbito nacional para a transmissão da programação 
da TV Escola em sinal aberto”. Relator: Deputado Pau-
lo Rubem Santiago. Parecer: pela aprovação. 64 – Pro-
jeto de Lei nº 3.400/12 – do Deputado Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da disci-
plina “Direitos Humanos” nas escolas públicas iniciada 
no ensino fundamental”. Relator: Deputado Gabriel 
Chalita. Parecer: pela rejeição, com envio de Indicação 
ao Poder Executivo. 65 – Projeto de Lei nº 3.455/12 
– do Deputado Wellington Fagundes – que “estabele-
ce regime escolar especial com a finalidade de facilitar 
às mães a realização de cursos”. Relatora: Deputada 
Professora Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela 
aprovação, na forma do substitutivo anexo. 66 – Pro-
jeto de Lei nº 3.543/12 – do Deputado Tiririca – que 
“altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que 
“Dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Artistas e de Técnico em Espetáculos de Diversões, e 
dá outras providências””. Relator: Deputado Raul Hen-
ry. Parecer: pela aprovação, com a emenda anexa. 67 
– Projeto de Lei nº 3.700/12 – do Deputado Valmir As-
sunção – que “inscreve no Livro dos Heróis da Pátria 
o nome de João Pedro Teixeira”. Relator: Deputado 
Luiz Noé. Parecer: pela aprovação. 68 – Projeto de Lei 
nº 3.841/12 – da Deputada Aline Corrêa – que “confe-
re ao Município de Caçapava, Estado de São Paulo, o 
título de “Capital Nacional do Antigomobilismo””. Re-
lator: Deputado Tiririca. Parecer: pela aprovação. 69 
– Projeto de Lei nº 3.968/12 – do Deputado Marco 
Tebaldi – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da rea-
lização do teste de avaliação ortopédica da coluna 
“teste do minuto”, em toda rede de ensino pública ou 
privada, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
miriquinho Batista. Parecer: pela rejeição. 70 – Projeto 
de Lei nº 4.005/12 – da Deputada Erika Kokay – que 
“institui a Semana Nacional dos Contadores de Histó-
ria”. Relator: Deputado Tiririca. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Deputado 
Newton Lima agradeceu a presença de todos e encer-
rou os trabalhos às onze horas e três minutos. Antes, 
porém, convidou os senhores membros para as se-
guintes atividades da Comissão: reunião ordinária de-
liberativa, dia 20/11/2012, às 14 horas, no plenário 10, 
Anexo II, para tratar dos assuntos constantes da Pau-
ta; reunião ordinária deliberativa, dia 21/11/2012, às 
10 horas, no plenário 10, Anexo II, para eleição dos 
três indicados que serão agraciados com o Prêmio 
Darcy Ribeiro de Educação 2012, e para apreciação 
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das proposições constantes da Pauta; e reunião ordi-
nária de audiência pública, dia 22/11/2012, às 10 ho-
ras, no plenário 10, Anexo II, para debater “Os 100 
anos do Gonzagão – a importância de Luiz Gonzaga 
para a cultura brasileira”, atendendo ao Requerimento 
nº 204/2012, do deputado Penna, aprovado neste Co-
legiado em 31/10/2012. O inteiro teor da reunião foi 
gravado e filmado, passando os arquivos de áudio e 
vídeo a integrarem o acervo documental desta reunião, 
para posterior transcrição mediante solicitação escrita 
devidamente justificada. E, para constar, eu Marivaldo 
Ferreira da Silva lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Secretário desta 
Comissão de Educação e Cultura, Jairo Luís Brod 
___________________ e pelo Presidente Deputado 
Newton Lima ___________________, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária Re-
alizada em 31 de outubro de 2012. 

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia 
trinta e um de outubro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Ple-
nário 04 da Câmara dos Deputados. Antônio Andrade 
– Presidente; Lucio Vieira Lima, Assis Carvalho e Pau-
derney Avelino – Vice-Presidentes; Aelton Freitas, 
Afonso Florence, Andre Vargas, Cláudio Puty, Edivaldo 
Holanda Junior, Fernando Coelho Filho, Guilherme 
Campos, João Dado, João Magalhães, José Guima-
rães, José Humberto, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, 
Manato, Pedro Eugênio, Reinhold Stephanes, Rui Pal-
meira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima e Zequinha Ma-
rinho – Titulares; André Figueiredo, Andre Moura, An-
tonio Carlos Mendes Thame, Carmen Zanotto, Celso 
Maldaner, Cleber Verde, Jerônimo Goergen, João Maia, 
Jose Stédile, Luiz Carlos Setim, Luiz Pitiman, Marcus 
Pestana, Mauro Nazif, Mendonça Prado e Reginaldo 
Lopes – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, José Priante, 
Osmar Júnior, Otoniel Lima, Pedro Novais e Rodrigo 
Maia. ABERTURA: Havendo número regimental, o se-
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação as Atas da décima segunda e da 
décima terceira reuniões, realizadas nos dias 16 e 17 
de outubro de 2012, respectivamente. Dispensada a 
leitura, a pedido do Deputado Pauderney Avelino. Em 
votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: 
A – ASSUNTOS DA ALÇADA DA COMISSÃO: 1) O 
Presidente comunicou o arquivamento da emenda 
apresentada pelo Deputado Alexandre Silveira ao PL 

nº 2.672/03, do Senado Federal, que “altera a Lei nº 
9.313, de 13 de novembro de 1996, que dispõe sobre 
a distribuição gratuita de medicamentos aos portado-
res do HIV e doentes de AIDS, para incluir nesse be-
nefício os portadores dos vírus das hepatites, os do-
entes com hepatites crônicas e com fibrose cística”, 
nos termos do que dispõem os artigos 54, 55 e 125 
do Regimento Interno, em conformidade com orienta-
ção da Presidência desta Casa, disposta no Of. 
1838/2012; 2) o Presidente deu conhecimento do Re-
latório Final do Grupo de Trabalho destinado a analisar 
a questão da dívida dos Estados e Municípios com a 
União, que tratou de matérias de interesse da Comis-
são. 3) o Presidente deu conhecimento ao Plenário da 
Comissão do Avisos: AVISO nº 66, de 2012, do Banco 
Central do Brasil, que encaminha ao Congresso Na-
cional o demonstrativo das emissões do Real referen-
tes ao mês de maio de 2012, as razões delas deter-
minantes e a posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas; AVISO nº 79, de 2012, do Banco Cen-
tral do Brasil, que encaminha ao Congresso Nacional 
o demonstrativo das emissões do Real referentes ao 
segundo trimestre de 2012, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas, bem como o relatório da execução da pro-
gramação monetária; AVISO nº 94, de 2012, do Banco 
Central do Brasil, que encaminha ao Congresso Na-
cional o demonstrativo das emissões do Real referen-
tes ao mês de julho de 2012, as razões delas deter-
minantes e a posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas. O Presidente deu início à apreciação 
das proposições constantes da pauta. Aprovado Re-
querimento de inversão de pauta, de autoria do Depu-
tado Afonso Florence, para apreciar o item 1 da pauta. 
1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/11 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 370/2011) – que “aprova o texto da De-
cisão CMC nº 63, de 2010, “Alto Representante-Geral 
do Mercosul”, aprovada na XL Reunião Ordinária do 
Conselho do Mercado Comum, realizada em Foz do 
Iguaçu, Paraná, em 16 de dezembro de 2010”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
Aprovado Requerimento de inversão de pauta, de au-
toria do Deputado Afonso Florence, para apreciar o 
item 3 da pauta. 3 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 512/11 – da Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul. – (MSC 374/2011) – que 
“aprova o texto Decisão CMC Nº 29/10 “Contribuições 
para o Orçamento da Secretaria do Tribunal Perma-
nente de Revisão”, aprovada em Montevidéu, em 8 de 
novembro de 2010”. RELATOR: Deputado ANTÔNIO 
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ANDRADE. PARECER: pela compatibilidade e ade-
quação financeira e orçamentária. APROVADO O PA-
RECER CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTADOS 
ANTONIO CARLOS MENDES THAME E RUI PALMEI-
RA. Aprovado Requerimento de inversão de pauta, de 
autoria do Deputado Afonso Florence, para apreciar o 
item 25 da pauta. 25 – PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 
– do Poder Executivo – que “dispõe sobre a criação e 
a transformação de cargos de Agências Reguladoras, 
referidos na Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria, com emenda. APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. Aprovado Requerimento de inversão de 
pauta, de autoria do Deputado Afonso Florence, para 
apreciar o item 29 da pauta. 29 – 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 Ce-
ará – UFC, e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela compa-
tibilidade e adequação financeira e orçamentária, com 
emenda. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. Aprovado Requerimento de inversão de pauta, 
de autoria do Deputado Afonso Florence, para apreciar 
o item 30 da pauta. 31 – PROJETO DE LEI 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 outras providências”. 
(Apensado: PL 2207/2011) RELATOR: Deputado AFON-
SO FLORENCE. PARECER: pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária do PL nº 
1.354/11 e pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 2.207/11, apensado, 
com emenda. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. Aprovado Requerimento de inversão de 
pauta, de autoria do Deputado Afonso Florence, para 
apreciar o item 32 da pauta. 32 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.206/11 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre 
a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará – UNIFESSPA, por desmembramento da Uni-
versidade Federal do Pará – UFPA, e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. PA-
RECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto, com emendas, e pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária das Emendas nºs 01/11, 02/11 e 03/11 da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
Em seguida, o Presidente passou à apreciação dos 
Blocos. BLOCO I – PELA NÃO IMPLICAÇÃO DA MA-
TÉRIA COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEI-
TA OU DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO 

PRONUNCIAMENTO QUANTO À ADEQUAÇÃO FI-
NANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E, NO MÉRITO, PELA 
APROVAÇÃO: 2 – PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR  
Nº 114/11 – do Senado Federal – José Pimentel – (PLS 
225/2011) – que “altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a respon-
sabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 2/11 – do Sr. Otavio Leite – que “inclui art. 17-A e 
parágrafo no art. 65 e altera a descrição da Subseção 
I da Seção I do Capítulo IV da Lei Complementar nº 
101 de 4 de maio de 2000”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO COELHO FILHO. PARECER: pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO 
PUTY. 14 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 38/11 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “dispõe 
sobre condições para a liquidação de créditos de pre-
catórios a serem pagos pelas Fazendas Públicas dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios”. RELATOR: 
Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária; e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO 
PUTY. 15 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 89/11 – do Sr. João Ananias – que “acrescenta art. 
43-A à Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 
2000”. RELATOR: Deputado VAZ DE LIMA. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. O Depu-
tado Jerônimo Goergen apresentou voto em separado 
em 17/10/2012. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DOS DEPUTADOS CLÁUDIO PUTY E GUI-
LHERME CAMPOS. 23 – PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 
– do Senado Federal – Edison Lobão – (PLS 370/2007) 
– que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Conservador-Restaurador de Bens Cul-
turais Móveis e Integrados e autoriza o Poder Execu-
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tivo a criar o Conselho Federal de Conservação-Res-
tauração de Bens Móveis e Integrados e seus Conse-
lhos Regionais, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3053/2008) RELATOR: Deputado EDUARDO 
CUNHA. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do PL nº 4.042/08, 
do PL nº 3.053/08, apensado, e do Substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 4.042/08 
e do PL nº 3.053/08, apensado, nos termos do Subs-
titutivo da CTASP. APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 43 – PROJETO DE LEI Nº 5.835/09 – do 
Sr. Ratinho Junior – que “altera o § 2º do art. 15 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para assegurar a 
comprovação da situação de desemprego por outros 
meios de prova admitidos em direito”. RELATORA: 
Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e da emenda da Comissão de Segu-
ridade Social e Família; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto e da emenda da CSSF. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO 
PUTY. 46 – PROJETO DE LEI Nº 368/11 – do Sr. Mar-
çal Filho – que “institui margem de preferência, nos 
processos licitatórios, para produtos e serviços locais 
e regionais”. RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DOS DE-
PUTADOS CLÁUDIO PUTY, PAUDERNEY AVELINO 
E GUILHERME CAMPOS. 48 – PROJETO DE LEI Nº 
889/11 – do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 
11.438, de 29 de dezembro de 2006, para incluir a 
construção de equipamentos esportivos comunitários 
entre os projetos aptos a receber incentivos fiscais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁU-
DIO PUTY. 50 – PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 – do 
Sr. Manato – que “acrescenta o art. 259-A à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, dispondo sobre a 
prescrição das multas de trânsito”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei-

ta ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de 
Viação e Transportes; e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto e das Emendas nºs 1 e 2 da CVT. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁU-
DIO PUTY. 52 – PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “institui a “Lei 
da Transparência Tributária”, dispondo sobre forneci-
mento de informações relativas à arrecadação tributá-
ria federal”. RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO CLÁUDIO PUTY. 54 – PROJETO DE LEI Nº 
2.077/07 – do Sr. Carlos Brandão – que “altera o inci-
so IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 
1989”. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁU-
DIO PUTY. BLOCO II – PELA COMPATIBILIDADE E 
ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E, 
NO MÉRITO, PELA APROVAÇÃO: 8 – PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR  
Nº 122/07 – do Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe so-
bre o IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, dando nova redação ao inciso V do 
§ 1º do art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário Nacional)”. RELATOR: Depu-
tado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 11 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 576/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a re-
dação do art. 11, I, “d”, da Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, esclarecendo que a compe-
tência para instituição do ICMS na importação do ex-
terior incumbe ao Estado onde se localiza o domicílio 
ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria 
ou bem”. RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 
45 – PROJETO DE LEI Nº 6.474/09 – do Sr. Jaime 
Martins – que “institui o Programa Bicicleta Brasil, para 
incentivar o uso da bicicleta visando a melhoria das 
condições de mobilidade urbana”. RELATOR: Deputa-
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do JOSE STÉDILE. PARECER: pela adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e da Emenda da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano; e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 51 
– PROJETO DE LEI Nº 2.607/11 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “concede isenção do Imposto de Renda sobre 
a remuneração de professores, nas condições que 
estabelece”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 
BLOCO III – PELA NÃO IMPLICAÇÃO DA MATÉRIA 
COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU 
DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUN-
CIAMENTO QUANTO À ADEQUAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA E, NO MÉRITO, PELA REJEIÇÃO: 
9 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 266/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – 
que “regulamenta a faculdade da União condicionar a 
transferência de recursos originários da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico – Cide inciden-
te sobre a importação e a comercialização de petróleo 
e seus derivados, gás natural e seus derivados, e ál-
cool etílico combustível, a Estados, seus respectivos 
Municípios, e ao Distrito Federal”. RELATOR: Deputa-
do LUCIANO CASTRO. PARECER: pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei-
ta ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e da Emenda da Comissão de Viação e 
Transportes; e, no mérito, pela rejeição do Projeto e 
da Emenda da CVT. RETIRADO DE PAUTA A REQUE-
RIMENTO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. 
42 – PROJETO DE LEI Nº 5.166/09 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “altera a 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”” (Apen-
sado: PL 121/2011) RELATOR: Deputado ZECA DIR-
CEU. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do PL nº 5.166/09 e 
do PL nº 121/11, apensado e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 5.166/09 e do PL nº 121/11, apensado. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO GUILHERME CAMPOS. 55 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.131/07 – do Sr. Edgar Moury – que “torna obriga-
tória a homologação em cartório de todo contrato de 
empréstimo consignado a ser efetuado por aposenta-
do ou pensionista do INSS”. (Apensados: PL 2205/2007 
e PL 5608/2009) RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMA-
RÃES. PARECER: pela não implicação da matéria com 

aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do PL nº 2.131/07 e 
dos PL’s nºs 2.205/07 e 5.608/09, apensados, e do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília; e, no mérito, pela rejeição do PL nº 2.131/07 e 
dos PL’s nºs 2.205/07 e 5.608/09, apensados, e do 
Substitutivo da CSSF. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVELI-
NO. BLOCO IV – PELA NÃO IMPLICAÇÃO DA MATÉ-
RIA COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA 
OU DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRO-
NUNCIAMENTO QUANTO À ADEQUAÇÃO FINAN-
CEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 20 – PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO Nº 168/04 – do Sr. Giacobo e outros – que 
“institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar irregularidades nas licitações de coleta de 
lixo no País”. RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 
26 – PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – do Senado Fe-
deral – Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “esta-
belece a obrigatoriedade da neutralização das emis-
sões de gases de efeito estufa decorrentes da realiza-
ção da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARE-
CER: pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 27 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.707/05 – do Senado Federal – Augusto Bo-
telho – (PLS 85/2005) – que “autoriza a criação da 
Universidade Federal Rural de Roraima”. (Apensado: 
PL 4956/2005) RELATOR: Deputado ALFREDO KAE-
FER. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do PL nº 5.707/05, 
do PL nº 4.956/05, apensado, do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura e da Emenda da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
30 – PROJETO DE LEI Nº 4.570/08 – do TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO – que “acrescenta dois cargos 
em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal de Contas da União para provimento em Ga-
binete de Auditor do Tribunal de Contas da União”. 
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RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARE-
CER: pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária da Emenda do Senado Federal 
ao Projeto. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. Aprovado Requerimento de inversão de pau-
ta, de autoria do Deputado Afonso Florence, para 
apreciar o item 31 da pauta. 47 – PROJETO DE LEI 
Nº 784/11 – do Sr. João Arruda – que “acrescenta o § 
3º ao art. 3º da Lei nº 12.340, de 1º de Dezembro de 
2010”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. BLOCO V – PELA COMPATIBILIDADE E 
ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 28 
– PROJETO DE LEI Nº 7.416/10 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 348/2007) – que “inclui a carne 
suína na pauta de produtos amparados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos 
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e 
da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”. RELATOR: 
Deputado JERÔNIMO GOERGENº PARECER: pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. BLOCO VI – PELA IN-
COMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO FINAN-
CEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 19 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.496/11 – do Sr. Hugo Motta – que “autoriza a 
criação, pelo Poder Executivo, da Universidade Fede-
ral do Sertão, com sede no município de Patos, no 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANTONIO ANDRA-
DE. 37 – PROJETO DE LEI Nº 6.174/09 – do Sr. Gui-
lherme Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Campinas, no Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO GUILHERME CAMPOS. BLOCO VII – PELA 
INCOMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO FINAN-
CEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 7 – PROJETO DE LEI Nº 
7.619/10 – da Comissão de Legislação Participativa 
– (SUG 189/2009) – que “altera a Lei nº 9.265, de 12 
de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade 
dos atos necessários ao exercício da cidadania”. RE-
LATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orça-

