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em turno único, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 61-D, de 2011, sobre a alteração do art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias. ..................................................................... 62675

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação de 
requerimento de votação nominal do requerimento 
de retirada da matéria da pauta. ............................ 62675

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados PAUDERNEY AVELINO 
(DEM – AM), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Blo-
co/PR – AL). .......................................................... 62675

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados BIFFI (PT – MS), PAUDERNEY AVELINO 
(DEM – AM). .......................................................... 62676

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados BIFFI (PT – 
MS), PEDRO CHAVES (PMDB – GO), ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), MAURÍCIO QUINTELLA 
LESSA (Bloco/PR – AL), PAUDERNEY AVELINO 
(DEM – AM), PASTOR MARCO FELICIANO (PSC 
– SP), DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ), NIL-
TON CAPIXABA (Bloco/PTB – RO). ...................... 62676

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aprovação 
do requerimento. .................................................... 62677

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA), 
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM), AMAURI 
TEIXEIRA (PT – BA). ............................................. 62677

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esclareci-
mento ao Plenário sobre o requerimento em votação. 62677

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM), AMAU-
RI TEIXEIRA (PT – BA), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA). ......................................................... 62677

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação 
de requerimento de retirada da matéria da pauta. 62677

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA). ......................................................... 62678

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre o encerramento da sessão sob 
pena de nulidade das votações em face do caráter 
antirregimental da transformação da sessão extra-
ordinária em sessão solene. .................................. 62679

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Solicitação 
ao Deputado Duarte Nogueira de aguardo da deci-

são do Presidente Marco Maia acerca da questão 
de ordem. ............................................................... 62679

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de suspensão 
da sessão............................................................... 62679

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) – 
Contrariedade à suspensão da sessão. ................ 62679

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
aos Deputados Duarte Nogueira e Miro Teixeira. .. 62681

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM – Pela 
ordem) – Aditamento à questão de ordem do De-
putado Duarte Nogueira. ....................................... 62681

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Pela ordem) 
– Conveniência de encerramento da sessão. ........ 62681

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Defesa de votação do requerimento de retirada da 
matéria da pauta. ................................................... 62681

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Conveniência de suspensão da sessão 
em face do seu caráter antirregimental. ................ 62681

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ODAIR CUNHA (PT – MG). ................................... 62681

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aviso ao 
Plenário sobre o encerramento dos trabalhos e 
convocação de sessão para hoje, às 14 horas. ..... 62681

EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de registro da presença 
do orador no plenário. ............................................ 62681

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Solicitação 
ao Plenário de aguardo da decisão da Presidência 
sobre o horário da próxima sessão. ....................... 62681

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM). ................... 62681

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de abertura de 
novo painel............................................................. 62681

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
IVAN VALENTE (PSOL – SP). ............................... 62681

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
vocação de sessão extraordinária para hoje às 
13h55min ............................................................... 62681

Encerramento da sessão. ............................ 62681
VI – Encerramento
2 – ATA DA 330ª SESSÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª 
LEGISLATURA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011

– Ata sucinta
3 – ATA DA 331ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª 
LEGISLATURA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011

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

anterior
III – Leitura do expediente
IV – Breves Comunicações
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GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE – 
Pela ordem) – Justificativa da ausência do orador 
em sessão anterior. ............................................... 62690

CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE) – Elogio 
ao Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, Haroldo Lima, 
pela postura adotada com relação ao vazamento 
de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, 
no Estado do Rio de Janeiro. ................................. 62690

GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ) – Con-
gratulações ao Ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, pela denominação do Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia – INTO de Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad.  ....... 62690

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG) – Intransi-
gência do Governo do Estado de Minas Gerais nas 
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sorado.  .................................................................. 62690
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às 16 horas. ........................................................... 62691

STEPAN NERCESSIAN (Bloco/PPS – RJ) 
– Importância da atuação dos Parlamentares em 
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e a sociedade. ....................................................... 62691

EMILIANO JOSÉ (PT – BA) – Realização de 
eleições diretas para dirigente escolar da rede esta-
dual de ensino da Bahia. Apresentação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 67, de 2011, sobre a 
garantia da gestão democrática do ensino público 
no País.  ................................................................. 62694

HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI) – Falecimen-
to da mãe do Senador João Vicente Claudino, Sra. 
Maria do Socorro de Macedo Claudino.  ............... 62695
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tante na Ordem do Dia. ......................................... 62695
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ao Deputado Miro Teixeira.  ................................... 62696