mentária. Vista ao Deputado Cláudio Puty, em 
28/03/2012. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. 24 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 120/2003) – que “veda a 
cobrança de qualquer valor em processos seletivos de 
ingresso em cursos de graduação de instituições pú-
blicas federais de educação superior para os candida-
tos que menciona”. RELATOR: Deputado JÚNIOR 
COIMBRA. PARECER: pela incompatibilidade e ina-
dequação financeira e orçamentária. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS CLÁU-
DIO PUTY E PAUDERNEY AVELINO. 35 – PROJETO 
DE LEI Nº 912/07 – da Sra. Sandra Rosado – que 
“regulamenta a profissão de Arqueólogo e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMA-
RÃES. PARECER: pela incompatibilidade financeira e 
orçamentária do Projeto e pela não implicação com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas das emendas da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS AFONSO 
FLORENCE E PAUDERNEY AVELINO. 36 – PROJE-
TO DE LEI Nº 1.048/07 – da Sra. Andreia Zito – que 
“dispõe sobre o custeio dos exames médicos admis-
sionais, para posse em cargo público de provimento 
efetivo, de candidato aprovado em concurso”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela 
inadequação financeira e orçamentária do Projeto e 
da emenda da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVELI-
NO. 38 – PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – do Sr. An-
tonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao 
art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
permitir que a dona de casa recolha contribuição pre-
videnciária desde a data do casamento”. RELATOR: 
Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela in-
compatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e da emenda da Comissão de Segu-
ridade Social e Família. Vista conjunta aos Deputados 
Jean Wyllys, Pauderney Avelino e Rui Costa, em 
15/06/2011. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. 41 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de apo-
sentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdên-
cia Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital”. RELATOR: Deputado 
JÚNIOR COIMBRA. PARECER: pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária. O Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame apresentou voto em 
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separado em 05/10/2011. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO PAUDERNEY AVE-
LINO. 44 – PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – do Sr. 
Valadares Filho – que “dispõe sobre concessão de 
incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ, a empresas de turismo que empre-
guem, no seu quadro de funcionários, jovens oriundos 
de programas sociais do Governo Federal na condição 
de Aprendiz, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO CLÁUDIO PUTY. 49 – PROJETO DE LEI Nº 
1.068/11 – do Sr. Ricardo Izar – que “altera o § 1º do 
art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
aumentando de 24 para 28 anos o limite de idade para 
inclusão de dependente universitário para efeito de 
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da 
Pessoa Física”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME CAM-
POS. Os demais itens da pauta não foram apreciados 
em função do encerramento da reunião. 4 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 569/12 – do Senado 
Federal – Gleisi Hoffmann – (PDS 71/2011) – que “dis-
ciplina o pagamento da ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional”. (Apensados: PDC 557/2012, 
PDC 2536/2006 (Apensado: PDC 14/2011), PDC 
3030/2010 (Apensados: PDC 3035/2010, PDC 2/2011, 
PDC 321/2011 e PDC 554/2012) e PDC 570/2012) 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. PARE-
CER: pela compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária do PDC nº 569/12 e dos PDC’s nºs 
2.536/06, 3.030/10, 2/11, 14/11, 321/11, 554/12 e 
557/12, apensados, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária do PDC’s nºs 3.035/10 
e 570/12, apensados; e, no mérito, pela aprovação do 
PDC nº 569/12 e pela rejeição dos PDC’s nºs 2.536/06, 
3.030/10, 2/11, 14/11, 321/11, 554/12 e 557/12, apen-
sados. NÃO DELIBERADO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 
7.511/10 – do Senado Federal – Marisa Serrano – (PLS 
515/2009) – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Programa Universitário de Apoio ao Esporte”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária, 
com emendas. NÃO DELIBERADO. 6 – PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR  
Nº 76/07 – do Sr. José Fernando Aparecido de Olivei-
ra – que “modifica o art. 2º da Lei Complementar nº 
125, de 2007”. (Apensados: PLP 380/2008, PLP 
403/2008 e PLP 475/2009) RELATOR: Deputado JÚ-
LIO CESAR. PARECER: pela não implicação da ma-

téria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do PLP nº 
76/07 e dos PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apen-
sados, e da emenda da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional; e, 
no mérito, pela aprovação do PLP nº 76/07 e dos PLP’s 
nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apensados, e da emen-
da da CAINDR, com Substitutivo. NÃO DELIBERADO. 
10 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 538/09 – do Sr. Eleuses Paiva – que “altera a Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAU-
DERNEY AVELINO. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação, com emenda. O Deputado Rui 
Costa apresentou voto em separado em 09/08/2011. 
NÃO DELIBERADO. 13 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR  
Nº 17/11 – do Sr. Efraim Filho – que “dispõe sobre a 
incidência do ICMS em operações interestaduais com 
mercadorias e bens efetuadas por meio da Internet ou 
por qualquer outro meio”. RELATOR: Deputado CLÁU-
DIO PUTY. PARECER: Parecer com Complementação 
de Voto do relator, Dep. Cláudio Puty, pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária; e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. 
Os Deputados Vaz de Lima e João Dado apresentaram 
votos em separado. Vista ao Deputado Vaz de Lima, 
em 10/08/2011. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 3/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“acrescenta o § 4º ao art. 13 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Esta-
tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pe-
queno Porte”. (Apensados: PLP 4/2007, PLP 599/2010, 
PLP 600/2010 e PLP 67/2011) RELATOR: Deputado 
PAULO MALUF. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto de 
Lei Complementar nº 3/07, dos PLP’s nºs 600/10 e 
67/11, apensados, e do Substititutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
pela não implicação com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas do PLP nº 4/07, apen-
sado; e pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do PLP nº 599/10; e, no mérito, 
pela aprovação do PLP nº 3/07, e dos PLP’s nºs 4/07 
e 600/10, apensados, nos termos do Substitutivo da 
CDEIC, com subemenda, e pela rejeição do PLP 
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67/2011, apensado. NÃO DELIBERADO. 17 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 194/01 – do Sr. Chico da Princesa – que “dispõe 
sobre os instrumentos de defesa do sujeito passivo da 
obrigação tributária”. (Apensados: PLP 285/2005, PLP 
37/2007 e PLP 38/2007) RELATOR: Deputado EDU-
ARDO CUNHA. PARECER: pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do PLP nº 
194/01, e dos PLP’s nºs 285/05, 37/07 e 38/07, apen-
sados; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 194/01 
e dos PLP’s nºs 285/05, 37/07 e 38/07, apensados, 
com Substitutivo. NÃO DELIBERADO. 18 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.082/03 – do Sr. Paes Landim – que “alte-
ra a redação dos dispositivos que menciona da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta ou-
tros”. (Apensados: PL 3366/2004 e PL 3993/2008 
(Apensados: PL 6262/2009 (Apensado: PL 2261/2011), 
PL 387/2011 e PL 1632/2011)) RELATOR: Deputado 
JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e ina-
dequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 
nº 2.082/03 e dos PL’s nºs 3.366/04, 6.262/09, 387/11, 
1.632/11 e do 2.261/11, apensados, e do Substitutivo 
da Comissão da Educação e Cultura, e pela não im-
plicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do PL nº 3.993/08, apensado, com emendas. NÃO 
DELIBERADO. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.011/11 
– do Senado Federal – Alfredo Cotait – (PLS 319/2010) 
– que “altera os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, para ampliar o limite de receita 
bruta total para ingresso de pessoas jurídicas no regi-
me de lucro presumido para tributação pelo imposto 
de renda”. (Apensado: PL 305/2007 (Apensados: PL 
1848/2007, PL 1917/2007, PL 6082/2009, PL 7629/2010 
e PL 7717/2010)) RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: Parecer do relator , Dep. Júlio Cesar, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto de Lei nº 2.011/11, dos PL’s nº 305/07, 
6.082/09, 7.717/10, apensados, e da Emenda apre-
sentada ao Substitutivo do relator; pela inadequação 
financeira e orçamentária dos PLs nº 1.848/07, 1.917/07 
e 7.629/10, apensados; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.011/11 e dos PL’s nº 305/07, 
6.082/09, 7.717/10, apensados, com Substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda apresentada ao Substitutivo 
do relator. O Deputado João Dado apresentou voto em 
separado em 16/05/2012. Vista ao Deputado Guilher-
me Campos, em 23/05/2012. NÃO DELIBERADO. 22 
– PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – 
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” RE-
LATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresentada na 
Comissão de Finanças e Tributação e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresen-
tada na CFT, com Substitutivo. Vista ao Deputado Pau-
derney Avelino, em 26/10/2011. NÃO DELIBERADO. 
33 – PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, para regular o registro de contrato de transfe-
rência de tecnologia”. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 
6.287/09 e do Substitutivo da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico Indústria e Comércio e, no mérito, 
pela aprovação do PL nº 6.287/09 e do Substitutivo da 
CDEIC, com Subemenda. NÃO DELIBERADO. 34 – 
PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e das emendas da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e, no méri-
to, pela aprovação do Projeto e das emendas da CMA-
DS, com Substitutivo. Os Deputados Vignatti e Guilher-
me Campos apresentaram votos em separado. Vista 
conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui Costa, 
em 09/11/2011. NÃO DELIBERADO. 39 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.007/08 – do Sr. Chico Alencar – que “dis-
põe sobre a incidência do imposto de renda na fonte 
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou credita-
dos por pessoa jurídica”. (Apensados: PL 3091/2008 
e PL 2610/2011) RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela compatibilidade e adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 
3.007/08 e dos PL’s nºs 3.091/08 e 2.610/11, apensa-
dos, e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 
3.007/08 e dos PL’s nºs 3.091/08 e 2.610/11, apensa-
dos. NÃO DELIBERADO. 40 – PROJETO DE LEI Nº 
3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior – que “cria o Progra-
ma Entrada do Idoso nos hospitais e postos de saúde 
no âmbito de todo o Território Nacional”. RELATOR: 
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela compatibili-
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dade e adequação financeira e orçamentária, com 
emenda. NÃO DELIBERADO. 53 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier – que “concede 
isenção de pagamento de pedágio para os veículos 
táxi”. (Apensado: PL 7272/2006) RELATOR: Deputado 
ANDRE VARGAS. PARECER: pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 5.752/05 e pela inadequação financeira e 
orçamentária do PL nº 7.272/06, apensado, e, no mé-
rito, pela rejeição do PL nº 5.752/05. NÃO DELIBERA-
DO. 56 – PROJETO DE LEI Nº 3.336/08 – do Sr. Luis 
Carlos Heinze – que “altera a Lei nº 11.116, de 18 de 
maio de 2005, para incentivar a produção de biocom-
bustível para o consumo do próprio produtor rural e de 
associados de cooperativas agropecuárias”. RELATOR: 
Deputado REINHOLD STEPHANES. PARECER: pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do Projeto, na forma do Substitutivo da Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural com a Subemenda da Comis-
são de Minas e Energia; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto, na forma do Substitutivo da CAPADR, com 
a Subemenda da CME. NÃO DELIBERADO. 57 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.808/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “redefine as garantias e simpli-
fica os requisitos para acesso a financiamentos do 
FINAME Agrícola”. RELATOR: Deputado JOSÉ HUM-
BERTO. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto e das 
emendas nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e 4/2007 apresentadas 
na Comissão de Finanças e Tributação; e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto, com emendas, e pela re-
jeição das emendas nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07 apre-
sentadas na CFT . NÃO DELIBERADO. 58 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.964/09 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “autoriza às sociedades cooperativas de 
crédito receber pagamentos de contribuições e tributos 
federais, estaduais e municipais”. RELATOR: Deputa-
do RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às onze horas e trinta e seis minutos, antes convocan-
do os senhores membros para reunião ordinária, quar-

ta-feira, 7 de novembro, às 10h, no Plenário nº 4. E, 
para constar, eu ______________________, Apare-
cida de Moura Andrade, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Antônio Andrade 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária Au-
diência Pública Realizada em 8 DE NOVEMBRO 
DE 2012.

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia oito 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Afonso Florence – Titular; Antonio Carlos 
Mendes Thame, Carmen Zanotto, Leonardo Gadelha 
e Zeca Dirceu – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Flávia Morais e Mendonça Filho, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Aelton Freitas, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Antônio Andrade, Assis Carvalho, Audifax, 
Cláudio Puty, Edivaldo Holanda Junior, Fernando Coe-
lho Filho, Guilherme Campos, João Dado, João Maga-
lhães, José Guimarães, José Humberto, José Priante, 
Júlio Cesar, Júnior Coimbra, Lucio Vieira Lima, Manato, 
Osmar Júnior, Otoniel Lima, Pauderney Avelino, Pedro 
Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, Rodrigo 
Maia, Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima e 
Zequinha Marinho. ABERTURA: Assumiu a direção 
dos trabalhos o Deputado Leonardo Gadelha. Aberto 
os trabalhos, o Deputado Leonardo Gadelha informou 
que a audiência pública destinava-se a debater o Pro-
jeto de Lei, que dispõe sobre isenções fiscais sobre 
produtos escolares de fabricação nacional, resultado 
da aprovação do Requerimento nº 141/12-CFT, de sua 
autoria. Fazendo uso da palavra, informou aos presen-
tes as razões pelas quais apresentou o requerimento, 
que resultou na presente reunião. A seguir convidou 
para que tomassem assento à mesa os senhores ex-
positores: Fernando Mombelli, Coordenador-Geral de 
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil; Fabio Arruda Mortara, Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF Nacional; 
Moacir Bergamo, Diretor da ABIGRAF São Paulo; Ru-
bens Passos, Presidente da Associação Brasileira de 
Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares – 
ABFIAE; Luiz Renato Souza, Presidente da Associação 
dos Distribuidores de Papelaria do Brasil – ADISPA; 
Antonio M. Nogueira, Presidente do Sindicato do Co-
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mércio Varejista de Material de Escritório e Papelaria 
de São Paulo e Região – SIMPA. O presidente deu co-
nhecimento aos presentes acerca dos procedimentos 
regimentais a serem seguidos, comunicando que a 
reunião seria gravada. Passando-se às explanações, 
o presidente concedeu a palavra aos senhores con-
vidados para suas exposições: Fernando Mombelli, 
Coordenador-Geral de Tributação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; Fabio Arruda Mortara, 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Grá-
fica – ABIGRAF Nacional; Moacir Bergamo, Diretor 
da ABIGRAF São Paulo; Rubens Passos, Presidente 
da Associação Brasileira de Fabricantes e Importa-
dores de Artigos Escolares – ABFIAE; Luiz Renato 
Souza, Presidente da Associação dos Distribuidores 
de Papelaria do Brasil – ADISPA; Antonio M. Noguei-
ra, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Material de Escritório e Papelaria de São Paulo e Re-
gião – SIMPA. Encerradas as exposições, o Deputado 
Leonardo Gadelha concedeu a palavra ao Deputado 
Mendonça Filho e ao Senador José Agripino, autor 
do Projeto. Não havendo mais oradores inscritos, o 
Deputado Leonardo Gadelha concedeu a palavra aos 
Senhores Fernando Mombelli, Fabio Arruda Mortara, 
Moacir Bergamo, Rubens Passos, Luiz Renato Sou-
za e Antonio M. Nogueira, sucessivamente, para suas 
considerações finais a respeito do tema. Antes de en-
cerrar, o Deputado Leonardo Gadelha agradeceu a 
participação dos senhores convidados, parlamentares, 
jornalistas e demais presentes. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da reunião. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Deputado Leonardo Ga-
delha encerrou os trabalhos às doze horas e doze mi-
nutos. E, para constar, eu ______________________, 
Aparecida de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente em exercício, Deputado Leonardo Gade-
lha ______________________, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima-Oitava Reunião, Ordinaria 
Deliberativa, Realizada em 07 de novembro de 2012

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
sete de novembro 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 presidência do deputado Edmar Arruda. Regis-
traram presença os deputados Edmar Arruda (presi-

dente), Edson Santos e Wellington Roberto (vice-
-presidentes), Aníbal Gomes, Carlos Brandão, Daniel 
Almeida, Fernando Francischini, Giroto, Glauber Bra-
ga, Hugo Motta, Marcelo Matos, Nilton Capixaba, 
Paulo Feijó, Ronaldo Caiado e Vanderlei Siraque – 
titulares; Aureo, Carlos Magno, Davi Alves Silva Júnior, 
Eduardo Cunha, João Magalhães, Mendonça Filho, 
Sibá Machado, Vanderlei Macris e Vaz de Lima – su-
plentes. Deixaram de comparecer os titulares Aline 
Corrêa, Devanir Ribeiro, Edio Lopes e Nelson Bornier 
. ABERTURA: Havendo número regimental, o presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as atas da vigésima-sexta e vigésima-
-sétima reuniões da Comissão, cuja leitura foi dispen-
sada a pedido do deputado Eduardo Cunha. Não 
houve discussão. Em votação, as atas foram aprova-
das. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso II, 
do Regimento Interno, o presidente informou que fo-
ram distribuídas cópias da lista dos expedientes re-
cebidos pela Comissão no período de dezessete de 
outubro a seis de novembro, que passa a integrar 
esta ata, dispensando a leitura dos citados expedien-
tes. Em seguida, o presidente convidou os deputados 
para a sessão solene de outorga do Prêmio Transpa-
rência e Fiscalização Pública, no próximo dia 13, no 
Plenário Ulysses Guimarães. O presidente também 
acordou com os deputados os procedimentos que a 
Comissão adotará em relação às sugestões de emen-
das ao orçamento de 2013. Esclareceu que, nos úl-
timos anos, número significativo de sugestões de 
emendas aprovadas na CFFC têm sido inadmitidas 
ou rejeitadas pelo colegiado da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), 
principalmente devido à inadequação ao determinado 
nos arts 43 a 45 da Res. CN nº 1/2006, com destaque 
para o não-relacionamento das emendas com a área 
de atuação da CFFC e para a incompatibilidade das 
fontes de recursos apresentadas nas emendas de 
remanejamento. Esclareceu que, conforme a citada 
resolução, as emendas da CFFC devem ser destina-
das à área temática de “Poderes de Estado e Repre-
sentação” e subárea temática dos órgãos: “Tribunal 
de Contas da União, Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, e Presidência da República. Res-
salvou, entretanto, que há histórico de aprovação, na 
CMO, de emendas da CFFC destinadas a outros ór-
gãos, desde que o objeto da despesa se destine a 
ações de fiscalização. Portanto, conforme sugerido 
pelo presidente, visando ao melhor aproveitamento 
das emendas apresentadas pela CFFC, com foco na 
sua admissão e aprovação na CMO e no Plenário da 
Casa, o plenário acordou que a Comissão só irá de-
liberar sobre emendas destinadas às áreas de fisca-
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lização. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 
349/12, do Sr. Vaz de Lima, que “solicita seja convo-
cado o Sr. ministro da Saúde para prestar esclareci-
mentos acerca do Programa Aqui Tem Farmácia Po-
pular, do Ministério da Saúde”. Retirado de pauta a 
requerimento do autor. 2 – REQUERIMENTO Nº 
354/12, do Sr. Vanderlei Macris, que “solicita sejam 
convidados os Srs. Nelson Hubner, diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Her-
mes Chipp, diretor-geral do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), para prestarem esclareci-
mentos a esta Comissão sobre os recorrentes apa-
gões no sistema de fornecimento de energia elétrica 
do país”. O deputado Mendonça Filho sugeriu a dis-
cussão conjunta deste requerimento com os Reque-
rimentos 355/12 e 357/12, que tratam do mesmo tema, 
defendendo a realização de audiência pública con-
junta com a Comissão de Minas e Energia, com a 
presença de todos os convidados listados nos três 
requerimentos, exceto o ministro Edison Lobão, que 
seria substituído pelo secretário-executivo e ministro 
interino das Minas e Energia Márcio Pereira Zimmer-
mann. O deputado Ronaldo Caiado concordou com 
a proposta. Os deputados Edson Santos e Eduardo 
Cunha concordaram com a realização de audiência 
conjunta apenas para receber o ministro interino, uma 
vez que o requerimento aprovado na Comissão de 
Minas e Energia se restringia a este convidado, su-
gerindo a aprovação de outra audiência pública, ape-
nas da CFFC, para ouvir as demais autoridades con-
vidadas, excluído o secretário-executivo que já par-
ticiparia da audiência pública conjunta. O deputado 
Mendonça filho concordou com a proposta e solicitou 
que fossem incluídos entres os convidados da segun-
da audiência os presidentes da Chesf e de Furnas. 
Em votação, conforme acordo do plenário, o Reque-
rimento 354/12 foi aprovado, com alteração, para re-
alização de audiência pública que atenderá também 
o Requerimento 357/12, com os seguintes convidados: 
Nelson Hubner – diretor-geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), Hermes Chipp – diretor-
-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), José da Costa Carvalho Neto – presidente da 
Eletrobras, Flávio Decat – presidente de Furnas, e 
João Bosco de Almeida – presidente da Chesf. 3 – 
REQUERIMENTO Nº 355/12, do Sr. Vanderlei Macris, 
que “solicita seja convocado o Sr. ministro de Minas 
e Energia, Edison Lobão, para prestar esclarecimen-
tos a esta Comissão sobre os recorrentes apagões 
no sistema de fornecimento de energia elétrica do 
país”. Em votação, conforme acordado na discussão 
conjunta com o Requerimento 354/12 e 357/12, o 
Requerimento 355/12 foi aprovado, com alteração, 

como convite ao secretário-executivo e ministro inte-
rino de Minas e Energia Márcio Pereira Zimmermann, 
em substituição ao ministro Edson Lobão, para audi-
ência conjunta com a Comissão de Minas e Energia. 
4 – REQUERIMENTO Nº 356/12, do Sr. Glauber Bra-
ga, que “solicita seja realizada audiência pública com 
a presença do Exmo. Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, Sr. Sergio Cabral, da Exma. secretária 
nacional de Assistência Social (MDS), Sra. Denise 
Collin, do presidente da Federação das APAEs do 
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Delton Pedroso Bastos 
para esclarecimentos sobre notícias publicadas no 
jornal O Globo e Portal G1, em que o Governo do 
Estado Rio de Janeiro promoverá drástico corte na 
ordem de R$ 13 milhões da Secretaria Estadual de 
Assistência Social, que atingirá 40 instituições da ca-
pital e do interior do Estado do Rio de Janeiro”. Reti-
rado de pauta, a pedido do autor. 5 – REQUERIMEN-
TO Nº 357/12, do Sr. Mendonça Filho, que “solicita 
realização de audiência pública para ouvir os Srs. 
Márcio Pereira Zimmermann – secretário-executivo 
do Ministério de Minas e Energia, Nelson José Hüb-
ner Moreira – diretor-geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), Hermes Chipp – diretor-
-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), e José da Costa Carvalho Neto – presidente 
da Eletrobras, a fim de debaterem sobre as falhas 
recorrentes no sistema de distribuição de energia 
elétrica, que têm ocasionado uma série de blecautes 
em diversas regiões do país”. Em votação, conforme 
acordado na discussão conjunta com o Requerimen-
to 354/12 e 355/12, o Requerimento 357/12 foi apro-
vado, com alteração, para realização de audiência 
pública que atenderá também o Requerimento 354/12, 
com os seguintes convidados: Nelson Hubner – dire-
tor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), Hermes Chipp – diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), José da Costa 
Carvalho Neto – presidente da Eletrobras, Flávio De-
cat – presidente de Furnas, e João Bosco de Almeida 
– presidente da Chesf. 6 – PROPOSTA DE FISCALI-
ZAÇÃO E CONTROLE Nº 37/07, do Sr. Sérgio Mora-
es, que “propõe que a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle realize ato de fiscalização e con-
trole nas fundações de apoio à UFSM – FATEC e 
FUNDAE”. Relator: deputado SIBÁ MACHADO. Re-
latório final: pelo encerramento e arquivamento, por 
ter alcançado o seu objetivo. O autor leu o voto pelo 
encerramento e arquivamento. Não houve discussão. 
Em votação o relatório foi aprovado. 7 – PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 82/09, do Sr. 
Leo Alcântara e outros, que “propõe que a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de 
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fiscalização sobre as ações previstas no Projeto de 
Lei nº 1, de 2009-CN, a serem executadas pela Se-
cretaria Especial de Portos”. Relatora: deputada Aline 
Corrêa. Relatório final: pelo encerramento e arquiva-
mento. O presidente dispensou a leitura do relatório, 
já distribuído em avulso. Não houve discussão. Em 
votação, o relatório foi aprovado. 8 – PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 43/1, do Sr. Ru-
bens Bueno, que “propõe que o Tribunal de Contas 
da União – TCU realize atos de fiscalização e contro-
le em todos os contratos firmados entre o Banco do 
Brasil e as empresas Rede Brasil Gestão de Ativos, 
Cercred e BNS Bureaux, bem como sobre os serviços 
deles decorrentes”. Relator: deputado Nilton Capixa-
ba. Relatório prévio: pela implementação. Retirado de 
pauta a pedido do relator, que solicitou a restituição 
dos autos para revisão do seu parecer. 9 – PROPOS-
TA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 52/11, do 
Sr. Vanderlei Macris, que “propõe que a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fis-
calização e controle no Instituto Nacional de Reforma 
Agrária – INCRA integrante da estrutura administra-
tiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com 
vistas a verificar irregularidades em assentamentos 
de reforma agrária criados pelo órgão no Estado do 
Pará, no período de 2005 a 2011”. Relator: deputado 
Edson Santos. Relatório prévio: pela não-implemen-
tação. O deputado Mendonça Filho solicitou a retira-
da de pauta da proposição. Em votação, foi aprovada 
a retirada de pauta. 10 – PROPOSTA DE FISCALI-
ZAÇÃO E CONTROLE Nº 56/11, do Sr. Rubens Bue-
no – que “propõe que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC) realize atos de fiscali-
zação e controle, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União (TCU), para apurar eventuais de irregulari-
dades na gestão da Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (APPA)”. Relator: deputado 
Vanderlei Macris. Relatório prévio: pela implementa-
ção. O presidente dispensou a leitura do relatório, já 
distribuído em avulso. Não houve discussão. Em vo-
tação, o relatório foi aprovado. 11 – PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 63/12, do Sr. Nilson 
Leitão, 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 Cai-
xa Econômica Federal”. Relator: deputado Edson 
Santos. Relatório prévio: pela não-implementação. O 
presidente dispensou a leitura do relatório, distribuído 
em avulso, e concedeu vista conjunta aos deputados 
Eduardo Cunha e João Magalhães. 12 – PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 91/12, do Sr. 
Roberto Freire, que “propõe que a Comissão de Fis-

calização Financeira e Controle efetue ato de fiscali-
zação e controle, com auxílio do Tribunal de Contas 
da União (TCU), para investigar denúncia de irregu-
laridades na compra e na gestão do Banco Votorantim 
realizada pelo Banco do Brasil”. Relator: deputado 
Edson Santos. Relatório prévio: pela não-implemen-
tação e arquivamento. O presidente dispensou a lei-
tura do relatório, distribuído em avulso, e concedeu 
vista conjunta aos deputados Eduardo Cunha e João 
Magalhães. 13 – REPRESENTAÇÃO Nº 9/12, do Sin-
dicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e 
Telégrafos de Goiás, que “solicita que Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados providencie diligências e abra investigação 
para verificar se a Administração Central e as Dire-
torias Regionais da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT) estão utilizando corretamente os 
recursos da União para a contratação de mão-de-obra 
temporária”. Relator: deputado Vanderlei Macris. Pa-
recer, com complementação de voto, pelo acolhimen-
to, encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho 
e ao Tribunal de Contas da União para apuração, e 
encerramento da Representação. O presidente dis-
pensou a leitura do parecer, distribuído em avulso. 
Não houve discussão. Em votação, o parecer foi apro-
vado. 14 – REPRESENTAÇÃO Nº 10/12, do Instituto 
Nacional de Defesa do Consumidor, que “apresenta 
denúncia contra a Superintendência Regional da IN-
FRAERO em São Paulo, acerca de suposto favoreci-
mento em Pregão Presencial para Concessão de Uso 
de áreas no Aeroporto Internacional de São Paulo”. 
Relator: deputado Paulo Feijó. Parecer: pelo encami-
nhamento ao TCU para apuração e encerramento da 
representação. O presidente dispensou a leitura do 
parecer, distribuído em avulso, e concedeu vista ao 
deputado Sibá Machado. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o presidente encerrou os tra-
balhos às onze horas e vinte e dois 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 Edmar Arruda ________________, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS NA 
CFFC NO PERÍODO DE 17/10/2012 a 06/11/2012
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 8046, DE 
2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E  
OUTROS, QUE TRATAM DO “CÓDIGO DE  

PROCESSO CIVIL” (REVOGAM A LEI  
Nº 5.869, DE 1973) – PL 6025/05

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e um de novembro de dois mil e doze, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Es-
pecial 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) por falta de quórum. Assinaram o livro de 
presença Fabio Trad – Presidente; Miro Teixeira e Vi-
cente Arruda – Vice-Presidentes; Paulo Teixeira – Re-
lator-Geral; Danilo Forte, Dr. Grilo, Eliseu Padilha, 
Felipe Bornier e Roberto Teixeira. E, para constar, eu 
______________________, Cláudia Maria Borges 
Matias, Secretária, lavrei o presente Termo.

Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-a, 
de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que “acrescen-
ta o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal para 
definir a competência para investigação criminal 
pelas polícias federal e civis dos Estados e do Dis-
trito Federal”. (COMPETÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL)

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 13 
de novembro de 2012.

Às quinze horas e um minuto do dia treze de 
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lou-
rival 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”, no Anexo II, Plenário 
14 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Arnaldo Faria de Sá – Presiden-
te; Fabio Trad – Relator; Alessandro Molon, Beto Faro, 
Cândido Vaccarezza, Dr. Grilo, Eliene Lima, Gonzaga 
Patriota, João Campos, Lourival Mendes, Reinaldo 
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Azambuja e Ricardo Izar – Titulares; Amauri Teixeira, 
Edio Lopes, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, João 
Dado, João Maia, Jorginho Mello, José Augusto Maia, 
Ronaldo Benedet e Valdir Colatto – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Alexandre Cardoso, 
Arthur Oliveira Maia, Carlos Sampaio, Davi Alcolum-
bre, Eliseu Padilha, Evandro Milhomen, Felipe Maia, 
Francisco Araújo, José Mentor, Marçal Filho, Otoniel 
Lima, Paulo Wagner, Rebecca Garcia, Renzo Braz, 
Ronaldo Fonseca e Vieira da Cunha. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
a Ata da 7ª Reunião, realizada no dia 13 de junho do 
corrente. Tendo sido distribuídas cópias da Ata, foi dis-
pensada sua leitura a pedido do Deputado Gonzaga 
Patriota. Em votação, a Ata foi aprovada sem restri-
ções. EXPEDIENTE: 1. Ofício 102/12, do Deputado 
Glauber Braga, Vice-Líder do PSB – indicando o De-
putado Alexandre Cardozo (PSB/RJ) como titular da 
Comissão; 2) Ofício nº 111/2012, da Deputada Antonia 
Lucia, justificando sua ausência durante o período de 
26 a 28 de junho; 3) Documento da Secretaria-Geral 
da Mesa, comunicando a reassunção, desde o dia 19 
de junho, do Deputado Márcio França (PSB/SP), que 
estava licenciado; 4) Ofício nº 176/12, do Deputado 
Marçal Filho, justificando sua ausência no dia 13 de 
junho; 5) Requerimento, datado de 18 de setembro, 
solicitando a prorrogação do prazo de funcionamen-
to da Comissão por mais 20 sessões, deferido pelo 
Presidente Marco Maia em 20 de setembro; 6) Docu-
mento da Secretaria-Geral da Mesa, comunicando a 
reassunção, desde o dia 31 de outubro, do Deputado 
Zenaldo Coutinho (PSDB/PA), que estava licenciado; 
7) Documento da Secretaria-Geral da Mesa, comu-
nicando que o Deputado Jorginho Mello mudou sua 
filiação partidária do PSDB para o PR; 8) Documen-
to do Deputado Fábio Trad, Relator, informando que, 
em razão da reunião da Comissão Especial que trata 
do PL nº 6025/2005, reforma do Código de Processo 
Civil, em que é Presidente, convocada para discussão 
e votação do relatório final nesse mesmo dia, estaria 
impossibilitado de comparecer à reunião dessa Co-
missão, sugerindo a designação de nova data que 
possibilitasse seu comparecimento. Em seguida, o 
Presidente deu início à ORDEM DO DIA: Proposta de 
Emenda à Constituição nº 37, de 2011 – discussão e a 
votação do Parecer do Relator, Deputado Fábio Trad. 
O Presidente informou que foi concedida vista conjunta 
aos membros da comissão na última reunião, dia 13 
de junho, quando o Relator apresentou seu Parecer, 
tendo o prazo se encerrado no dia 19 daquele mês. 
Iniciada a discussão da matéria, o Presidente pas-
sou a palavra ao Relator, Deputado Fábio Trad, cujo 

Parecer foi pela aprovação da PEC nº 37, de 2011, 
com substitutivo. Em seguida, o Presidente concedeu 
a palavra ao Deputado Alessandro Molon (PT – RJ), 
que discutiu a matéria. Não havendo mais inscritos, o 
Presidente declarou encerrada a discussão e encer-
rou também a Reunião, às quinze horas e dezessete 
minutos, em razão do início da Ordem do Dia no Ple-
nário. E, para constar, eu ______________________, 
Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será as-
sinada pelo Presidente, Deputado Arnaldo Faria de 
Sá ______________________, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer 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” – PEC03711. (Competência da Investiga-
ção Criminal)

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião Ordinária Realizada em 21 
DE NOVEMBRO DE 2012. 

Às quatorze horas e trinta e seis minutos do dia 
vinte e um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se 
a 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 competên-
cia para a investigação criminal pelas polícias federal 
e civis dos Estados e do Distrito Federal”, no Anexo II, 
Plenário 11 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Arnaldo Faria de Sá – 
Presidente; Fabio Trad – Relator; Alessandro Molon, 
Arthur Oliveira Maia, Davi Alcolumbre, Dr. Grilo, Eliene 
Lima, Eliseu Padilha, Evandro Milhomen, Felipe Maia, 
Francisco Araújo, João Campos, Lourival Mendes, 
Reinaldo Azambuja, Ricardo Izar e Vieira da Cunha 
– Titulares; Acelino Popó, Aureo, Bernardo Santana de 
Vasconcellos, Edio Lopes, Fernando Francischini, Je-
fferson Campos, José Augusto Maia, Júlio Campos, 
Keiko Ota, Moreira Mendes, Ronaldo Benedet e Vilson 
Covatti – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Alexandre Cardoso, Beto Faro, Cândido Vac-
carezza, Carlos Sampaio, Gonzaga Patriota, José 
Mentor, Marçal Filho, Otoniel Lima, Paulo Wagner, 
Rebecca Garcia, Renzo Braz e Ronaldo Fonseca. Ha-
vendo número regimental, o Senhor Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a 
Ata da 8ª reunião, realizada no dia 13 de novembro de 
2012. A pedido do Deputado João Campos, sua leitu-
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ra foi dispensada. Em votação, a Ata foi aprovada sem 
restrições. O Senhor Presidente comunicou que enca-
minhou requerimento solicitando a prorrogação do 
prazo de funcionamento da comissão por mais 20 
sessões e que, dessa forma, a comissão está na 58ª 
sessão do prazo total de 60 sessões. O Senhor Presi-
dente passou então à ORDEM DO DIA, estando em 
pauta a PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 37/11 – do Sr. Lourival Mendes, com Parecer do 
Relator, Deputado FABIO TRAD, pela aprovação, com 
Substitutivo. O Senhor Presidente informou que foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Acelino Popó, 
Alessandro Molon, Amauri Teixeira, Arnaldo Faria de 
Sá, Arnaldo Jardim, Arthur Oliveira Maia, Aureo, Ber-
nardo Santana de Vasconcellos, Beto Faro, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Sampaio, Davi Alcolumbre, Deva-
nir Ribeiro, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Edio Lopes, Eduardo 
Cunha, Eli Correa Filho, Eliene Lima, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fabio Trad, Fe-
lipe Maia, Fernando Francischini, Filipe Pereira, Fran-
cisco Araújo, Gonzaga Patriota, João Campos, João 
Dado, João Maia, Jorginho Mello, José Augusto Maia, 
José Mentor, Júlio Campos, Keiko Ota, Lourival Men-
des, Marçal Filho, Moreira Mendes, Otoniel Lima, Pau-
lo Wagner, Pedro Uczai, Rebecca Garcia, Reinaldo 
Azambuja, Renzo Braz, Ricardo Izar, Ronaldo Benedet, 
Ronaldo Fonseca, Valdir Colatto, Vieira da Cunha, Vil-
son Covatti, Weliton Prado e Zenaldo Coutinho, no dia 
13 de junho, tendo o prazo se encerrado no dia 19 do 
mesmo mês. Informou, ainda, ser permitida a apresen-
tação de destaque até o anúncio da votação do Pare-
cer. Em seguida o Senhor Presidente informou que 
passaria a palavra ao Relator, para réplica, em função 
do encerramento da discussão na reunião passada. 
Não estando o Deputado Fábio no recinto, o Presiden-
te passou à votação da matéria e declarou encerrado 
o prazo para recebimento de destaques. O Deputado 
Arnaldo Faria de Sá informou que foram recebidos dois 
destaques para votação em separado do art. 2º do 
Substitutivo, um simples, do Deputado Cândico Vacar-
rezza, declarado prejudicado por falta de apoiamento, 
e outro, de bancada, apresentado pelo Deputado Ro-
naldo Fonseca. Na sequência, os Deputados Vieira da 
Cunha e Alessandro Molon pediram a palavra para 
informar que gostariam de apresentar voto em sepa-
rado. O Senhor Presidente informou que o voto em 
separado deve ser apresentado durante a discussão, 
encerrada na reunião passada, e que não seria pos-
sível fazer sua leitura nessa reunião, não obstante, os 
votos seriam recebidos e publicados com a proposição. 
O Deputado Alessandro Molon pediu a palavra para 
solicitar ao Relator que aguardasse o resultado de jul-
gamento pendente do Supremo Tribunal Federal sobre 

o tema da PEC, antes de a Comissão apreciar seu 
Parecer. O Presidente concedeu a palavra para o Re-
lator, Deputado Fábio Trad, para que fizesse a réplica, 
pelo prazo de 5 minutos. Após a fala do Relator, o De-
putado Vieira da Cunha pediu a palavra para formular 
questão de ordem, a fim de que pudesse apresentar 
seu voto em separado, tendo lido um trecho da ques-
tão de ordem de número 5568/1995, sobre o mesmo 
tema. O Presidente indeferiu a questão de ordem, re-
afirmando que o momento de apresentação do voto 
em separado é durante a discussão e que ela foi en-
cerrada na reunião passada. Os Deputados Vieira da 
Cunha e Alexandre Molon informaram que recorreriam 
da decisão do Presidente e solicitaram que seu ques-
tionamento fosse registrado na Ata, com o que o Se-
nhor Presidente concordou. O Senhor Presidente sus-
pendeu a reunião, em função do início da Ordem do 
Dia no Plenário, informando que os trabalhos seriam 
retomados após seu encerramento. Reiniciados os 
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em votação o 
Parecer do Relator, ressalvado o destaque. O Depu-
tado Alessandro Molon solicitou que pudesse ler seu 
voto em separado, o que foi indeferido pelo Presiden-
te, e declarou seu voto contrário ao Parecer. O Depu-
tado Lourival Mendes também declarou seu voto con-
trário. O Senhor Presidente declarou aprovado o Re-
latório do Deputado Fábio Trad, em votação simbólica. 
O Deputado Alessandro Molon e o Deputado Lourival 
Mendes pediram verificação de votação e o Senhor 
Presidente passou à chamada nominal dos Deputados. 
O Parecer foi APROVADO em votação nominal, contra 
os votos dos Deputados Lourival Mendes e Alessandro 
Molon. Votaram a favor os Deputados Arthur Oliveira 
Maia, Eliseu Padilha, Fábio Trad, João Campos, Rei-
naldo Azambuja, Arnaldo Faria de Sá, Ricardo Izar, 
Eliene Lima, Francisco Araújo, Edio Lopes, Fernando 
Francischini, Vilson Covatti, Bernardo Santana de Vas-
concellos e Acelino Popó. O Senhor Presidente infor-
mou que o parecer foi aprovado, com 14 votos a favor 
e 2 contra, após informar que o voto do Deputado Ro-
naldo Benedet, suplente do PMDB – não foi compu-
tado. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 
apreciação do destaque para votação em separado 
do artigo 2º do substitutivo e concedeu a palavra ao 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos para 
encaminhar a votação a favor do destaque e ao De-
putado Fábio Trad para encaminhar contra. Após vo-
tação simbólica, o Presidente informou que o desta-
que foi aprovado e o artigo 2º foi retirado do texto do 
Substitutivo. O Deputado Alessandro Molon pediu 
verificação de votação, indeferida pelo Presidente por 
ter sido concedida verificação a menos de uma hora. 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Depu-
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tado Alessandro Molon que informou que votou con-
tra o destaque e que recorreria do resultado da vota-
ção. O Deputado Eliseu Padilha também votou com 
o Relator pela manutenção do art. 2º no texto do 
Substitutivo. O Presidente informou que os votos em 
separado dos Deputados Vieira da Cunha e Alessan-
dro Molon foram recebidos e serão publicados. O 
Presidente informou, ainda, que, encerrada a votação, 
a matéria seguirá para o Plenário da Câmara dos 
Deputados, mas que a Comissão não se encerrará, 
tendo em vista a possibilidade de que ela ainda se 
reúna logo após a votação em primeiro turno no Ple-
nário para elaborar a redação para o segundo turno. 
Em seguida, informou que, nos termos do art. 164, I, 
do Regimento Interno, foram prejudicados os reque-
rimentos de nºs 11/12 a 17/12, por terem perdido a 
oportunidade e determinou o arquivamento das pro-
posições, informando que eles farão parte dos anais 
da Comissão Especial. Antes de encerrar, o Senhor 
Presidente colocou em votação a Ata da presente 
reunião, que foi considerada aprovada. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às dezoito horas e vinte e seis minutos. E, para cons-
tar, eu ______________________, Eugênia Kimie 
Suda Camacho Pestana, Secretária, lavrei a presen-
te Ata, aprovada, que será assinada pelo Senhor 
Presidente, Deputado Arnaldo Faria de Sá 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi 
gravado, passando o arquivo de áudio corresponden-
te a integrar o acervo documental desta reunião. 