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP – Pela 
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tado Miro Teixeira. .................................................. 62696

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) 
– Reiteração do pedido de início da discussão da 
matéria constante na Ordem do Dia. ..................... 62696

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Consulta à Presidência sobre a votação 
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PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Vanderlei Macris.  ............................. 62696

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Congratulações à Presidência pela prorrogação do 
debate sobre a matéria constante na pauta. ......... 62697

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela 
ordem) – Congratulações à Presidência pela amplia-
ção do debate sobre a matéria constante na pauta. 
Convocação dos Deputados do PR ao plenário.  .. 62697

SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Estabelecimento 
de parceria entre a Prefeitura Municipal de Nilópolis 
e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
para a construção de novo fórum na municipalida-
de. .......................................................................... 62697

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aviso 
ao Plenário sobre o início da Ordem do Dia às 
14h30min. .............................................................. 62697

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre a votação de requerimento de 
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pauta.  .................................................................... 62698

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
à ao Deputado Vanderlei Macris. ........................... 62698

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Ataque ar-
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Mato Grosso do Sul. Solicitação ao Governo Federal 
de busca de solução para conflitos pela posse da 
terra no País.  ........................................................ 62698

SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP) – 
Contestação a matéria publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo sobre a inexistência de indústria naval 
no Estado do Amapá. Razões do indiciamento da 
Presidenta da Federação das Indústrias do Estado 
do Amapá – FIEP, Telma Gurgel.  .......................... 62699

COSTA FERREIRA (PSC – MA) – Regozijo 
com a aprovação, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, do Projeto de Lei nº 6.822, 
de 2010, sobre a regulamentação da profissão de 
catador de materiais recicláveis e de reciclador de 
papel. Encaminhamento da matéria à sanção pre-
sidencial.  ............................................................... 62699

LUCI CHOINACKI (PT – SC) – Congratula-
ções à Presidência pela decisão de início da Ordem 
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EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP) – Encami-
nhamento de indicação ao Ministro da Fazenda, 
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Guido Mantega, para inserção de mensagens de 
incentivo à doação de órgãos em jogos lotéricos 
administrados pela Caixa Econômica Federal. ...... 62701

IRACEMA PORTELLA (PP – PI) – Falecimen-
to da mãe do Senador João Vicente Claudino, Sra. 
Maria do Socorro de Macêdo Claudino. Lançamento 
pelo Governo Federal do Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite. ... 62701

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) – Questão 
de ordem sobre a impossibilidade de início da discus-
são tendo em vista a existência sobre a mesa de re-
querimento de adiamento da discussão da matéria. 62702

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) – 
Contradita à questão de ordem do Deputado Van-
derlei Macris. ......................................................... 62702

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
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matéria. .................................................................. 62702

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Odair Cunha.  ................................... 62702

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE) – 
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Coelho da Silva nos Jogos Parapan-Americanos 
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Campeonato Brasileiro de Futebol. Realização do 
21º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem 
– CONIRD, no Município de Petrolina, Estado de 
Pernambuco. .......................................................... 62702

CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sugestões 
para a renovação da frota de caminhões do País.  ... 62705

ANTONIO BULHÕES (PRB – SP) – Trans-
curso do Dia Universal da Criança. ....................... 62706

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) – Des-
necessidade de prorrogação do prazo de vigência 
da Desvinculação de Receitas da União – DRU, 
conforme estudo elaborado pela Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara 
dos Deputados. ...................................................... 62706

GENECIAS NORONHA (PMDB – CE) – Im-
portância da construção da Rodovia Transnordes-
tina para o desenvolvimento econômico da região 
do Cariri, Estado do Ceará. ................................... 62707

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) – 
Dados do Atlas de Saneamento 2011, divulgado 
pelo IBGE. Universalização dos serviços de abas-
tecimento de água no País. ................................... 62708

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Recebimento 
do título de Doutor Honoris Causa pelo ex-Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, em Salvador, Estado da 
Bahia. Ampliação dos investimentos governamentais 
na educação. ......................................................... 62708

ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS) – Do-
cumento resultante de evento realizado em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em defesa 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da 
organização sindical. ............................................. 62709

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 112/2011 – Do Sr. Domingos Dutra – Dá 
nova redação ao inciso LXII do artigo 5º da Constitui-
ção Federal, que dispõe sobre a prisão de qualquer 
pessoa, para contemplar a sua imediata apresen-
tação em juízo. ....................................................... 62710