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Designo relator da seguinte proposição o senhor 
Deputado Giovanni Queiroz

PROJETO DE LEI Nº 3.759/12 – do Sr. Félix Men-
donça Júnior – que “institui renegociação de dívidas 
originárias de operações de crédito rural, tendo como 
beneficiários cacauicultores e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. – 
Raimundo Gomes de Matos, Presidente. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado César Halum
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 16/2011 – do Sr. Weliton Prado – que “propõe que 
a Comissão de Defesa do Consumidor realize, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de fiscali-
zação e controle com vistas a apurar denúncias feitas 
em relação à metodologia de cálculo de faturamento 
e cobrança das contas de luz da CEMIG”.

Ao Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 281/2011 – do Sr. Thia-

go Peixoto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de indicação da situação de adimplência do usuário 
nas faturas emitidas por empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, nas condições 
que menciona”.

À Deputada Iracema Portella
PROJETO DE LEI Nº 4.485/2012 – do Sr. Antô-

nio Roberto – que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, estabelecendo compensação 
financeira em razão da interrupção da prestação de 
serviços públicos nas condições que menciona, e dá 
outras providências”.

Ao Deputado José Chaves
PROJETO DE LEI Nº 4.579/2012 – do Sr. Má-

rio Negromonte – que “dispõe sobre a exclusão dos 
custos de transmissão de energia elétrica da base de 
cálculo da tarifa de energia elétrica incidente sobre as 
unidades consumidoras localizadas nos Municípios 
que possuem hidrelétricas”.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. – 
Deputado José Chaves, Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 123-A, DE 2011 

(Do Sr. Assis Melo e outros)

Acrescenta o art. 170-A à Constituição 
Federal, para definir a nacionalidade das em-
presas; tendo parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela admissi-
bilidade (relator: DEP. EVANDRO MILHOMEN).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição em tela, 
cujo primeiro signatário é o nobre Deputado ASSIS 
MELO, tem por objetivo acrescentar o art. 170-A à 
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Constituição Federal, para definir empresa brasileira 
e empresa brasileira de capital nacional, bem como os 
benefícios concedidos a esta última.

De acordo com seu primeiro signatário, o Poder 
Constituinte Originário já fazia a distinção entre em-
presas brasileiras e brasileiras de capital nacional, 
distinção essa revogada pela Emenda Constitucional 
nº 6, de 1995, que trouxe sérios problemas e dificul-
dades para a economia nacional. Considerando-se a 
adoção, no mundo todo, de medidas que favoreçam às 
empresas nacionais, entende o Autor da Proposta ser 
pertinente reintroduzir tais conceitos na Carta Magna, 
de modo a impulsionar o desenvolvimento nacional e 
a distribuição de renda.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Compete a esta Comissão o exame da admissi-
bilidade da proposta em tela, nos termos do art. 202, 
caput, combinado com o art. 32, IV, “b”, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

No tocante à iniciativa, o número de assinaturas é 
suficiente na proposta, conforme atestou a Secretaria-
-Geral da Mesa nos autos.

Não há, neste momento, limitações circunstanciais 
ao poder de reforma constitucional, eis que o País não 
se encontra na vigência de estado de sítio, de estado 
de defesa ou de intervenção federal. 

A proposta de emenda sob exame não é tenden-
te a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, 
secreto, universal e periódico, nem a separação dos 
Poderes ou os direitos e garantias individuais. A ma-
téria em tela também não foi rejeitada ou havida por 
prejudicada na presente sessão legislativa.

A proposta atende, portanto, aos pressupostos 
constantes do art. 60 da Constituição Federal.

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
óbice à redação empregada na proposta em exame, 
estando a mesma de acordo com os ditames da Lei 
Complementar nº 95/98, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 107/01.

Em face do exposto, nosso voto é pela admis-
sibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 
123, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de julho de 2012. –  
Deputado Evandro Milhomen, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 123/2011, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Evandro Milhomen. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Fabio Trad – Vice-Presi-
dente, Alceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, 
Antonio Bulhões, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, 
Bruna Furlan, Dr. Grilo, Edson Silva, Eliseu Padilha, 
Evandro Milhomen, Félix Mendonça Júnior, Francisco 
Araújo, João Campos, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
José Mentor, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz 
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça 
Prado, Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Osmar 
Serraglio, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Roberto Freire, Vicente 
Arruda, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Assis Melo, 
Benjamin Maranhão, Cida Borghetti, Dalva Figueiredo, 
Décio Lima, Eli Correa Filho, Gonzaga Patriota, Hugo 
Leal, Iriny Lopes, Jaime Martins, João Dado, Laercio 
Oliveira, Luiz Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, 
Nazareno Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Odí-
lio Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Roberto Teixeira e 
Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2012. – 
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.138-A, DE 2008 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Determina a sustação do Decreto nº 
6.640, de 7 de novembro de 2008, do Poder 
Executivo, por exorbitar do poder regula-
mentar; tendo pareceres: da Comissão de 
Minas e Energia, pela rejeição (relator: DEP. 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO); e da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, pela rejeição (relator: DEP. HOMERO 
PEREIRA). Pendente de parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Minas 
e Energia; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

I – Relatório

O eminente Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame (PSDB – SP) submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o Projeto de Decreto Legislativo nº 
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1.138, de 2008, que “Determina a sustação do Decreto 
nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, do Poder Execu-
tivo, por exorbitar do poder regulamentar.”

O diploma normativo indigitado – decreto presi-
dencial de nº 6.640, de 7 de novembro de 2008 – “Dá 
nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os 
arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1º de outubro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades 
naturais subterrâneas existentes no território nacional.”

O Autor alega que o decreto promove alterações 
significativas no regime de proteção ao patrimônio es-
peleológico nacional, possibilitando que cavidades na-
turais subterrâneas, em todo o território nacional, sejam 
“objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante 
licenciamento ambiental.”

Vale-se ainda, para justificar sua iniciativa, de 
argumentos oferecidos pela Sociedade Brasileira de 
Espeleologia como críticas ao ato do Chefe do Poder 
Executivo:

– não há indícios de que as cavernas 
estejam dificultando o desenvolvimento de 
qualquer setor da economia brasileira;

– o patrimônio espeleológico é um dos 
poucos recursos naturais protegidos pela le-
gislação vigente de forma completa e ampla, 
mesmo fora de unidades de conservação;

– não há consenso de que seja sequer 
possível classificar cavernas de acordo com 
seu grau de relevância;

– o atual processo de licenciamento am-
biental não é eficaz para garantir a conserva-
ção da natureza: nele o empreendedor inte-
ressado na liberação do seu projeto contrata 
diretamente os estudos necessários, podendo 
influenciar para que o resultado lhe seja favorá-
vel – tais estudos são avaliados apenas pelos 
órgãos ambientais, hoje fragilizados pela ótica 
desenvolvimentista do governo;

– a destruição de cavidades não é uma 
medida aceitável para angariar recursos a fim 
de preservar as que restarem.

Aduz, por fim, S.Exa. que o decreto sob mira 
poderia ser argüido de inconstitucional, por extrapo-
lar a competência regulamentar do Poder Executivo, 
ao imiscuir-se em temática da exclusiva competência 
legislativa da União.

A proposição, nesta Casa Legislativa, foi distribu-
ída às Comissões de Minas e Energia, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

Compete, agora, a este órgão técnico especiali-
zado pronunciar-se sobre o merecimento da iniciativa, 
a teor das prescrições regimentais.

II – Voto do Relator

Em que pese ao arrazoado do ilustre Autor, o 
projeto de decreto legislativo ora submetido à aprecia-
ção desta Comissão não pode e não deve prosperar.

A argumentação em que se assenta é desprovida 
de fundamento e o seu intento não se justifica ante as 
razões de natureza técnica, jurídica e econômica que 
serão adiante expendidas.

O diploma contra o qual investe S.Exa.representa 
enorme avanço no tratamento legal da complexa ques-
tão das cavidades no Brasil e é integralmente hígido 
do ponto de vista legal e constitucional.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Antes de mais nada, é preciso fixar o entendi-

mento primário de que nenhuma cavidade se qualifica, 
de per si, como um bem de valor cultural. Na verdade, 
as cavidades naturais subterrâneas são resultado de 
um processo geológico e físico, podendo ou não, a 
depender da verificação de seus atributos, ter um va-
lor expressivo ou diferenciado em termos ecológicos 
e culturais, quando associadas a ecossistemas ou a 
fatos ou referências relevantes da história humana ou 
de determinada sociedade. 

Assim, não é possível querer-se atribuir, de pron-
to, às cavidades naturais subterrâneas, relevantes 
ou não, um valor cultural ou ecológico, sem antes se 
verificar in loco a existência de atributo que justifique 
invocar o disposto nos arts.216 e/ou 225 da Consti-
tuição, que tratam respectivamente – e in abstrato – 
dos patrimônios cultural e ecológico. Na realidade, o 
art.20, inc.X, da Constituição prescreve que todas as 
cavidades naturais subterrâneas são bens da União, 
sem, contudo, qualificá-las. Não pode, portanto, a le-
gislação infraconstitucional dispor diferente.

A fixação dessa premissa conceitual é crucial 
para a intelecção das considerações que se seguem.

A CONTRA-ARGUMENTAÇÃO
A afirmação, constante da justificação da propos-

ta e referenciada na posição da Sociedade Brasileira 
de Espeleologia, de que “não há indícios de que as 
cavernas estejam dificultando o desenvolvimento de 
qualquer setor da economia brasileira” é absolutamen-
te improcedente. 

É de amplo conhecimento que vários empreendi-
mentos de geração de energia elétrica e de mineração 
não têm conseguido obter licenças ambientais quando 
suas atividades situam-se em regiões nas quais se ob-
serva a presença de cavidades naturais subterrâneas, 
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sobretudo quando a competência para emissão do do-
cumento é da autarquia federal – o IBAMA. 

São exemplos sempre lembrados, dentre outros: 
a) o projeto da Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto, que a 
despeito da existência de parecer favorável quanto à 
sua viabilidade ambiental, não conseguiu, até o pre-
sente, ser licenciado, por implicar a realização de im-
pactos negativos irreversíveis em cavidades naturais 
subterrâneas, cujas características de acordo com a 
Resolução nº 347 do CONAMA não apresentam qual-
quer relevância espeleológica; b) o caso de inúmeros 
projetos do Grupo Votorantim de extração de calcá-
rio, paralisados por se situarem em regiões com pre-
sença de cavidades; e c) a questão do licenciamento 
ambiental das atividades de produção de minérios em 
Carajás, onde abundam cavidades naturais – se não 
se resolver o problema das cavernas, simplesmen-
te restarão inviabilizadas ali as atividades extrativas, 
com o comprometimento das exportações de minério 
de ferro, item fundamental na composição da balança 
comercial brasileira.

O espírito do Decreto nº 6.640, de 2008, é de 
conservação e não de destruição do patrimônio espe-
leológico do País, sem que se prescinda, naturalmente, 
do desenvolvimento econômico, sempre sob a égide 
do princípio do desenvolvimento sustentável. 

A proteção dos recursos naturais e dos processos 
ecológicos, como é sabido, é função do Estado e da 
sociedade, na conformidade do que prescreve o art. 
225 da Constituição Federal.

Por seu turno, o art. 170, caput, da mesma Car-
ta estabelece a valorização da livre iniciativa, fundada 
nos princípios da defesa do meio ambiente (inc. III), e 
na livre concorrência (inc. IV). 

Já o art. 176 preceitua que as jazidas minerais 
e os potenciais de energia hidráulica constituem pro-
priedade distinta da do solo, exatamente para o efeito 
de se permitir, como o próprio dispositivo destaca, a 
exploração ou aproveitamento desses bens, relevantes 
para o interesse do País.

Com relação à energia, além do art. 176, outros 
dispositivos dela cuidam: o art. 20, VIII; estipula que os 
potenciais de energia hidráulica constituem bens da 
União; o art. 21, XII, b, reserva à União o direito de ex-
plorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão o aproveitamento energético dos cursos 
de água); o art. 22, IV, estabelece a competência pri-
vativa da União para legislar sobre energia – só para 
citar alguns. Teve o constituinte de 1988 a cautela de 
proporcionar condições favoráveis para que o mercado 
de energia elétrica se desenvolvesse, a fim de trazer 
os necessários benefícios para a coletividade.

E nem poderia ser diferente, uma vez que a ener-
gia elétrica é indispensável para a sociedade. Em 
todas as economias desde 1900, o crescimento, o 
produto interno e o bem-estar social estiveram forte-
mente relacionados ao uso de energia. É evidente que 
há interesses, até mesmo locais, de que se preserve 
o meio ambiente necessário a uma vida saudável e 
equilibrada; porém, igualmente legítimos são os inte-
resses dos consumidores brasileiros em ter a energia 
mais barata possível, para o que se mostra necessá-
rio saber compatibilizar a proteção ambiental com o 
desenvolvimento econômico, a fim de se alcançar o 
desenvolvimento sustentável.

No que respeita à mineração, já o art. 176, § 1º, 
estatui que a pesquisa e a lavra de recursos minerais 
somente poderão ser realizados mediante autorização 
ou concessão da União, no interesse nacional. Vê-se, 
pois, que a atividade de produção de bens minerais 
foi destacada pelo legislador constitucional como de 
interesse nacional, e qualquer legislação que tenha 
por a imposição de restrições a essas atividades de-
verá ser examinada com especial cuidado, sob pena 
de inconstitucionalidade. 

A proteção do patrimônio espeleológico “completa 
e ampla” a que se refere um dos consideranda do pro-
jeto é, sem dúvida alguma, bem vinda, mas não pode 
ocorrer de sorte a colidir com princípios insculpidos 
na Constituição Federal. Não se pode olvidar que os 
princípios, acima referidos, da livre iniciativa (art. 170, 
caput), da livre concorrência (art. 170, inc. IV), do in-
teresse nacional da atividade de mineração (art 176, 
§ 1º) e de outras tantas disposições estimuladoras da 
produção de energia, merecem igual proteção do le-
gislador infraconstitucional. 

Não é infreqüente, por outro lado, a ocorrência 
de depósitos minerais e de mananciais hídricos com 
potencial para aproveitamento hidrelétrico em regiões 
que registram a presença de cavernas.

Efetivamente, sob o prisma técnico, sabe-se, por 
exemplo, que os calcários, matéria-prima da indústria 
do cimento, ocorrem em áreas com intensa presença 
de cavidades e que um dos processos de constitui-
ção de cavidades em formações ferríferas é também 
o processo de enriquecimento de uma jazida de mi-
nério de ferro.

Por força de tais processos, portanto, a maioria 
desses jazimentos minerais exibe, ao longo da ex-
tensão dos corpos mineralizados e/ou na matriz ro-
chosa, expressiva quantidade de cavidades naturais 
subterrâneas.

No caso do ferro, as duas principais províncias 
minerais do Brasil (dentre as maiores do mundo) – o 
Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e Carajás, no 
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Pará – situam-se em regiões onde se concentra um 
número elevado de cavidades.

Os processos formadores e a própria exposição 
das jazidas podem também interferir decisivamente 
na formação das malhas hídricas, já que intervêm 
na definição dos cursos das drenagens naturais das 
águas pluviais e das nascentes. Tal processo promove, 
também, a movimentação de materiais para os cursos 
d’água e suas margens, onde se formam os depósitos 
minerais aluvionares (de cassiterita, bauxita, diaman-
te, ouro, etc.). Diante desse fato, para se garantir o 
acesso às jazidas, não há como não se intervir nesses 
ambientes naturais.

Antevendo tais situações, a própria Constituição 
reconheceu que não há como realizar mineração sem 
interferência no meio ambiente. E, dada sua preocu-
pação com as inevitáveis conseqüências disso, fez 
consignar, no §2º do art. 225, que “aquele que ex-
plorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei.”

Vale mencionar que a recuperação das áreas de 
mineração, exigida em sede constitucional, está regula-
mentada pela Lei 6.938, de 1981 (art.2º, VIII, e art.14, 
§ 1º), e pelo Decreto nº 97.632, de 1989.

Da leitura do texto constitucional e da sua regu-
lamentação específica é válido infirmar-se que:

– a obrigação, inserida dentro do pró-
prio art. 225, de recuperação das áreas de-
gradadas foi posta ali com a visão de que a 
mineração, por se constituir em atividade de 
interesse nacional (é dizer, interesse público), 
e em virtude de sua característica de rigidez 
locacional, há, necessariamente, de ser rea-
lizada onde a jazida (bem público da União) 
se encontra, sob condição do cumprimento do 
dever de reabilitar a área;

– por óbvio, só se reabilita algo que so-
freu interferência anteriormente, sendo perti-
nente aqui recordar o princípio geral de direito 
segundo o qual não se admite a existência 
de letra morta na lei e, muito menos, na Lei 
Magna de um país. Veja-se, exemplificativa-
mente, o posicionamento do Supremo Tribu-
nal Federal no RE nº 428011/RJ, AI 478908/
DF e SS 2486/BA;

– além de ser incabível o desprezo da-
quele claro e incisivo texto da Lei Fundamental 
(o §2º do art. 225), seria inadmissível, a outro 
tanto, pretender enxergar desarmonia onde o 
legislador constituinte fez inserir, exatamente, 
dispositivos que se integram no ordenamento 

constitucional, já havendo o Egrégio STF se 
manifestado a respeito do art. 225, § 4º, no 
seguinte sentido: 

“A norma inscrita no art. 225, § 4º, da 
Constituição deve ser interpretada de modo 
harmonioso com o sistema jurídico consagrado 
pelo ordenamento fundamental... notadamente 
com a cláusula que, proclamada pelo art. 5º, 
XXII, da Carta Política, garante e assegura o 
direito de propriedade em todas as suas pro-
jeções, inclusive aquela concernente à com-
pensação financeira devida pelo Poder Público 
ao proprietário atingido por atos imputáveis à 
atividade estatal.” (RE 134.297, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ 22/09/95.)”

E, como arremate desse raciocínio sobre o trata-
mento da mineração na nossa Carta Política, tenha-se 
presente que, quando esta quis limitar a realização de 
tal atividade em determinados espaços ou regiões, o 
fez expressamente, como se vê do que se contém no 
§1º do art. 176, in verbis:

“§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos 
minerais e o aproveitamento dos potenciais 
a que se refere o caput deste artigo somente 
poderão ser efetuados mediante autorização 
ou concessão da União, no interesse nacio-
nal, por brasileiros ou empresa constituída 
sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 
e administração no País, na forma da lei, que 
estabelecerá as condições específicas quando 
essas atividades se desenvolverem em faixa 
de fronteira ou terras indígenas.”

Nada mais claro, portanto. O aproveitamento 
energético dos cursos de água e a exploração das 
jazidas minerais, pela importância estratégica desses 
recursos naturais para o País (lembrando-se aqui o fato 
da rigidez de localização – esses bens estão situados 
onde a natureza os colocou), foram especialmente 
regulados em diversos dispositivos da Constituição 
Republicana de 1988. Em tal contexto, é lícito concluir 
que tais atividades não podem ser desde logo proibidas 
de desenvolver-se, mesmo em áreas de ocorrência de 
cavidades naturais subterrâneas, como vem ocorren-
do atualmente. 

Destituída de razão, por igual, a asserção que se 
lê no texto que justifica a proposta segundo a qual o 
processo de licenciamento ambiental atual no Brasil 
não é eficaz porque cabe ao empreendedor contratar 
os estudos ambientais. 