PROJETOS DE LEI

Nº 2.742/2011 – Do Sr. Manato – Dispõe sobre 
exigência de Carteira Nacional de Habilitação para 
compra de motocicletas, nos termos que especifica. 62713

Nº 2.743/2011 – Da Srª. Fátima Pelaes – Altera 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, para dispor sobre a classi-
ficação indicativa de trailers de obras audiovisuais 
e congêneres. ........................................................ 62714

Nº 2.744/2011 – Da Srª. Fátima Pelaes – 
Acresce o art. 43-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, visando impedir o uso de contenção em 
presas nas ocasiões que especifica ...................... 62715

Nº 2.745/2011 – Do Sr. Otoniel Lima – Inclui 
os integrantes dos órgãos de segurança pública 
entre as categorias beneficiárias do art. 6º B Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre 
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior e dá outras providências. ........................ 62716

Nº 2.746/2011 – Do Sr. Carlos Bezerra – Al-
tera a redação do parágrafo único do art. 456 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor que 
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a função para a qual foi contratado, salvo cláusula 
contratual expressa em contrário. .......................... 62716

Nº 2.747/2011 – Do Sr. Junji Abe – Dispõe 
sobre a distribuição de medicamentos para o tra-
tamento da mucopolissacaridose. ......................... 62717

Nº 2.748/2011 – Do Sr. Raimundo Gomes de 
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de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto 
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– OAB. ................................................................... 62718

Nº 2.749/2011 – Da Srª. Benedita da Silva – 
Institui o “Dia Nacional do Samba de Roda”. ......... 62719
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piso salarial nacional dos médicos. ....................... 62719

Nº 2.751/2011 – Do Sr. Leonardo Vilela – Deno-
mina “Viaduto Hugo Vargas Batista Machado” o viaduto 
localizado no entroncamento entre a BR-153 e a GO-
413, no Município de Piracanjuba, Estado de Goiás.  62720

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 514/2011 – Do Sr. Jovair Arantes – Dispõe 
sobre a convocação de plebiscito para consultar o 
eleitorado sobre a instituição da simultaneidade 
das eleições municipais, distritais, estaduais e fe-
derais.  ................................................................... 62720
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INDICAÇÕES

Nº 1.936/2011 – Do Sr. Edinho Araújo – Suge-
re ao Ministro da Fazenda a inclusão de mensagens 
incentivadoras à doação de órgãos nos volantes e 
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nômica Federal. ..................................................... 62722

Nº 1.937/2011 – Do Sr. Severino Ninho – Su-
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Lima -PE  ............................................................... 62723
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Ministro da Educação a implantação de um cam-
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das Cruzes/SP.  ..................................................... 62723
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de 18 de junho de 1913, para restabelecer os fusos 
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do Estado do Amazonas.” ...................................... 62724
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nº 3.810, de 2011. ................................................. 62729
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Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
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Nº 3.823/2011 – Do Sr. Eudes Xavier – Requer 
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de periculosidade para os vigilantes e empregados 
em transporte de valores”. ..................................... 62729

Nº 3.824/2011 – Do Sr. João Campos – “Re-
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os procedimentos de estancamento do vazamento 
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quer Inclusão na Pauta da Ordem do Dia do PL nº 
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Nº 3.831/2011 – Do Sr. Esperidião Amin – 
Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 190 de 2007 que “Acrescenta o 
art. 93-A a Constituição Federal, dispondo sobre o 
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário”. ....... 62731

Nº 3.832/2011 – Do Sr. Paulo Feijó – Requer 
a retirada do recurso nº 95 de 2011, referente ao 
Projeto de Lei nº 7.580/2010, que “cria cargos de 
Advogado da União.”.  ............................................ 62731
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V – Ordem do Dia
MIRO TEIXEIRA – Questão de ordem sobre 

encerramento dos trabalhos nas Comissões......... 62734
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Determi-
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SEÇÃO I

Ata da 329ª Sessão, Extraordinária,  
Matutina, 22 de novembro de 2011
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente;  

Geraldo Resende, 1º Suplente de Secretário; Amauri Teixeira,  
Raimundo Gomes de Matos, Mauro Benevides,  

Fernando Ferro, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Não 
havendo quorum regimental para abertura da sessão, 
nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno, 
aguardaremos até meia hora para que ele se complete.