Com efeito, os estudos ambientais, de acordo 
com a legislação vigente, são contratados pelo empre-
endedor. No entanto, tais estudos são avaliados por 
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técnicos dos órgãos ambientais e podem ser comple-
tados, modificados, aprovados ou não de acordo com 
os seus pareceres técnicos. Em sendo assim, parece o 
Autor querer insinuar, indiretamente, que há incompe-
tência e/ou graves vícios nas análises dos processos 
ambientais realizados pelos poderes públicos federal, 
estadual e municipal, o que é totalmente inverídico.

O DECRETO
Em verdade, o que se buscou com todo esse mo-

numental esforço para prover-se a melhor roupagem 
legal da questão das cavidades foi o equilíbrio dos in-
teresses, a compatibilização entre o desenvolvimento 
econômico e a proteção ambiental, de modo que se 
pudesse alcançar o desenvolvimento sustentável, in-
quietação que tem permeado a realidade das ativida-
des de hidrelétricas e de mineração adequadamente 
desenvolvidas.

E foi exatamente com essa preocupação e esse 
desígnio que nasceu o indigitado Decreto nº 6.640, 
de 2008, fruto de diuturnas negociações no Governo 
Federal e fora dele, que lograram harmonizar posições 
discrepantes e construir entendimentos capazes de via-
bilizar o equilíbrio dos interesses, no afã de propiciar 
o desenvolvimento sem descurar a integral proteção 
do meio ambiente.

No mérito, é de louvar-se, por exemplo, a iniciativa 
do decreto de estabelecer quatro graus de relevância 
de cavernas, fixando-se níveis de proteção diferentes 
para cada grupo. 

A propósito, a assertiva feita pelo nobre Autor do 
projeto de que não há consenso de que seja possível 
classificar cavernas de acordo com seu grau de rele-
vância não procede. 

A dificuldade de consenso no âmbito dos espele-
ólogos não reside na impossibilidade de classificar as 
cavernas, mas sim, na valoração de seus atributos e, 
conseqüentemente, de seu enquadramento em graus 
diversos de relevância. Evidência irrefutável desse fato 
é a existência de critérios básicos para a classificação 
de grau de relevância de cavernas já na prefalada Re-
solução CONAMA nº 347, de 2004.

O primeiro critério utilizado no decreto vergastado 
foi o de distinguir as cavernas que não podem ser objeto 
de qualquer interferência (grau de relevância máximo) 
daquelas que podem ser objeto de interferência (graus 
de relevância alto, médio e baixo). 

Para os graus alto e médio, as interferências 
somente serão possíveis caso o empreendedor se 
responsabilize por medidas compensatórias previstas 
no próprio decreto. Vários dos critérios ali elencados 
já tinham sido contemplados na sobredita Resolução 
do CONAMA, a qual foi amplamente discutida pela 
sociedade e no âmbito daquele colegiado. 

O §§ 4º, 5º, 6º, 7ºe 8º do art.2º do multireferido 
diploma definem ou trazem critérios para definir os 
graus de relevância máximo, alto, médio e baixo. Por 
sua vez, o art. 5º estabelece o prazo de 60 dias para 
desenvolvimento de uma metodologia para definição 
dos graus de relevância alto, médio e baixo. Já os 
critérios do grau de relevância máximo constam do 
§ 4º do art. 2º; e metodologia deverá ser definida por 
ato do Ministro do Meio Ambiente, devendo ser ne-
cessariamente ouvidos o Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade – ICMBIO, o IBAMA e demais órgãos 
governamentais afetos ao tema.

Cumpre recordar, neste passo, que foi a mesma 
Resolução CONAMA de nº 347, de 2004, que, após 
ampla discussão, disciplinou o licenciamento ambien-
tal em cavidades. O decreto recente veio restringir as 
hipóteses em que nem mesmo o licenciamento am-
biental poderá ocorrer: no caso de cavidades de grau 
de relevância máximo. 

O fato é que o Decreto nº 99.556, de 1990, a que 
se dirigem as modificações trazidas pelo edito presi-
dencial de novembro passado, era inconstitucional, 
pois classificava todas as cavidades como patrimônio 
cultural, olvidando o fato de que o patrimônio espele-
ológico não está contemplado na definição de patri-
mônio cultural, consoante previsto no art. 216, inc. V, 
da Constituição Federal 

O decreto novel veio corrigir esta inconstituciona-
lidade, uma vez que, ao definir cavidades como patri-
mônio espeleológico, conferiu proteção e conservação 
especial às cavernas consideradas de grau de rele-
vância máximo e estabeleceu critérios para medidas 
compensatórias para interferência naquelas de grau 
de relevância alto e médio. Dessa forma, o patrimônio 
espeleológico restou mais protegido, resguardando-se, 
paralelamente, o desenvolvimento econômico. 

Reitere-se, pois, que a verdadeira mens do de-
creto cuja eficácia se pretende agora suspender é de 
conservação do patrimônio espeleológico do País, sem 
prescindir do desenvolvimento econômico, sempre sob 
a ótica e inspiração do princípio do desenvolvimento 
sustentável. 

Medidas de compensação ambiental em caso de 
impactos ambientais adversos são instrumentos per-
feitamente legais e existentes no quadro da legislação 
ambiental brasileira. Essa possibilidade – ressalte-se 
– foi prevista no caso de interferência em cavidades 
de grau de relevância médio, nos termos do art. 4º, § 
4º, do decreto. 

Ocorre que o texto normativo foi além dessa 
possibilidade de compensação. É necessário observar 
que o art. 4º, § 1º, prevê que, caso haja interferência 
em cavidades de grau de relevância alto, caberá ao 
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empreendedor assegurar a preservação, em caráter 
permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, 
com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia 
e com atributos similares à que sofreu o impacto, que 
serão consideradas cavidades-testemunho. 

Além dessa hipótese, impõe-se enfatizar que as 
cavidades de grau de relevância máximo permanecerão 
intactas, preservando-se, assim, o patrimônio espele-
ológico do País. Tais medidas são, nítida e irrefutavel-
mente, de caráter preservacionista, não arrecadatório, 
e vêm ao encontro do sentido do próprio decreto. 

Demais disso, cumpre ainda realçar que os arts 
2º, inc. IV, 3º, inc. V, e 4º, incisos I, III e VI, da Lei nº 
6.938, de 1981, que “Dispõe sobre a Política Nacio-
nal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências”, 
constituem o supedâneo legal da edição do decreto 
fustigado. Não se cuida neste caso, de forma algu-
ma, de decreto autônomo, ou de hipótese em que o 
Presidente da República tenha exorbitado seus pode-
res, como advoga o Autor da proposição sob exame 
nesta Comissão.

O Presidente da República, supremo hierarca da 
Administração, pela via do aludido ato, alterou diplo-
ma regulamentador de edição anterior (o Decreto nº 
99.556, de 1990) e o fez no uso de sua competência 
legal e constitucional, nos estritos lindes do que lhe é 
lícito e razoável promover.

Verifica-se que, na hipótese, o exercício do poder 
regulamentar do Chefe do Executivo deu-se de modo 
perfeitamente compatível com o princípio da legalida-
de, já que atendeu, de sobra, a algum ou alguns dos 
principais propósitos, apontados na lição brilhante do 
nosso festejado administrativista, professor Celso Anto-
nio Bandeira de Mello, como condição dessa compati-
bilidade: “limitar a discricionariedade administrativa, ou 
“dispor sobre o modus procedendi da Administração, 
ou “caracterizar fatos, situações ou comportamentos 
enunciados na lei mediante conceitos vagos”. (Mello, 
Celso A. Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
Malheiros Editores. São Paulo. 2007. p.350)

Descabida, desta forma, a iniciativa do eminente 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, por todas 
as considerações e argumentos colacionados neste 
parecer.

Assim sendo, o meu voto é pela rejeição, no méri-
to, do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.138, de 2008.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2008. – 
José Otávio Germano, Deputado Federal (PP/RS)

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, opinou unanimemente pela re-

jeição do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.138/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado José Otá-
vio Germano. O Deputado José Fernando Aparecido 
de Oliveira apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bernardo Ariston – Presidente, Luiz Alberto e Nelson 
Bornier – Vice-Presidentes, Brizola Neto, Bruno Ro-
drigues, Carlos Alberto Canuto, Eduardo Valverde, Er-
nandes Amorim, Fábio Ramalho, Fernando Chiarelli, 
Fernando Ferro, Fernando Marroni, Jorge Boeira, José 
Otávio Germano, Julião Amin, Marcio Junqueira, Mar-
cos Lima, Rose de Freitas, Silvio Lopes, Vander Loubet, 
Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Edio Lopes, Eduardo 
Sciarra, Gervásio Silva, Jilmar Tatto, Leonardo Quintão, 
Pedro Fernandes e Solange Almeida. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2009. –  
Deputado Nelson Bornier, 3º Vice-Presidente.

VOTO EM SEPARADO 

Trata-se de proposição apresentada pelo Depu-
tado ANTONIO CARLOS MENDES THAME, visando 
a sustação do Decreto nº 6.640, de 07 de novembro 
de 2008, por exorbitar do poder regulamentar.

 O Decreto acima mencionado dá nova redação 
aos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, bem como adiciona os 
artigos 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556, de 1º de ou-
tubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavi-
dades naturais subterrâneas.

 As alterações introduzidas pelo novo Decre-
to causam significativa mudança no trato das cavi-
dades naturais subterrâneas, ao possibilitar a sua 
utilização minerária, mesmo em casos de impactos 
irreversíveis.

 Isto porque o novo Decreto classifica as cavi-
dades naturais subterrâneas em quatro graus de re-
levância: máximo, alto, médio e baixo e apenas para 
as de grau de relevância máximo proíbe a utilização 
que cause impacto negativos irreversíveis, permitin-
do ainda assim a sua utilização, bem como impactos 
negativos irreversíveis nas demais categorias. 

Ocorre que as cavernas são espaços ambiental-
mente protegidos e como tal, gozam de especial prote-
ção constitucional e legal e, em decorrência disto não 
podem ser alterados por Decreto do Poder Executivo, 
o que faz com que tenha toda pertinência o Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria do Deputado ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME, visando a sustação do 
novo Decreto. 

 Nos termos do Projeto de Decreto Legislativo, 
apresentado pelo Deputado ANTONIO CARLOS MEN-
DES THAME, é mencionado, entre outros aspectos que: 
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– não há indícios de que as cavernas 
estejam dificultando o desenvolvimento de 
qualquer setor da economia brasileira;

– o patrimônio espeleológico é um dos 
poucos recursos naturais protegidos pela le-
gislação vigente de forma completa e ampla, 
mesmo fora das unidades de conservação; e

– não há consenso de que seja sequer 
possível classificar as cavernas de acordo com 
seu grau de relevância. 

 No entanto a matéria ao ser apreciada na Co-
missão de Minas e Energia recebeu o voto do Relator, 
Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO, no sentido de 
que o mesmo seja rejeitado, no mérito, alegando, entre 
outros pontos, que: 

 – o espírito do Decreto nº 6.640, de 2008, 
é de conservação e não de destruição do pa-
trimônio espeleológico do País, sem que se 
prescinda, naturalmente, do desenvolvimento 
econômico, sempre sob a égide do princípio 
do desenvolvimento sustentável.

 Merece total acolhimento, no entanto, o Projeto de 
Decreto Legislativo do Deputado ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME, para que seja sustado o Decreto 
nº 6.640/2008, pelos seguintes aspectos: 

– as cavidades naturais subterrâneas 
são espaços protegidos, tanto na definição do 
novo Decreto nº 6.640/2008, no seu artigo 1º, 
quanto no Decreto nº 99.556/90, igualmente 
no seu artigo 1º;

– em face de tais aspectos, dispõe a 
Constituição Federal em seu artigo 225, § 
1o., inciso III da Constituição Federal: “de-
finir, em todas as unidades da federação, 
espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidos somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção”, portanto a matéria 
está reservada apenas a lei e, ainda assim, 
desde que não comprometa a integridade 
dos seus atributos; 

– o novo Decreto prevê a utilização de 
tais recursos, inclusive em termos irreversíveis, 
o que vai de encontro a todas as disposições 
constitucionais e legais vigentes; 

– as cavidades naturais subterrâneas são 
bens da União, a teor do artigo 20, inciso X da 
Constituição Federal e, em face disto, “cabe 
ao Congresso Nacional dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, espe-

cialmente sobre bens de domínio da União”, 
conforme fixado pelo artigo 48, inciso V da 
Constituição Federal; 

 Por último, é necessário registrar que o Sr. Pro-
curador-Geral da República, ajuizou AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE contra o referido De-
creto, no dia 09 de março de 2009, a qual tramita no 
Supremo Tribunal Federal, com o número ADI-4218, 
nos termos da cópia em anexo, o que só vem corro-
borar a importância e correção do Projeto de Decreto 
Legislativo de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME. 

Em tal ADI é fixado o entendimento de que: 

“Ocorre, contudo, que a relativização – 
por supressão ou mera diminuição de densida-
de – das regras de proteção, ainda que estas 
venham sediadas em ato normativo de mes-
ma estatura, por envolver tema relacionado à 
proteção de espaço territorial especialmente 
protegido, demandam, segundo jurisprudência 
defensiva do Supremo Tribunal Federal , trata-
mento estritamente legal; ou, noutras palavras, 
somente lei – em sentido formal – pode tratar 
da redução do regime normativo de proteção 
às formações espeleológicas, mesmo que tal 
regime tenha sido organizado por decreto” 

 Foi nesse exato sentido, o Voto do Ministro Cel-
so de Melo, na ADI-3540: “...somente a alteração e a 
supressão do regime jurídico pertinente aos espaços 
territoriais especialmente protegidos é que se quali-
ficam, por efeito da cláusula inscrita no artigo 225, § 
1o., III, da Constituição, como matérias sujeitas ao 
princípio da reserva de lei formal...”.

 Em razão de tais aspectos voto pela aceitação 
do referido Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2009. –  
Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira, 
PV/MG.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PARECER VENCEDOR

I e II – Relatório e Voto do Relator

O Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.138/08, de 
autoria do Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, 
com fundamento no disposto no art. 49, inciso V, da 
Constituição da República, tendo por objetivo sustar 
os efeitos do Decreto nº 6.640, de 07.11.2008, que al-
tera o Decreto nº 99.556, de 01.10.1990, que, por sua 
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vez, dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território nacional.

Alega o autor da proposição que o ato regula-
mentar impugnado, ao modificar o regime protetivo 
trazido pelo Decreto nº 99.556/1990, teria autorizado 
a “...destruição de cavidades naturais subterrâne-
as ou a alteração de suas condições morfológicas, 
ecológicas, ambientais, paisagísticas, cênicas, irre-
versivelmente.”

Além disso, ao entendimento do autor do PDC 
Nº 1.138/08° Decreto nº 6.640, de 2008, estaria em 
conflito com a Constituição da República, por exceder 
a competência regulamentar conferida ao Chefe da 
Poder Executivo, atentando, de resto, contra a regra 
assentada no art. 48 da Carta Política de 1988, que 
incumbe ao Congresso Nacional a atribuição de dis-
por, via lei, sobre todas as matérias de competência 
legislativa da União.

Submetida à análise da Comissão de Minas e 
Energia, a proposta foi rejeitada por unanimidade, 
mediante a aprovação do parecer do Relator, Deputa-
do José Otávio Germano, em 28.10.2009, tendo sido 
arquivada ao término da legislatura passada, a teor 
do que mandamenta o art.105 do Regimento Interno 
da Câmara. 

Portanto, em momento anterior esta matéria foi 
objeto de discussão nesta comissão sendo rejeitada. 
De tal forma essa discussão transcorreu no Supremo 
Tribunal Federal – STF em Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade – ADIN promovida pelo Procurador Geral 
da República restando àquela corte julgar inadmissí-
veis as pretensões da ADIN.

O nobre autor solicitou seu desarquivamento 
no início da presente sessão legislativa, tendo vindo 
a matéria agora ao exame desta Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde foi 
distribuída, como dito, ao eminente Deputado Antônio 
Roberto para relatar.

Em sua manifestação favorável à aprovação da 
iniciativa, o Relator entendeu, em linhas gerais, que o 
Decreto nº 6.640, de 2008: 

– enfraquece as normas de proteção das 
cavidades naturais subterrâneas;

– invade a competência do Congresso 
Nacional sobre a matéria; e

– compromete a manutenção de parcela 
significativa do patrimônio geológico e bioló-
gico nacional.

Devemos salientar, inicialmente, que não me im-
pressiona o acalorado debate estabelecido em torno da 
inconstitucionalidade do Decreto nº 6.640, de 2008, por 
ter o Poder Executivo optado pelo tratamento secun-

dário e regulamentar para disciplinar o regime jurídico 
afeto às cavidades naturais subterrâneas.

Lembro, nesta perspectiva, – e isso parece que 
vem sendo esquecido tanto pelo autor da Proposição, 
quanto pelos Deputados que a analisaram nas Comis-
sões temáticas envolvidas –, que o decreto menciona-
do apenas altera outro diploma de mesma natureza e 
grau hierárquico – o Decreto nº 99.556, de 1990 –, este 
sim que, pela primeira vez na história do País, confe-
riu abordagem sistemática ao tema, jamais objeto de 
tratamento nestes termos.

Estranho, portanto, que se impugne somente 
agora a conformidade constitucional de um decreto 
modificativo, quando o decreto por ele alterado, na 
verdade, é que havia originariamente disciplinado 
e estabelecido às diretrizes gerais sobre o assunto. 
A aprovação desta proposição, impugnando o de-
creto do executivo, traz a esta comissão um imenso 
“traço” de omissão ao querer, neste momento, pas-
sados mais de 21 anos, impugnar um decreto que 
revoga outro de mesma natureza constitucional em 
vigor desde 1990.

Por outro lado, não parece acertado o entendi-
mento de que o Decreto nº 6.640, de 2008, inovaria o 
ordenamento jurídico brasileiro, constituindo, portanto, 
um decreto autônomo, sendo certo que, ao se referir à 
Lei nº 6.938, de 31.08.1981, o texto regulamentar em 
apreço serve apenas a operacionalizar objetivos fun-
damentais há muito reconhecidos e amparados pela 
Política Nacional do Meio Ambiente, principalmente no 
tocante à compatibilização do desenvolvimento econô-
mico-social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, inciso I).

Deve-se enfatizar que além de trazer grandes in-
certezas aos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e aos empre-
endedores que a eles requerem licenças e autorizações 
para o desenvolvimento de seus projetos, a Proposta 
de Decreto Legislativo em exame, se aprovada, deverá 
instaurar um ambiente de forte insegurança jurídica, 
com prejuízos reflexos incalculáveis que podem difi-
cultar, se não mesmo inviabilizar a implantação ou a 
continuidade do funcionamento de projetos públicos 
e privados de expressivo interesse nacional – muitos 
deles integrantes do Plano de Aceleração do Cresci-
mento – PAC.

Ao agir para controlar a ação normativa do Poder 
Executivo e preservar sua competência legislativa, o 
Congresso Nacional apenas susta, em abstrato, os 
efeitos do ato questionado, não derrogando o diplo-
ma regulamentar editado, o que escaparia às suas 
atribuições constitucionais. Dessa forma, estaríamos 
agindo de forma redundante em aprovar algo discutido 
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exaustivamente, tanto no legislativo, por meio da apro-
vação do Deputado José Otávio Germano rejeitando 
a matéria, como no judiciário por meio da inadmissi-
bilidade da ADIN.

Dessa forma, aprovada a proposição em exame, 
estaríamos diante de uma situação inusitada e de ab-
soluto vazio jurídico no tratamento desse tema, uma 
vez que praticamente todos os artigos do Decreto nº 
99.556, de 1990 foram modificados pelo Decreto nº 
6.640, de 2008.

Prevaleceriam, nesta hipótese, apenas as dispo-
sições contidas na Resolução CONAMA nº 347/2004, 
que tanto quanto os preceitos introduzidos pelo Decreto 
nº 6.640, de 2008, permitem a supressão de cavidades 
naturais subterrâneas, de acordo com um critério de 
relevância materializado no âmbito do licenciamento 
ambiental da atividade que se desenvolva na área de 
sua ocorrência.