O Sr. Geraldo Resende, 1º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS E 24 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Geraldo Resende
Partido Bloco

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Miriquinho Batista PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 2

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 2

ACRE

Gladson Cameli PP 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 4

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de PIAUÍ 1

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 2

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Total de BAHIA 1

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Fábio Ramalho PV PvPps
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
Padre João PT 
Total de MINAS GERAIS 5

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
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Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Devanir Ribeiro PT 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Roberto de Lucena PV PvPps
Total de SÃO PAULO 8

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Total de GOIÁS 1

MATO GROSSO DO SUL 

Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

André Vargas PT 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Paulo Pimenta PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 25 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 51 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. JANETE CAPIBERIBE, servindo como 

2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão an-
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

A SRA. JANETE CAPIBERIBE, servindo como 
1ª Secretária, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 525, DE 2011 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 818/11 – C. Civil

Submete à deliberação do Congresso 
Nacional o Texto do Acordo Adicional que 
Altera o Acordo de eguridade Social ou Se-
gurança Social entre a República Federativa 
do Brasil e a República Portuguesa, assi-
nado em Brasília, em 9 de agosto de 2006.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado das Relações Exteriores, interino, 
da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, interino, e da Saúde, o texto do 
Acordo Adicional que Altera o Acordo de Seguridade 
Social ou Segurança Social entre a República Federa-
tiva do Brasil e a República Portuguesa, assinado em 
Brasília, em 9 de agosto de 2006.

Brasília, 21 de novembro de 2011.

EMI Nº 00163 MRE/MPS/MDS/MS

Brasília, 12 de abril de 2011.

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

Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacio-
nal, o anexo projeto de Mensagem que encaminha o 
texto do Acordo Adicional que Altera o Acordo de Se-
guridade Social ou Segurança Social entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 
assinado em Brasília, em 9 de agosto de 2006, pelo 
então Ministro de Estado, Interino, das Relações Ex-
teriores, Samuel Pinheiro Guimarães, e pelo Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Luiz Felipe Marques Amado. 

2. No contexto do crescente fluxo internacional 
de trabalhadores e da transformação do Brasil de país 
de destino em país de origem de imigrantes, tornam-
-se ainda mais relevantes as iniciativas destinadas a 
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proteger os trabalhadores brasileiros no exterior e a 
oferecer essa mesma proteção aos estrangeiros radi-
cados em nosso País.

3. O objetivo principal do Acordo Adicional que ora 
encaminhamos é justamente ampliar o universo dos 
trabalhadores de cada país radicados no território do 
outro com direito à proteção do sistema de Previdên-
cia local. Além das classes de trabalhadores incluídas 
no escopo do Acordo de Segurança ou Seguridade 
Social, de 7 de maio de 1991, o presente instrumen-
to estende suas disposições aos regimes próprios de 
Previdência, que servem principalmente, no Brasil, aos 
trabalhadores do setor público.

4. O acordo original foi firmado com o objetivo 
principal de permitir aos trabalhadores que contribu-
íram com os dois sistemas somarem os períodos de 
contribuição para o fim de atingirem o tempo mínimo 
necessário à obtenção de aposentadorias e demais 
benefícios previdenciários. Cada sistema deve pagar 
ao beneficiário, pelos dispositivos do acordo, montante 
em sua própria moeda equivalente ao período de con-
tribuição efetuado no respectivo país (pro rata tempore).

5. Trata-se, portanto, de instrumento que objetiva 
corrigir flagrantes distorções – quais sejam, a pura e 
simples perda dos recursos investidos em um dos sis-
temas e o acréscimo, em anos, do tempo mínimo de 
contribuição necessário à obtenção da aposentadoria.

6. A nova redação dada ao art. 9 – que trata da 
totalização dos períodos de contribuição e que cons-
titui, portanto, o cerne do Acordo – reformula princípio 
que já constava do instrumento original e que rege a 
totalidade dos acordos de Previdência celebrados até 
hoje pelo Brasil: não se recorrerá à totalização caso 
as condições de concessão do benefício estejam sa-
tisfeitas pela legislação de um dos dois países. 

7. Ao passo que o primeiro parágrafo desse ar-
tigo trata de princípio comum às duas legislações, os 
parágrafos 2 e 3 tratam de particularidades do sistema 
previdenciário brasileiro – respectivamente a aposen-
tadoria por tempo de contribuição e a certificação pelo 
INSS, para fins do acordo, dos tempos de contribuição 
cumpridos sob os diversos regimes próprios de previ-
dência dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios existentes no Brasil.