Nestes termos propomos a rejeição deste Projeto 
de Decreto Legislativo por meio de Voto em Separado. 
Assim, a necessidade de manutenção de critérios regu-
lamentares mínimos que estabeleçam a conveniência 
de preservação integral ou a possibilidade de supres-
são de uma cavidade subterrânea, é que decidimos 
por oferecer este VOTO EM SEPARADO em defesa 
da rejeição, no mérito, do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 1.138, de 2008, para o que peço o indis-
pensável apoio dos ilustres companheiros membros 
desta Comissão, não restando afastada, todavia, a 
premência de o Congresso Nacional avançar na dis-
cussão da matéria, a ela conferindo abordagem segura 
e definitiva, por meio de instrumento legal.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2012. –  
Deputado Homero Pereira, PSD/MT.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou pela rejeição do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.138/2008, nos termos do Parecer Vencedor do Re-
lator, Deputado Homero Pereira, contra os votos dos 
Deputados Sarney Filho, Antonio Carlos Mendes Tha-
me e Penna. O parecer do Deputado Antônio Roberto 
passou a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sarney Filho – Presidente, Arnaldo Jordy e Penna – 
Vice-Presidentes, Augusto Carvalho, Felipe Bornier, 
Leonardo Monteiro, Marcio Bittar, Márcio Macêdo, Anto-
nio Bulhões, Antonio Carlos Mendes Thame, Bernardo 
Santana de Vasconcellos e Valdir Colatto. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. – 
Deputado Sarney Filho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO ANTÔNIO ROBERTO

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 1.138, 
de 2008, visa suspender a eficácia do Decreto nº 6.640, 
de 7 de novembro de 2008, que “dá nova redação aos 
arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5º-A e 5º-B 
ao Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção das cavidades naturais sub-
terrâneas existentes no território nacional”.

O autor justifica a proposição, argumentando que 
o Decreto nº 6.640/2008 realizou alterações significa-
tivas no regime de proteção do patrimônio espeleoló-
gico nacional. O Decreto possibilita que as cavidades 
naturais subterrâneas sejam objeto de impactos ne-
gativos irreversíveis, mediante licenciamento ambien-
tal, autorizando, assim, a destruição de cavernas ou a 
alteração irreversível de suas condições morfológicas, 
ecológicas, ambientais, paisagísticas e cênicas. 

Ressalta o posicionamento da Sociedade Brasi-
leira de Espeleologia (SBE), de que: não há nenhum 
indício de que as cavernas estejam dificultando o de-
senvolvimento de qualquer setor da economia brasi-
leira; o setor mineral tem aumentado sua produção a 
cada ano; o patrimônio espeleológico é um dos poucos 
recursos naturais protegidos pela legislação vigente de 
forma completa e ampla, mesmo fora de unidades de 
conservação; as cavernas ocupam área muito peque-
na no País e são formações únicas e extremamente 
relevantes para o entendimento da evolução geológica 
do planeta, da vida e até da nossa sociedade; não há 
consenso de que seja possível classificar as cavernas 
conforme seu grau de relevância, ainda mais por co-
nhecermos muito pouco o patrimônio espeleológico 
brasileiro; o processo de licenciamento ambiental atual 
não é eficaz para garantir a conservação da natureza; e 
cabe ao Estado e à sociedade garantir a conservação 
deste importante patrimônio, não podendo o governo 
dispor de nossas cavernas como forma de conseguir 
recursos para cumprir suas obrigações. 

O nobre Deputado argumenta, ainda, que o De-
creto afigura-se inconstitucional, pois estabelece nor-
mas sobre as cavidades naturais subterrâneas e inva-
de a competência legislativa do Congresso Nacional. 
Finaliza afirmando que não se pode autorizar que o 
Presidente da República, sem maiores cautelas e jus-
tificativas, “possa dispor sobre a hipótese extrema de 
dar causa a impactos negativos irreversíveis, mediante 
licenciamento ambiental” (grifo do autor).

O PDC foi apreciado e rejeitado na Comissão de 
Minas e Energia em 28 de outubro de 2009, na forma 
do Parecer do Relator, Deputado José Otávio Germa-
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no. Naquela Comissão, apresentou Voto em Separa-
do o Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira.

II – Voto 

Corroborando o posicionamento dos nobres De-
putados Marina Magessi e Chico Alencar, que me an-
tecederam na relatoria do PDC nº 1.138/2008 nesta 
Comissão, mas cujos pareceres não chegaram a ser 
apreciados, considero que a proposição trata de maté-
ria da mais alta relevância e deve ser examinada com 
muita atenção por este Colegiado. Vejamos.

As cavidades naturais subterrâneas ou cavernas 
constituem ecossistemas peculiares, devido à ausên-
cia de luz e de vegetação em quase toda a sua ex-
tensão. Constituem sítios espeleológicos, geológicos, 
hidrológicos, geomorfológicos, biológicos, arqueoló-
gicos e paleontológicos importantes, abrigando es-
pécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Podem 
constituir, também, reservas minerais e reservatórios 
de água e, devido à sua grande beleza cênica e aos 
espeleotemas, possibilitam o desenvolvimento de ati-
vidades educativas, científicas, religiosas, de lazer e 
de ecoturismo.

Por seu grande valor natural e cultural, as cavida-
des naturais subterrâneas foram declaradas bens da 
União pela Constituição Federal (art. 20, X). É dever da 
União zelar pelos seus bens, estabelecendo medidas 
concretas para a sua conservação e, ao mesmo tem-
po, garantir as condições para que o desenvolvimento 
econômico dessas áreas ocorra dentro de critérios de 
sustentabilidade ambiental.

O Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, 
alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 
2008, art. 1º, parágrafo único, define cavidade natural 
subterrânea como “todo e qualquer espaço subterrâ-
neo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecido como caverna, 
gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo 
seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a 
flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mes-
mos se inserem, desde que tenham sido formados 
por processos naturais, independentemente de suas 
dimensões ou tipo de rocha encaixante”.

As cavernas surgem em diversos tipos de rocha, 
como arenito, granito, quartzito, gnaisse, formações 
ferríferas e outros. No entanto, 90% delas originam-
-se em rocha calcária, sendo a dissolução pela água 
o principal elemento formador dessas cavernas.

As cavernas calcárias, também denominadas 
cársticas, destacam-se não apenas pelo número, mas 
também pela profusão e beleza dos espeleotemas e 
pela maior diversidade biológica. É nessas cavidades 
que ocorrem os mais belos espeleotemas – formações 

resultantes da deposição mineral nas paredes, no 
teto e no chão das cavernas, entre os quais os famo-
sos estalactites e estalagmites e, ainda, as helictites, 
as cortinas, as represas de travertino, as pérolas de 
caverna, os canudos, os cálices, as flores de calcita, 
gipsita ou aragonita, os cabelos de anjo, as agulhas, 
os dentes de cão e os vulcões.

As cavernas são ecossistemas muito peculiares, 
cuja distribuição de espécies está relacionada com os 
fatores físicos e com a disponibilidade de nutrientes. 
São ambientes muito mais estáveis que o meio exte-
rior, em relação à temperatura e à umidade relativa 
do ar, mas essa estabilidade não é contínua em toda 
a sua extensão.

Assim, as entradas da gruta, o ambiente mais 
próximo do exterior, com incidência direta e indireta de 
luz, abrigam animais que visitam a caverna, mas não 
têm seu ciclo de vida circunscrito a ela. Adentrando-se 
a caverna, a luz vai reduzindo-se até se tornar com-
pletamente ausente. Nos primeiros estágios, a tem-
peratura e a umidade ainda são variáveis, em função 
das correntes de ar entre os meios interior e exterior. 
Aí vivem animais que não são exclusivamente caver-
nícolas, mas que utilizam cavernas em fases de seu 
ciclo de vida. 

Entretanto, nos segmentos mais distantes da 
entrada, o ambiente torna-se estável, a temperatura é 
constante e amena e a umidade relativa do ar é eleva-
da. Aí vivem os animais verdadeiramente cavernícolas, 
que têm seu ciclo de vida completo nas cavidades sub-
terrâneas, denominados troglóbios. Esses prisioneiros 
das cavernas são adaptados ao ambiente sem luz e 
com baixa disponibilidade de alimento.

Verifica-se, assim, que os ecossistemas caver-
nícolas têm grande importância ecológica, sendo 
ambientes propícios ao surgimento de espécies en-
dêmicas, isto é, que ocorrem somente naquele lugar. 
Portanto, a destruição de uma caverna, em grande 
parte das situações, dificilmente poderá ser compen-
sada, do ponto de vista biológico, pela conservação 
de outro sítio.

Devemos esclarecer, ainda, a importância das 
cavernas para a paleontologia e a arqueologia. A pro-
teção proporcionada pelo teto, a ausência de luz e de 
raízes de plantas e as condições alcalinas do solo e 
da água transformam as grutas em ambientes muito 
favoráveis à conservação dos fósseis, tornando-as 
depósitos paleontológicos e arqueológicos muito mais 
ricos que os de superfície. Foi nas cavernas do vale 
do rio das Velhas, em Minas Gerais, que Peter Lund 
realizou os primeiros trabalhos dessa natureza no Bra-
sil, nas décadas de 1830 e 1840, descobrindo fósseis 
dos antigos mamíferos que habitaram a América do 
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Sul, como a preguiça e o tatu gigantes, ursos, cava-
los e o tigre de dente de sabre. As cavernas têm sido 
promissoras também para os estudos da pré-história 
sul-americana, pela descoberta de fósseis humanos, 
artefatos, túmulos e pinturas rupestres.

Apesar de sua grande importância natural e cul-
tural, as cavidades naturais subterrâneas estão sujei-
tas a pressão pelas atividades de mineração e turismo 
desordenado. A mineração causa a total destruição 
desses ecossistemas. O turismo é uma atividade pro-
missora num país rico em cavernas como o Brasil e 
possibilita contemplação, aventura e a prática de es-
portes, como atividades verticais, mergulho e flutuação. 
Porém, quando praticado sem os cuidados devidos, 
promove a degradação dos espeleotemas e inscrições 
rupestres, a deposição de lixo, a compactação do solo 
e a alteração da biota.

Além disso, ainda conhecemos muito pouco esse 
importante patrimônio. Segundo dados levantados em 
2008 pelo Centro Nacional de Estudo, Proteção e Ma-
nejo de Cavernas (CECAV), do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil 
possui 6.040 cavernas identificadas, com dados de 
localização sistematizados, o que pode representar 
menos de 10% das cavernas do País. Quase a metade 
do patrimônio conhecido situa-se na Região Sudeste, 
especialmente no Estado de Minas Gerais, mas, com 
o avanço das técnicas de geoprocessamento, o núme-
ro de cavernas conhecidas está aumentando também 
em outras regiões. O Cecav avalia que as regiões com 
potencial espeleológico extenso e muito alto abrangem 
os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, 
Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Além de conhecer pouco o seu potencial espe-
leológico, o Brasil carece de informações sobre as 
cavernas já identificadas, em especial acerca de sua 
biodiversidade. É elevado o número de espécies novas 
descobertas a cada ano nesses ambientes.

Os pesquisadores alertam que a única forma de 
garantir a conservação das cavidades naturais subter-
râneas e das riquezas que elas encerram é conservar 
o conjunto que engloba a caverna e o meio circundan-
te, tendo em vista que a comunidade interior depende 
dos recursos alóctones.

A proteção desses ecossistemas peculiares sem-
pre foi regida por instrumentos infralegais, quais sejam: 
as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) nºs 5, de 6 de agosto de 1987, e 347, de 
10 de setembro de 2004, e o Decreto nº 99.556, de 1º 
de outubro de 1990.

A Resolução nº 347/2004, que “dispõe sobre a 
proteção do patrimônio espeleológico”, revogou a Re-
solução nº 5/1987 e estabeleceu diversas medidas, 

entre as quais a instituição do Cadastro Nacional de 
Informações Espeleológicas (CANIE), cuja gestão es-
tava a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e, atu-
almente, do ICMBio, e normas sobre o licenciamento 
ambiental de empreendimentos capazes de degradar 
a caverna e sua área de influência.

O Decreto nº 6.640/2008, objeto do Projeto de 
Decreto Legislativo em análise, altera o Decreto nº 
99.556/1990 e promove grande retrocesso das nor-
mas de proteção das cavernas, pois, segundo a SBE, 
sua aplicação poderá causar a destruição de mais de 
70% das cavernas brasileiras.

Confrontando-se o Decreto nº 6.640/2008 com 
o Decreto nº 99.556/1990 antes de sua modificação, 
verifica-se que a versão original dava às cavidades 
naturais subterrâneas o caráter de patrimônio cultural 
brasileiro, a ser preservado e conservado para fins 
científicos, espeleológicos, turísticos, recreativos e 
educativos. Segundo o art. 2º do mesmo Decreto, o uso 
das cavernas e de sua área de influência não poderia 
romper sua integridade física e o equilíbrio ecológico 
desses ecossistemas.

Some-se a isso o fato de que o Decreto nº 
99.556/1990, art. 3º, exigia a elaboração de Estudo 
de Impacto Ambiental para as ações ou os empreen-
dimentos previstos em áreas de ocorrência de caver-
nas ou de potencial espeleológico que pudessem ser 
lesivos a elas. A implantação do empreendimento fica-
va condicionada à aprovação do Relatório de Impacto 
Ambiental pelo órgão ambiental competente.

Constata-se que, originalmente, o Decreto nº 
99.556/1990 implicava a preservação integral de toda e 
qualquer caverna e impossibilitava, por exemplo, o seu 
uso para mineração ou o alagamento da área para fins 
hidrelétricos. O licenciamento seria possível somente 
para atividades turísticas, religiosas ou de qualquer 
outra natureza, desde que fossem conciliáveis com a 
proteção integral do ambiente cavernícola. Ainda que 
essas medidas generalizadas de preservação não se 
consolidassem na prática, a mineração era dificultada 
devido à exigência de consulta prévia ao Ibama, em 
cavernas consideradas relevantes.

Inversamente, o Decreto nº 6.640/2008 retirou 
praticamente todas as normas protetivas das caver-
nas que não sejam consideradas de relevância máxi-
ma. Em primeiro lugar, porque suprimiu o caráter de 
patrimônio cultural brasileiro desses sítios. O art. 1º do 
Decreto, em sua versão atual, apenas determina que 
elas sejam protegidas de modo a permitir a pesquisa e 
as atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, 
turístico, recreativo e educativo.
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O atual art. 2º determina que as cavernas sejam 
classificadas de acordo com seu grau de relevância, 
em escala que varia entre máximo, alto, médio ou 
baixo, com base em atributos ecológicos, biológicos, 
geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, his-
tórico-culturais e socioeconômicos. Para classificação 
das cavernas, esses atributos deverão ser analisados 
considerando-se o enfoque regional, que engloba um 
grupo de cavernas, e o local, que leva em conta a ca-
verna isolada e sua área de influência. O mesmo art. 
2º preceitua que a área de influência é definida caso a 
caso, com base em estudos técnicos sobre a cavidade 
natural subterrânea.

O atual art. 2º, § 4º, define o que sejam as ca-
vidades naturais subterrâneas de relevância máxima, 
assim entendidas aquelas que possuam pelo menos 
um dos seguintes atributos: gênese única ou rara; mor-
fologia única; dimensões notáveis em extensão, área 
ou volume; espeleotemas únicos; isolamento geográ-
fico; abrigo essencial para a preservação de popula-
ções geneticamente viáveis de espécies animais em 
risco de extinção, constantes de listas oficiais; habitat 
essencial para preservação de populações genetica-
mente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou 
relictos; habitat de troglóbio raro; interações ecológicas 
únicas; cavidade testemunho, ou destacada relevância 
histórico-cultural ou religiosa.

O art. 3º determina que as cavernas com grau 
de relevância máximo e suas respectivas áreas de in-
fluência não podem ser objeto de impactos negativos 
irreversíveis. O uso dessas cavernas está condiciona-
do à manutenção de sua integridade física e do seu 
equilíbrio ecológico.

As cavernas de relevância alta, média ou baixa 
são classificadas de acordo com a importância de seus 
atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidroló-
gicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e 
socioeconômicos, levando-se em conta os enfoques 
regional e local. A importância dos atributos é qualifi-
cada em acentuada, significativa ou baixa.

É de ressaltar a subjetividade inerente à análise 
da importância dos atributos das cavernas nos graus 
acentuado, significativo ou baixo, análise esta a ser feita 
em duas escalas distintas (regional e local). O detalha-
mento dessa complexa metodologia foi feito por meio 
da Instrução Normativa (IN) nº 2, em 26 de agosto de 
2009, do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Ao contrário da versão original do Decreto nº 
99.556/1990, que determinava a preservação de to-
das as cavernas, a versão alterada pelo Decreto nº 
6.640/2008 garante a preservação automática somente 
das cavernas de relevância máxima. De acordo com 
o art. 4º atual, literalmente, as cavernas com grau de 

relevância alto, médio ou baixo podem sofrer impac-
tos negativos irreversíveis, ou seja, ser destruídas 
integralmente.

Assim, depende de prévio licenciamento pelo 
órgão ambiental competente a implantação de todo 
empreendimento que possa, efetiva ou potencialmente, 
causar poluição ou degradação de cavernas e de sua 
área de influência (art. 5º-A). Mas as cavernas com 
grau de relevância alto e médio poderão sofrer impac-
tos irreversíveis, desde que o empreendedor assuma 
certas medidas compensatórias definidas no processo 
de licenciamento ambiental. O empreendedor poderá 
destruir uma caverna de alta relevância, se assumir 
o compromisso de garantir a preservação de outras 
duas. Poderá destruir cavernas de média relevância, 
desde que contribua para a conservação do patrimô-
nio espeleológico brasileiro de forma genérica. E, para 
os que destruírem cavernas consideradas de baixa 
relevância, não há qualquer obrigação em relação à 
proteção das cavernas do Brasil.

Acrescente-se que, como as cavernas são am-
bientes com alto grau de endemismo e dotados de 
espécies adaptadas a condições restritas de sobre-
vivência, o Decreto nº 6.640/2008 pode, assim, estar 
desde já autorizando a destruição de espécies novas, 
raras ou endêmicas. Como, então, compensar a des-
truição de uma caverna com a conservação de outra? 
Não há como garantir essa equivalência. E, ainda que 
certas espécies possam estar representadas em outras 
cavidades subterrâneas, a perda biológica será grave, 
tendo em vista o pequeno número de espécimes que 
muitas vezes caracteriza as populações de espécies 
cavernícolas.

Agrava ainda mais o fato de que o grau de re-
levância da caverna é avaliado no processo de licen-
ciamento pelo órgão ambiental competente (art. 5º-A, 
§ 1º). Não há previsão de levantamentos e estudos 
prévios sobre as cavernas. 

De acordo com a recente Lei Complementar nº 
140, de 8 de dezembro de 2011, o licenciamento am-
biental compete, genericamente, ao Estado (art. 8º, 
XIV). Atribui-se à União o licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades, entre outras situ-
ações, localizados ou desenvolvidos conjuntamente 
no Brasil e em país limítrofe; em terras indígenas; em 
unidades de conservação instituídas pela União, ex-
ceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); em dois 
ou mais Estados; e de caráter militar (art. 7º, XIV). O 
licenciamento ambiental cabe ao Município quando o 
empreendimento ou atividade causar impacto ambien-
tal de âmbito local e quando se localizar em unidades 
de conservação instituídas pelo Município, exceto em 
APAs (art. 9º, XIV).
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Portanto, os aspectos que determinam quem é 
responsável pelo licenciamento são a localização e 
as características do empreendimento. O fato de o 
empreendimento situar-se em área com cavidades 
naturais subterrâneas não consta, na Lei Comple-
mentar 140/2011, como critério para indicar o Ente 
da Federação a quem compete licenciar. Pergunta-se, 
então, no caso de um empreendimento de impacto 
local, licenciável pelo Município, terá ele estrutura 
institucional para avaliar o grau de relevância de uma 
caverna?

O próprio Decreto nº 6.640/2008 admite que os 
estudos que nortearão a classificação de uma caverna 
podem não oferecer dados definitivos para tanto, ao 
preceituar que as cavernas poderão ser reclassifica-
das mediante fatos novos comprovados por estudos 
técnico-científicos, tanto para nível superior quanto 
inferior (art. 2º, § 9º).

Ora, qual é a segurança efetiva do processo de 
licenciamento ambiental, se a classificação da caverna 
pode ser revista? No caso de estudos que venham a 
comprovar a relevância máxima de uma caverna que 
tenha sido inicialmente considerada de relevância alta, 
média ou baixa, qual a utilidade de rever essa classifi-
cação se, após o licenciamento ambiental, o processo 
de destruição entra em curso? Haverá possibilidade 
de impedir a construção de uma hidrelétrica e o ala-
gamento da área, por exemplo? Ou terá importância 
sustar a exploração de uma caverna que já tenha sido 
parcialmente destruída pela exploração mineral? E, no 
caso de reclassificação de uma caverna de relevância 
baixa para média ou alta e de média para alta, haverá 
a possibilidade de obrigar o empreendedor a compro-
meter-se com novas medidas compensatórias depois 
que o órgão ambiental já licenciou sua atividade?

Além disso, se as cavernas constituem bens da 
União, conforme art. 20, X, como poderão Estados e 
Municípios licenciar empreendimentos que incidam 
sobre elas, se o Decreto permite a destruição daque-
las que são de relevância alta, média e baixa? Como 
poderão os Estados, o Distrito Federal e os Municí-

pios licenciar empreendimentos capazes de destruir 
bens da União?

Tomemos como exemplo um edifício que pertença 
à União. Certamente, os Municípios ou o Distrito Fe-
deral podem estabelecer normas urbanísticas e edilí-
cias, as quais a União deverá observar, na construção 
e gestão do prédio. No entanto, poderiam os Municí-
pios ou o Distrito Federal determinar, por exemplo, a 
implosão do prédio? Aplicando-se o mesmo raciocínio 
ao patrimônio espeleológico brasileiro, conclui-se que 
somente a União, por meio do Ibama, poderá licenciar 
atividades potencialmente causadoras de degradação 
às cavernas, conforme previa originalmente o decreto, 
pois, nesse caso, a gestão ambiental do bem implica 
decidir sobre a permanência ou a destruição do bem 
como um todo.

Acrescente-se, finalmente, que o Decreto nº 
6.640/2008 é objeto da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) nº 4.218, requerida pelo Procurador-Geral 
da República e protocolada em 10 de março de 2009.

Entendemos, portanto, que as alterações pro-
movidas pelo Decreto nº 6.640/2008 ao Decreto nº 
99.556/1990 modificaram completamente os princípios 
que norteiam a política de conservação de cavernas, 
as quais eram muito restritivas, na versão original do 
decreto, e passaram a muito pouco protetivas, na ver-
são atual. Consideramos, ainda, que o Poder Executivo 
invadiu a competência legislativa do Congresso Nacio-
nal, prevista no art. 24 da Constituição Federal, no que 
se refere a “florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição” 
(inciso VI) e sobre “proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico” (inciso VII).

Em vista desses argumentos, somos pela aprova-
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.138/2008.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. –  
Deputado Antônio Roberto.
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Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Magda Mofatto - PTB 
Marina Santanna - PT 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PMDB 
Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Biffi - PT 
Fabio Trad - PMDB 
Geraldo Resende - PMDB 
Giroto - PMDB 
Mandetta - DEM 
Marçal Filho - PMDB 
Reinaldo Azambuja - PSDB 
Vander Loubet - PT 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
André Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cida Borghetti - PP 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Edmar Arruda - PSC 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Carlos Setim - DEM 
Luiz Nishimori - PSDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Reinhold Stephanes - PSD 
Rosane Ferreira - PV 
Rubens Bueno - PPS 
Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 



Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 
Celso Maldaner - PMDB 
Décio Lima - PT 
Edinho Bez - PMDB 
Esperidião Amin - PP 
João Pizzolatti - PP 
Jorge Boeira - PSD 
Jorginho Mello - 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 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Luiz Noé - PSB 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo 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: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Domingos Dutra 
Beto Faro Luci Choinacki 
Bohn Gass Paulo Pimenta 
Jesus Rodrigues Pedro Uczai 
Josias Gomes Vander Loubet 

Marcon 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Valmir Assunção 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PMDB  

Alberto Filho 
vaga do PMN

 Alceu Moreira 
André Zacharow 

vaga do PR
 Antônio Andrade 

Celso Maldaner Edinho Araújo 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Leandro Vilela Edio Lopes 
Natan Donadon Lelo Coimbra 
Odílio Balbinotti Lucio Vieira Lima 
Pedro Chaves 1 vaga 
Valdir Colatto 

 
PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 
vaga do PDT

 
Duarte Nogueira Bruno Araújo 
Nilson Leitão 

vaga do PR
 Luiz Nishimori 

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSB
 Sergio Guerra 

Wandenkolk Gonçalves (Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico 

vaga do PSDB
 Beto Mansur 

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen 
vaga do PSDB

 
Nelson Meurer 

vaga do PCdoB
 Lázaro Botelho 

Roberto Balestra 
 

DEM  
Abelardo Lupion 

vaga do PSB
 Luiz Carlos Setim 

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni 
Lira Maia 

vaga do PSB
 Ronaldo Caiado 

Paulo Cesar Quartiero 
 

Vitor Penido 
 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Maurício Trindade 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovanni Queiroz 

vaga do Bloco PV, PPS
 Giovani Cherini 

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Zé Silva 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 
Sérgio Moraes Nelson Marquezelli 

 
Nilton Capixaba 

vaga do PSB
 

PSC  
Nelson Padovani Mário de Oliveira 

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Hélio Santos Danrlei de Deus Hinterholz 
Homero Pereira 

vaga do PR
 Diego Andrade 

vaga do PT
 

Junji Abe Edson Pimenta 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

 
Heuler Cruvinel 

vaga do PR
 

 
Júlio Cesar 

vaga do PCdoB
 

 
Marcos Montes 

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PT
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Wilson Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Padre Ton 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Flaviano Melo 

vaga do PR
 Alberto Filho 

Wilson Filho Asdrubal Bentes 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Edio Lopes 

vaga do PCdoB
 

1 vaga Hugo Motta 

 
Marinha Raupp 

vaga do PP
 

PSDB  
Dudimar Paxiuba Carlos Brandão 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Marcio Bittar 

vaga do PR
 

 
1 vaga 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli 
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Ronaldo Caiado 

vaga do PCdoB
 Lira Maia 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lúcio Vale 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

vaga do PTB
 

 
Valtenir Pereira 

PDT  
Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

Bloco PV, PPS  



Henrique Afonso Arnaldo Jordy 
PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira 
Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PSD  

Átila Lins 
vaga do DEM

 Ademir Camilo 
vaga do PT

 
Carlos Souza 

vaga do PR
 

 
Irajá Abreu 

vaga do PP
 

 
Raul Lima 

vaga do DEM
 

 
PEN  

Berinho Bantim 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 
Décio Lima Biffi 
1 Vaga Josias Gomes 
Gilmar Machado Marina Santanna 
Rubens Otoni Newton Lima 
Sibá Machado Paulo Teixeira 
1 vaga Waldenor Pereira 

PMDB  
Hermes Parcianello Aníbal Gomes 
Manoel Junior José Priante 
Marcelo Castro Marçal Filho 
Rogério Peninha Mendonça Saraiva Felipe 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSDB  
Antonio Imbassahy Bruno Araújo 
Eduardo Azeredo Duarte Nogueira 
Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes 
Romero Rodrigues 

vaga do PTB
 Izalci 

vaga do PR
 

Ruy Carneiro Paulo Abi-ackel 
vaga do PTdoB

 

 
Sergio Guerra 

PP  
Beto Mansur Esperidião Amin 
Missionário José Olimpio Sandes Júnior 

vaga do PMDB
 

1 vaga Waldir Maranhão 
DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Eli Correa Filho 

PR  
Anderson Ferreira José Rocha 
Dr. Adilson Soares Milton Monti 

Francisco Floriano 
Wellington Roberto 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Abelardo Camarinha 

vaga do PMN
 Alexandre Cardoso 

Ariosto Holanda Jonas Donizette 
Luiza Erundina (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Pastor Eurico 

vaga do DEM
 

 
Paulo Foletto 

 
PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira 

Salvador Zimbaldi 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho 
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Costa Ferreira 

vaga do PSB
 

 
Takayama 

PCdoB  
Luciana Santos Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde Heleno Silva 

PMN  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Arolde de Oliveira 

vaga do PMDB
 Felipe Bornier 

vaga do PMDB
 

Eliene Lima José Carlos Araújo 
Manoel Salviano 

vaga do PMDB
 Marcos Montes 

vaga do PDT
 

Marcelo Aguiar (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Silas Câmara 

vaga do DEM
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PTdoB

 
 

 
Secretário(a): Maria Gorette da Silva Pessoa 
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: Ricardo Berzoini (PT) 
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo 
Cândido Vaccarezza Décio Lima 
João Paulo Cunha Fátima Bezerra 
João Paulo Lima Gabriel Guimarães 
José Mentor Geraldo Simões 
Luiz Couto Iriny Lopes 
Odair Cunha José Guimarães 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Ricardo Berzoini Miguel Corrêa 
Vicente Candido Nazareno Fonteles 
Nelson  Pellegrino Pedro Eugênio 

 
Zezéu Ribeiro 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

PMDB  
Alceu Moreira Benjamin Maranhão 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Asdrubal Bentes 

vaga do 
João Magalhães 



PP
 

Danilo Forte Júnior Coimbra 
Eduardo Cunha 
Carlos Bezerra 

vaga do 

PSC
 

Mauro Lopes 

Eliseu Padilha Odílio Balbinotti 

Fabio Trad 
Professor Setimo 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

Leonardo Picciani Renan Filho 
Luiz Pitiman 

vaga do Bloco 

PV, PPS
 

Sandro Mabel 

Marçal Filho 
vaga do PMN

 Wilson Filho 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Cesar Colnago 
Bruna Furlan Dudimar Paxiuba 
João Campos 

vaga do PTB
 Nelson Marchezan Junior 

Jorginho Mello Reinaldo Azambuja 
Jutahy Junior Ricardo Tripoli 
Luiz Carlos Romero Rodrigues 
1 vaga 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico 
Paulo Maluf Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto 
Mendonça Prado Efraim Filho 
Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho 
(Dep. do PSC ocupa a 
vaga) 

Pauderney Avelino 

PR  
Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos 
Henrique Oliveira Gorete Pereira 

vaga do PTB
 

Maurício Quintella 
Lessa 

Jaime Martins 

Ronaldo Fonseca Laercio Oliveira 
Vicente Arruda Vinicius Gurgel 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota 
Edson Silva Laurez Moreira 
Sandra Rosado Luiz Noé 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PDT  

1 vaga João Dado 
Félix Mendonça Júnior Marcos Rogério 
Vieira da Cunha Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Rosane Ferreira 
Roberto Freire Sandro Alex 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Sarney Filho 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes 
Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSC  
Andre Moura 

vaga do DEM
 Edmar Arruda 

Pastor Marco 
Feliciano  

Hugo Leal 

(Dep. do  ocupa a vaga) 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 

vaga do PP
 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PSL ocupa a 
vaga) 

Lourival Mendes 

 
Luis Tibé 

vaga do PR
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Armando Vergílio Liliam Sá 

vaga do PTB
 

Francisco Araújo Marcelo Aguiar 
José Nunes Moreira Mendes 

vaga do PSB
 

Onofre Santo Agostini Sergio Zveiter (Licenciado) 
Paulo Magalhães Silas Câmara 

vaga do PCdoB
 

 
Walter Tosta 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Chaves (PTB) 
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Pimenta Assis do Couto 
Weliton Prado Carlinhos Almeida 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Chico D'angelo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior 
1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PP  
Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

DEM  
Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia 

 
Mendonça Prado 

vaga do PSB
 

PR  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto 

PSB  
Isaias Silvestre 

vaga do PT
 (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Severino Ninho 
 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 
Wolney Queiroz 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  



Eros Biondini (Licenciado) 
vaga do 

PR
 

Silvio Costa 

José Chaves 
 

PSC  

Filipe Pereira 
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PCdoB
 

Lauriete 
vaga do DEM

 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
PSD  

José Carlos Araújo 
vaga do PR

 César Halum 
vaga do PMDB

 
Ricardo Izar 

vaga do PT
 Guilherme Mussi 

vaga do PP
 

Sérgio Brito 
vaga do PMDB

 Hugo Napoleão 
vaga do PMDB

 

 
Roberto Santiago 

vaga do PT
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PP
 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PSDB
 

 
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: Marcio Reinaldo Moreira (PP) 
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Cláudio Puty 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Osmar Terra 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 
1 vaga Otavio Leite 

PP  
Marcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 

vaga do PHS
 

Renato Molling 
vaga do PDT

 Renzo Braz 

 
Vilson Covatti 

vaga do PTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PSC
 

 
Mandetta 

PR  
João Maia Wellington Fagundes 
Vinicius Gurgel 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ângelo Agnolin 

vaga do PSB
 

 
Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  
José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  
1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSD  
João Lyra 

vaga do DEM
 Fernando Torres 

vaga do PSB
 

 
Guilherme Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

Jânio Natal 
vaga do PMDB

 
 

 
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: Domingos Neto (PSB) 
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Marroni Artur Bruno 
Iriny Lopes José de Filippi 
Paulo Ferreira Valmir Assunção 

PMDB  
Adrian 

vaga do PRTB
 Edinho Araújo 

Flaviano Melo Paulo Piau 
Genecias Noronha (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
João Arruda 

vaga do PSL
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Marco Tebaldi William Dib 
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
João Pizzolatti 

vaga do PRP
 Marcio Reinaldo Moreira 

Roberto Britto Mário Negromonte 
vaga do PSDB

 

 
Rebecca Garcia 

vaga do PRTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar 

PSB  
Domingos Neto Abelardo Camarinha 
Leopoldo Meyer 

vaga do PDT
 Valadares Filho 

vaga do DEM
 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  
Nelson Marquezelli Jorge Corte Real 

PRTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRP  
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSL  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Edson Pimenta 

vaga do DEM
 Jorge Boeira 

vaga do PMDB
 

Heuler Cruvinel 
vaga do PR

 José Nunes 
vaga do PRP

 

 
Junji Abe 

vaga do PSL
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PDT
 

 
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: Domingos Dutra (PT) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Alberto 
Padre Ton Luiz Couto 

PMDB  
3 vagas Teresa Surita 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 

 
Luiz Fernando Machado 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a 
vaga) 

Pastor Marco Feliciano 

DEM  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Lincoln Portela Ronaldo Fonseca 

PSB  
1 vaga Janete Capiberibe 

vaga do PMDB
 

 
Keiko Ota 

 
Luiza Erundina 

vaga do PDT
 

PDT  
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

vaga do PTB
 

 
Roberto de Lucena 

PTB  

1 vaga 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar 
PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PTC  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
PSD  

Liliam Sá 
vaga do PP

 
 

PSC  

 
Antônia Lúcia 

vaga do PTC
 

PCdoB  

 
Manuela D'ávila 

vaga do PMDB
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PRP
 

 
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 
Biffi Angelo Vanhoni 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Miriquinho Batista 
Pedro Uczai 

vaga do PP
 (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Reginaldo Lopes 
vaga do PMDB

 
 

Waldenor Pereira 
 

PMDB  
Gabriel Chalita Eliseu Padilha 
Joaquim Beltrão Geraldo Resende 
Lelo Coimbra Mauro Benevides 
Professor Setimo Natan Donadon 

vaga do PT
 

Raul Henry 
vaga do PDT

 Osmar Serraglio 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
Rogério Peninha Mendonça 

vaga do 

PP
 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 Eduardo Barbosa 
Mara Gabrilli Jorginho Mello 
2 vagas Nilson Leitão 

PP  
Waldir Maranhão Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Luiz Carlos Setim João Bittar 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

Onyx Lorenzoni 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PR  

Paulo Freire Anderson Ferreira 
Tiririca Maurício Quintella Lessa 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PSB  
Danilo Cabral (Licenciado) Ariosto Holanda 
Luiz Noé Keiko Ota 

vaga do PSC
 

 
Severino Ninho 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Marcos Rogério 

vaga do PSB
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso 

 
Penna 

PTB  
Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Costa Ferreira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  
Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Ademir Camilo 

vaga do DEM
 Manoel Salviano 

vaga do PRB
 

Jorge Boeira 
vaga do PP

 
 

PSOL  
Chico Alencar 

vaga do Bloco PV, PPS
 Jean Wyllys 

vaga do PR
 

 
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: Antônio Andrade (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence 1 Vaga 
Andre Vargas João Paulo Cunha 
Assis Carvalho Reginaldo Lopes 
Cláudio Puty Ricardo Berzoini 
José Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Eugênio Zeca Dirceu 

PMDB  
Antônio Andrade Celso Maldaner 
João Magalhães 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Cunha 

José Priante Genecias Noronha 
vaga do PDT

 
Júnior Coimbra 

vaga do Bloco PV, PPS
 Luiz Pitiman 

Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Pedro Novais (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer Alberto Mourão 
vaga do PP

 
Rui Palmeira Antonio Carlos Mendes Thame 
Vaz de Lima Marcus Pestana 

 
Nelson Marchezan Junior 

PP  
Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Jairo Ataíde 
Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim 
Rodrigo Maia Mendonça Prado 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Luciano Castro 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Audifax Jose Stédile 
Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
Manato (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto 

PTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Zequinha Marinho Andre Moura 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
Osmar Júnior Delegado Protógenes 

PRB  
Otoniel Lima Cleber Verde 

PSD  
Guilherme Campos 

vaga do PTB
 João Lyra 

vaga do PR
 

Júlio Cesar 
vaga do PP

 Sérgio Brito 
vaga do PTB

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PP
 

 
PHS  

José Humberto 
vaga do PR

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

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: Edmar Arruda (PSC) 
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Devanir Ribeiro José Mentor 
Edson Santos Odair Cunha 
Vanderlei Siraque Sibá Machado 

PMDB  
Aníbal Gomes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 
Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
Hugo Motta 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Nelson Bornier 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa Carlos Magno 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze 

DEM  
Ronaldo Caiado Davi Alcolumbre 

vaga do PSB
 

1 vaga Mendonça Filho 

 
Pauderney Avelino 

vaga do PDT
 

 
Rodrigo Maia 

PR  
Paulo Feijó Anthony Garotinho 
Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior 

PSB  
Glauber Braga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  
Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Roberto Freire 

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSC  
Edmar Arruda Filipe Pereira 

PCdoB  
Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

 
Sérgio Brito 

vaga do PCdoB
 

PEN  
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PMDB
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PTB
 

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Anthony Garotinho (PR) 
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes 
PT  



Amauri Teixeira Benedita da Silva 
Fernando Ferro Bohn Gass 

vaga do PMDB
 

Marcon Edson Santos 
vaga do PMDB

 
Paulo Ferreira 

vaga do PMDB
 Eudes Xavier 

 
João Paulo Lima 

PMDB  
Francisco Escórcio Leonardo Picciani 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

 
PP  

Roberto Britto 2 vagas 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 
PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Jose Stédile 
vaga do PDT

 
Luiza Erundina Romário 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jordy (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSC  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Diego Andrade 

vaga do PTB
 

 
Francisco Araújo 

vaga do PSC
 

 
PRB  

 
Vitor Paulo 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PP

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PSDB
 

 
 
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: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Márcio Macêdo Fernando Marroni 
Marina Santanna Zé Geraldo 

PMDB  
Paulo Piau 

vaga do PTB
 Leandro Vilela 

(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) 

Fernando Jordão 
vaga do PP

 

(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) 

Valdir Colatto 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame 
Ricardo Tripoli Marco Tebaldi 

PP  
Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 

PR  
(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) 

Bernardo Santana de Vasconcellos 
vaga do PRTB

 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 

Arnaldo Jordy 
vaga do PR

 Arnaldo Jardim 
Augusto Carvalho 

vaga do PSOL
 

 
Penna 

vaga do PMDB
 

 
Sarney Filho 

 
PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Paes Landim 

PSC  
Mário de Oliveira Lauriete 

PSOL  
(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do DEM
 Homero Pereira 

vaga do PSOL
 

Irajá Abreu 
vaga do PRTB

 
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PMDB
 Antonio Bulhões 

vaga do PSB
 

 
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: Simão Sessim (PP) 
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Edson Santos 
Fernando Ferro Ronaldo Zulke 
Gabriel Guimarães Rubens Otoni 
Luiz Alberto Vanderlei Siraque 
Padre João Weliton Prado 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 