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

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Noguei-
ra, Garibaldi Alves Filho, Romulo Paes de Sousa, 
Alexandre Rocha Santos Padilha (assinado eletro-assinado eletro-
nicamente).

ACORDO ADICIONAL QUE ALTERA O  
ACORDO DE SEGURIDADE SOCIAL OU 

SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBLICA PORTUGUESA

A República Federativa do Brasil
e
A República Portuguesa
Tendo em consideração o Acordo de Seguridade 

Social ou Segurança Social entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa, assinado em 7 de maio de 1991 (adiante 
designado por “Acordo”);

Desejando alargar o âmbito de aplicação material 
daquele instrumento à legislação relativa à proteção 
social dos funcionários públicos e ao sistema não-con-
tributivo de assistência social brasileiro e ao regime 
não contributivo português, bem como reconhecendo 
a necessidade de rever algumas das suas disposições,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1o  
Alteração ao Acordo

1. Ficam alterados os Artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 
9o, 13o e 26o do Acordo, os quais passam a ter a se-
guinte redação:

“ARTIGO 1o 
1 – ...:
...;
a) “trabalhador” designa todos os traba-

lhadores abrangidos pelos regimes de segu-
rança social ou seguridade social referidos no 
parágrafo 1o do Artigo 2o do presente Acordo;

b) ...;
c) ...;
d) “autoridade competente” designa, em 

relação a cada Estado Contratante, o membro 
ou membros do governo ou qualquer outra au-
toridade correspondente, responsável pelas 
matérias referidas no Artigo 2o do presente 
Acordo;

e) ...;
f) “período de seguro” designa qualquer 

período considerado como tal pela legislação 
à qual a pessoa está ou esteve subordinada 
em cada um dos Estados Contratantes; e

g) ....
h) ...
2 – ....”

“ARTIGO 2º

1 – ...:
I – Em Portugal, à legislação relativa:
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i) aos regimes de segurança social apli-
cáveis à generalidade dos trabalhadores 
por conta de outrem e aos trabalhadores 
independentes, bem como aos regimes de 
inscrição facultativa do subsistema previ-
dencial do sistema de segurança social, no 
que respeita às prestações nas eventualida-
des de doença, maternidade, paternidade 
e adoção, doenças profissionais, invalidez, 
velhice e morte;

ii) ao regime não contributivo do subsis-
tema de solidariedade do sistema público de 
segurança social, no que respeita as presta-
ções nas eventualidades de invalidez, velhice 
e morte;

iii) ao regime aplicável às prestações por 
encargos familiares do subsistema de prote-
ção familiar do sistema de segurança social;

iv) ao regime de proteção social dos fun-
cionários públicos, com exceção da proteção 
na eventualidade desemprego;

v) ao regime de reparação dos danos 
emergentes dos acidentes de trabalho; e

vi) ao regime do Serviço Nacional de 
Saúde.

II – No Brasil:
i) à legislação do Regime Geral de Pre-

vidência Social, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 3o do a Artigo 9o, no que se refere 
às seguintes contingências:

a) invalidez;
b) velhice;
c) morte;
d) doença;
e) maternidade;
f) encargos familiares;
g) acidentes de trabalho e doenças pro-

fissionais; e
h) tempo de contribuição;
ii) à legislação do Sistema Único de Saú-

de; e
iii) ao sistema não contributivo abrangido 

pela Lei Orgânica de Assistência Social.
2 – ...;
3 – Aplicar-se-á, também, à legislação 

que estenda os regimes existentes a novas ca-
tegorias profissionais, ou que estabeleça novos 
regimes de Seguridade Social ou Segurança 
Social, se o Estado Contratante interessado 
não se opuser a essa aplicação, no prazo de 
três meses contados da data do recebimento 
da comunicação da publicação oficial dessa 
legislação.”

“ARTIGO 3º

1. O presente Acordo aplica-se aos na-
cionais de cada um dos Estados Contratantes 
e, sem prejuízo do disposto no Artigo 12-A, a 
qualquer outra pessoa que esteja ou tenha es-
tado sujeita à legislação referida no Artigo 2o, 
bem como aos seus familiares e sobreviventes.

2. ....”