 
PMDB  

Fernando Jordão Adrian 
Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia 
Wladimir Costa Fátima Pelaes 



(Dep. do PP ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo 

PSDB  
Luiz Fernando Machado Domingos Sávio 
Paulo Abi-ackel Sergio Guerra 

Walter Feldman 
(Dep. do PR ocupa a 

vaga) 
PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti 
Gladson Cameli 

vaga do PMDB
 Luiz Argôlo 

José Otávio Germano 
vaga do PMDB

 Nelson Meurer 
Luiz Fernando Faria 

vaga do PRB
 

 
Sandes Júnior 

 
Simão Sessim 

 
DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Júlio Campos 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vitor Penido 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 
Aracely de Paula 

vaga 

do PSDB
 

Davi Alves Silva Júnior 
Maurício Quintella 

Lessa 
João Carlos Bacelar 

vaga do PSB
 Paulo Feijó 

PSB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Antonio Balhmann 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PDT ocupa 

a vaga) 
PDT  

Ângelo Agnolin 
Félix Mendonça 

Júnior 

Marcos Rogério 
vaga do DEM

 
Salvador Zimbaldi 

vaga 

do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 
Dr. Aluizio Paulo Wagner 

PTB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Ronaldo Nogueira 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Carlos Souza Dr. Paulo César 
César Halum Paulo Magalhães 
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Fernando Torres 

vaga do PCdoB
 

 
Guilherme Mussi 

vaga do PSB
 

 
Marcos Montes 

vaga do PTB
 

 
 
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: Perpétua Almeida (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 
3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva 
Dr. Rosinha Carlos Zarattini 
Henrique Fontana Francisco Praciano 
Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro 
Luiz Sérgio Paulo Ferreira 
Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  
Elcione Barbalho 

vaga do DEM
 Alexandre Santos 

vaga do PMN
 

Íris de Araújo Hugo Motta 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Newton Cardoso 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Cesar Colnago 

Carlos Alberto Leréia Eduardo Azeredo 
Emanuel Fernandes (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
Luiz Nishimori 

 
Sergio Guerra 

vaga do PP
 

 
PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

DEM  

Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  

Aracely de Paula 
Anderson Ferreira 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Rocha 

 
Vicente Arruda 

PSB  
Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

1 vaga 

PDT  
Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha 
1 vaga Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 Augusto Carvalho 

Roberto de Lucena 
 

PTB  
Arnon Bezerra Antonio Brito 

 
Paes Landim 

vaga do PTdoB
 

PSC  
Leonardo Gadelha Erivelton Santana 
Takayama 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Átila Lins Eleuses Paiva 
Geraldo Thadeu Eliene Lima 
Hugo Napoleão 

vaga do PSB
 Raul Lima 

vaga do DEM
 

Jefferson Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 
 

Vitor Paulo 
vaga do PTdoB

 
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
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: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Erika Kokay 
Dalva Figueiredo José Mentor 
Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles 

PMDB  
Marllos Sampaio 

vaga do PSC
 Edio Lopes 

Rodrigo Bethlem Fabio Trad 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mauro Lopes 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Carlos Sampaio 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 Luiz Carlos 

(Dep. do PEN ocupa a vaga) William Dib 
vaga do PP

 
PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite 

vaga do PP
 Onyx Lorenzoni 

vaga do PDT
 

Efraim Filho (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
Mendonça Prado 

vaga do PCdoB
 

 
PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Laercio Oliveira 
PSB  

Givaldo Carimbão 
vaga do PMDB

 Gonzaga Patriota 
Keiko Ota Pastor Eurico 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PDT  
Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTB  
José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes 

 
Perpétua Almeida 

vaga do DEM
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Francisco Araújo Guilherme Campos 
Junji Abe Sérgio Brito 

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: Mandetta (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 

2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM) 
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 
Angelo Vanhoni Assis Carvalho 
Benedita da Silva Dr. Rosinha 
Chico D'angelo Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Padre João 
Rogério Carvalho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  
Darcísio Perondi André Zacharow 
Geraldo Resende Danilo Forte 
Nilda Gondim 

vaga do 

Bloco PV, PPS
 

Elcione Barbalho 

Osmar Terra Íris de Araújo 
Saraiva Felipe Raimundão 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

Teresa Surita Rodrigo Bethlem 
vaga do PT

 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a vaga) 

PSDB  
Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Marcus Pestana João Campos 
William Dib Mara Gabrilli 

PP  
Cida Borghetti Iracema Portella 
José Linhares Roberto Britto 
(Dep. do PTB ocupa a 
vaga) 

Toninho Pinheiro 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do PSC
 Luiz Carlos Setim 

Lael Varella Ronaldo Caiado 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga)  

PR  
Maurício Trindade Gorete Pereira 
Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Pastor Eurico 
Ribamar Alves Paulo Foletto 

PDT  
Dr. Jorge Silva Manato 
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Dr. Aluizio 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Roberto de Lucena 

 
Rosane Ferreira 

vaga do PMDB
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Celia Rocha 

vaga do PP
 Walney Rocha 

vaga do DEM
 

PSC  
(Dep. do DEM ocupa 
a vaga) 

Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  
Jandira Feghali Jô Moraes 
João Ananias 

vaga do DEM
 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Nice Lobão 

vaga do PR
 

Walter Tosta Onofre Santo Agostini 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga 

do PR
  



PHS  

 
José Humberto 

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: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira 
Policarpo Luiz Sérgio 
Vicentinho Marcon 
1 vaga Nelson Pellegrino (Licenciado) 

PMDB  
Fátima Pelaes Darcísio Perondi 
Sandro Mabel Leonardo Quintão 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
Andreia Zito João Campos 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
Pedro Henry José Otávio Germano 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria 

vaga do PSDB
 

 
Roberto Balestra 

DEM  
Augusto Coutinho Efraim Filho 
João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira 

vaga do PMDB
 Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
Luciano Castro 

 
PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  
Flávia Morais 

vaga do PP
 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
vaga do PSDB

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PTB  

Jorge Corte Real 
vaga do Bloco PV, PPS

 Alex Canziani 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Sabino Castelo Branco Jovair Arantes 
Silvio Costa 

vaga do PSDB
 

 
Walney Rocha 

vaga do PSDB
 

 
PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
vaga do PSC

 

 
Chico Lopes 

vaga do DEM
 

 
Daniel Almeida 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Márcio Marinho Vilalba 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Roberto Santiago 
vaga do PSB

 Armando Vergílio 
vaga do PCdoB

 
Sergio Zveiter (Licenciado) Carlos Souza 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PR
 

 
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: José Rocha (PR) 
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC) 
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton João Paulo Lima 
Luci Choinacki Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Benjamin Maranhão 

vaga do PP
 João Arruda 

Edinho Bez Joaquim Beltrão 
Francisco Escórcio Marllos Sampaio 
Renan Filho 

 
PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Otavio Leite Walter Feldman 

 
1 vaga 

PP  
Afonso Hamm Renato Molling 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
PR  

José Rocha Neilton Mulim 
PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga) 
Romário 

vaga do DEM
 

 
Valadares Filho 

vaga do DEM
 

 
PDT  

André Figueiredo Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra 

 
José Augusto Maia 

vaga do PP
 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PT
 

Professor Sérgio de Oliveira 

1 vaga 
 

PCdoB  
Jô Moraes Delegado Protógenes 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos 
Fábio Faria Marcos Montes 

PRB  

 
Acelino Popó 

vaga do PSB
 

 
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: Washington Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Andre Vargas 
José de Filippi Cândido Vaccarezza 
Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Jesus Rodrigues 

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Airton 
PMDB  

Alexandre Santos 
vaga do PT

 Edinho Bez 
Edinho Araújo 

vaga do Bloco PV, 

PPS
 

Flaviano Melo 

Edson Ezequiel 
vaga do PDT

 Giroto 
Leonardo Quintão 

vaga do PCdoB
 Mauro Mariani 

Marinha Raupp 
vaga do PSDB

 Nelson Bornier 
vaga do PTdoB

 
Mauro Lopes Pedro Chaves 

vaga do PP
 

Newton Cardoso Professor Setimo 
vaga do PP

 
Washington Reis Ronaldo Benedet 

vaga do PSC
 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia 
Vanderlei Macris Nilson Leitão 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

PP  
João Leão (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Luiz Argôlo 

vaga do PT
 (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Mário Negromonte 
 

Renzo Braz 
vaga do DEM

 
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Lael Varella 
1 vaga Vitor Penido 

PR  
Jaime Martins Francisco Floriano 
Lúcio Vale 

vaga do PTB
 Paulo Freire 

Milton Monti 
 

Wellington Fagundes 
vaga do 

PSOL
  

Zoinho 
vaga do PMDB

 
 

PSB  
Jose Stédile Gonzaga Patriota 
Laurez Moreira Leopoldo Meyer 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Zé Silva 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Arnaldo Jardim 
vaga do PSDB

 

 
Fábio Ramalho 

PTB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSOL  
(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PHS  
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Diego Andrade 

vaga do DEM
 Arolde de Oliveira 

vaga do PHS
 

 
Ricardo Izar 

vaga do PP
 

 
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 Luiz Noé 
Laurez Moreira 1 vaga 

PDT  
Zé Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PTB  
Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  
Costa Ferreira Nelson Padovani 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSL  
1 vaga 1 vaga 



PSD  
Hélio Santos 

vaga do PSDB
 

 
Homero Pereira 

vaga do PR
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
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 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  

Audifax 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  

Heleno Silva 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Chico Lopes (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro 
Luiz Alberto Edson Santos 
Luiz Couto Fátima Bezerra 
1 vaga 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 Marcio Reinaldo Moreira 
Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Mauro Nazif 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
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 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 
 

PMDB  
Teresa Surita 

 
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  

Carlinhos Almeida Zé Geraldo 
Josias Gomes 3 vagas 
Weliton Prado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Jorginho Mello 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 

Laercio Oliveira 1 vaga 
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 (por cessão de vagas)  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
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  

Audifax 2 vagas 



1 vaga 
 

PDT  
Marcos Medrado (Licenciado) 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Magda Mofatto 1 vaga 

PSC  
Leonardo Gadelha 1 vaga 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSL  
Dr. Grilo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Átila Lins 
Junji Abe 

1 vagas 
Onofre Santo Agostini 

 
 
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 Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Marcio Reinaldo Moreira 
Paulo Maluf Roberto Balestra 
Simão Sessim 1 vaga 

DEM  
Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino Mendonça Filho 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 
PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa 

Luciano Castro 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
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: Costa Ferreira (PSC) 
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
 

 
Jorginho Mello 

 



Nilson Leitão 
 

PP  
Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  Luiz Carlos Setim 

PR  
Paulo Freire 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Luiz Noé 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
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 (por cessão de vagas)  

Carlos Souza 
César Halum 

Eleuses Paiva 
Raul Lima 

 
Secretário(a): - 

 
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 Jorginho Mello 
João Campos Zenaldo Coutinho 

Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a 

vaga) 
PP  

Rebecca Garcia 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 

PSB  
Alexandre Cardoso Keiko Ota 
Gonzaga Patriota 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 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga) 

PSD (por cessão de vagas)  
Eliene Lima Moreira Mendes 
Francisco Araújo Jefferson Camposdilson 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 

 
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: Francisco Araújo (PSD) 
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
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 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 



Reinaldo Azambuja 
 

(Dep. do PEN ocupa a vaga) 
 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho 
Gladson Cameli Rebecca Garcia 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 
Paulo Cesar Quartiero Pauderney Avelino 

PR  
Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
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 (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes 
Raul Lima 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim 

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 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: Gilmar Machado (PT) 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Gilmar Machado Jesus Rodrigues 
Miriquinho Batista Josias Gomes 
Odair Cunha 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 

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 
Mauro Nazif 

 
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  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Francisco Araújo 
vaga do PMN

 
 

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 
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 (Licenciado) 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Nelson Bornier 
Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite Romero Rodrigues 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Roberto Balestra 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho Mauro Nazif 
Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 

PSC  
Antônia Lúcia 1 vaga 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

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 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Biffi Carlos Zarattini 
Luci Choinacki Luiz Couto 
Luiz Alberto Miriquinho Batista 

PMDB  
Adrian Fabio Trad 
Carlos Bezerra Fátima Pelaes 
Marçal Filho 2 vagas 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

João Campos Domingos Sávio 
Pinto Itamaraty 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 
Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  
Onyx Lorenzoni 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 
Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura 
PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 
PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde 
PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
PSD  

Onofre Santo Agostini 
vaga do DEM

 
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
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) 

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 



Eliseu Padilha José Priante 
Pedro Novais 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  

 
2 vagas 

Jaime Martins 
 

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 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

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: Berinho Bantim (PEN) 
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 
Teresa Surita Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Marcio Bittar Bruno Araújo 
Nilson Leitão Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti Simão Sessim 

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 Laurez Moreira 
Mauro Nazif 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Penna Arnaldo Jordy 

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Filipe Pereira Nelson Padovani 

PCdoB  
Perpétua Almeida 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga 

PSD  

 
Francisco Araújo 

vaga do PTB
 

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim 

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  

Edson Santos Amauri Teixeira 
José de Filippi 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 Zenaldo Coutinho 

PP  
Rebecca Garcia Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

Luiz Carlos Setim 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Domingos Neto 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 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 1 vaga 

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 PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 
Edson Santos Fernando Marroni 
Fernando Ferro Padre Ton 
Sibá Machado Paulo Teixeira 

PMDB  
Edinho Bez Edio Lopes 
Marllos Sampaio Marinha Raupp 
Mauro Lopes 2 vagas 
Pedro Paulo 

 
PSDB  

Luiz Carlos Duarte Nogueira 
Luiz Fernando Machado Eduardo Azeredo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Lázaro Botelho 
Gladson Cameli Nelson Meurer 

DEM  
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre 
Paulo Cesar Quartiero Lael Varella 

PR  
Henrique Oliveira Aelton Freitas 
Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda 

PSB  
Luiz Noé 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jardim 
PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco 
PSC  

Hugo Leal Takayama 
PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes 
PRB  

Vitor Paulo 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar 
Hugo Napoleão Moreira Mendes 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PTC

 
 

 
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 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: Andre Vargas (PT) 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Andre Vargas 4 vagas 
Décio Lima 

 
José Mentor 

 
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 Rui Palmeira 

PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
Luiz Carlos Setim Mendonça Prado 
1 vaga 1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Luiz Noé 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 1 vaga 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

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 Gilmar Machado 
Nazareno Fonteles Newton Lima 
Paulo Pimenta Rogério Carvalho 
Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a 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 Rui Palmeira 
Izalci 

vaga do PR
 Walter Feldman 

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 
Luiza Erundina Luiz Noé 

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 (por cessão de vagas)  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Heloísa Diniz 
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:  
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Geral Substituto: Paulo Teixeira (PT) 

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 
Rui Palmeira Paulo Abi-ackel 



PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  
Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
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: Audifax (PSB) 
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  
Audifax 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Dr. Aluizio Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Edmar Arruda Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 1 vaga 

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 Andre Vargas 
Beto Faro Marcon 
Biffi Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  
Luiz Carlos Setim 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 



(Dep. do PMDB ocupa a 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 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRTB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Reinhold Stephanes 

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 
Joaquim Beltrão Renan Filho 
Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga) 
Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Jorginho Mello 1 vaga 
Nilson Leitão 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
José Linhares Iracema Portella 

DEM  
Luiz Carlos Setim Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra Rezende  João Bittar 

PR  
Paulo Freire (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSB  
Audifax 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior 
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 Chico D'angelo 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra 

vaga do PR
 

 
Miriquinho Batista 

 
Vicentinho 

PMDB  
Benjamin Maranhão Alberto Filho 
Geraldo Resende André Zacharow 
Osmar Terra Leandro Vilela 
Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
João Campos Andreia Zito 
Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 
Romero Rodrigues Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 



PSB  
Mauro Nazif Domingos Neto 
Valtenir Pereira Ribamar Alves 

PDT  
Ângelo Agnolin 

vaga do PT
 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 
 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Rosane Ferreira 

PTB  
Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Alice Portugal 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

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 

(Licenciado) 
Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Teresa Surita 

vaga do PRB
 1 vaga 

Wilson Filho 
 

PSDB  
Cesar Colnago Eduardo Barbosa 

João Campos 
Andreia Zito 

1 vagas 
William Dib 

 
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 
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  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
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) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay Marina Santanna 
Luiz Couto 2 vagas 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
Teresa Surita 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
Jorginho Mello 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 



Cida Borghetti Rebecca Garcia 
DEM  

Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Paulo Freire 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Romário Domingos Neto 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

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 PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
Relator: Angelo Vanhoni (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Biffi Artur Bruno 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Pedro Uczai 

 
Weliton Prado 

vaga do PRB
 

PMDB  
Lelo Coimbra Eliseu Padilha 
Professor Setimo 

vaga do PMN
 Gabriel Chalita 

Raul Henry Joaquim Beltrão 
Renan Filho Pedro Chaves 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer 
Izalci 

vaga do PR
 Jorginho Mello 

Nelson Marchezan Junior Mara Gabrilli 
1 vaga 

 
PP  

José Linhares Esperidião Amin 
Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  
Efraim Filho Onyx Lorenzoni 
Professora Dorinha Seabra (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Rezende  
PR  

Paulo Freire Neilton Mulim 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Ronaldo Fonseca 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto Stepan Nercessian 

PTB  
Alex Canziani Paes Landim 

PSC  
Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  
Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

 
Marcos Montes 

vaga do DEM
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
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 EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 
Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Marcio Reinaldo Moreira 
José Otávio Germano Roberto Balestra 



Paulo Maluf 2 vagas 
Simão Sessim 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro Maurício Quintella Lessa 
Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vicente Arruda 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 
Valtenir Pereira (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 

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): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
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 
Gilmar Machado Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes 1 vaga 

PMDB  
Lelo Coimbra Geraldo Resende 

Professor Setimo Joaquim Beltrão 
Raul Henry 2 vagas 
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  

Domingos Neto Valadares Filho 
Luiz Noé 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani 1 vaga 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
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 
Teresa Surita 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia 
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 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 

vaga do PR
 

 
Dr. Aluizio 

PTB  
Eros Biondini (Licenciado) Ronaldo Nogueira 

PSC  
1 vaga Edmar Arruda 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
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 
Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  
Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim 
Lira Maia Mandetta 

PR  
Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Aelton Freitas 

Lúcio Vale Laercio Oliveira 
PSB  

Gonzaga Patriota Luiz Noé 
1 vaga Valtenir Pereira 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

1 vaga Dr. Aluizio 
PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson 
PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo 1 vaga 
PRB  

Heleno Silva 1 vaga 
PTdoB  

1 vaga (Dep. do PTC ocupa a vaga) 
PSD (por cessão de vagas)  

Homero Pereira Junji Abe 
Marcos Montes Moreira Mendes 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do 

PTdoB
 

 
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 (Licenciado) 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Teresa Surita 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 José Otávio Germano 

DEM  
Mendonça Prado 2 vagas 
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  
Leonardo Gadelha 1 vaga 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
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 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
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 

 
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 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSD  
Fernando Torres 

 
PR  

Paulo Feijó 
 

PDT  
Marcelo Matos 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 
José Mentor Carlos Zarattini 
1 vaga Jilmar Tatto 

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): Shelley Stela Galvão Valadares 
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 DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL, 

QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA 

DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O 

MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES 
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA" 

Coordenador: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva 
 

Carlos Zarattini 
 

Luiz Alberto 
 

PMDB  
Leonardo Picciani 

 
Marcelo Castro 

 
Rose de Freitas 

 



PSDB  
Marcio Bittar 

 
PSD  

Júlio Cesar 
 

PP  
Esperidião Amin 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
Eduardo Gomes 

 
PSD  

Ademir Camilo 
 

Arolde de Oliveira 
 

Eduardo Sciarra 
 

Guilherme Campos 
 

Paulo Magalhães 
 

Roberto Santiago 
 

PSB  
Júlio Delgado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva 
 

PTB  
Jorge Corte Real 

 
PCdoB  

Assis Melo 
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 
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