“ARTIGO 4º

1.  ...
2. ...:
a) ...;
b) o trabalhador que exerce uma ativi-

dade independente, para efeitos de aplicação 
da legislação portuguesa, ou que seja contri-
buinte individual, para efeitos de aplicação da 
legislação brasileira, no território de um Estado 
Contratante e que efetue uma prestação de 
serviços por sua própria conta no território do 
outro Estado Contratante e desde que essa 
atividade tenha uma relação direta com a que 
habitualmente exerce, fica sujeito à legislação 
do primeiro Estado, desde que essa prestação 
de serviços não exceda vinte e quatro meses;

c) o pessoal de vôo das empresas de 
transporte aéreo continuará exclusivamente 
sujeito à legislação vigente no Estado em cujo 
território a empresa estiver situada;

d) os membros da tripulação de navio 
sob bandeira de um dos Estados Contratan-
tes estarão sujeitos às disposições vigentes 
no respectivo Estado. Qualquer outro pesso-
al que o navio empregue em tarefas de carga 
e descarga, conserto e vigilância, quando no 
porto, estará sujeito à legislação do Estado sob 
cujo âmbito jurisdicional se encontre o navio; e

e) os funcionários públicos e os traba-
lhadores ao serviço do Estado que sejam en-
viados de um Estado Contratante para o outro 
continuam sujeitos à legislação do primeiro 
Estado, desde que remunerados exclusiva-
mente por este.

3. O disposto na alínea a do parágrafo 
2o não prejudica a aplicabilidade da legislação 
do Estado Contratante, onde o trabalhador se 
encontra destacado, no caso de exercício de 
atividade remunerada por conta de empresa 
situada neste Estado, ainda que se trate da 
empresa destinatária ou tomadora de serviços, 
que são prestados pelo mesmo trabalhador 
enquanto ao serviço da empresa destacante.
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4. Sem prejuízo do parágrafo 5o do pre-
sente Artigo, a isenção de sujeição a legislação 
do Estado Contratante onde foram prestados 
serviços, no enquadramento, respectivamente, 
das alíneas a ou b, pelo período máximo ne-
las previsto, não será suscetível de aplicação 
no quadro de novo destacamento ou de nova 
prestação de serviços por conta própria, pelo 
trabalhador em causa, a não ser no caso de 
já ter decorrido pelo menos um ano a contar 
da data do término do anterior destacamento 
ou da prestação de serviço.

5. As autoridades competentes dos Esta-
dos Contratantes poderão, de comum acordo, 
ampliar ou modificar, em casos particulares 
ou relativamente a determinadas categorias 
profissionais, as exceções enumeradas no 
parágrafo 2o.”

“ARTIGO 6º

1. Uma pessoa que faça jus em um Es-
tado Contratante ao direito a uma prestação 
prevista na legislação referida no Artigo 2o 
conservá-lo-á, sem qualquer limitação, peran-
te a entidade gestora desse Estado, quando 
se transferir para o território do outro Estado 
Contratante, com exceção das prestações pre-
vistas no Artigo 12-A deste Acordo. Em caso 
de transferência para um terceiro Estado, a 
conservação do referido direito estará sujeita 
às condições determinadas pelo Estado que 
outorga a prestação aos seus nacionais resi-
dentes naquele terceiro Estado.

2. ....”

“ARTIGO 7º

1. Uma pessoa vinculada à Seguridade So-
cial ou Segurança Social de um Estado Contra-
tante, incluindo o titular de uma pensão ou renda 
devida exclusivamente ao abrigo da legislação 
de um Estado Contratante, conservará o direito 
aos cuidados de saúde, quando se encontrar 
temporariamente no território do outro Estado. 
Terão o mesmo direito os seus dependentes.

2. Os dependentes da pessoa referida no 
parágrafo precedente, enquanto se mantiver 
a vinculação desta à Seguridade Social ou 
Segurança Social de um Estado Contratante, 
terão direito aos cuidados de saúde no outro 
Estado em que residem.

3 O titular de uma pensão ou renda de-
vida exclusivamente ao abrigo da legislação 
de um Estado Contratante, bem como os seus 

dependentes, conservarão o direito aos cui-
dados de saúde quando transferirem a sua 
residência para o território do outro Estado.

4. A extensão e as modalidades dos cui-
dados de saúde prestados pela entidade ges-
tora do Estado que concede as prestações, 
nos termos dos parágrafos anteriores, serão 
determinadas em conformidade com a legis-
lação deste Estado.

5 As despesas relativas aos cuidados 
de saúde de que trata este Artigo ficarão por 
conta da entidade gestora a cujo regime esteja 
vinculado o interessado. A forma de indenizar 
essas despesas e de determinar o seu custo 
será fixada de comum acordo entre as autori-
dades competentes conforme o estipulado em 
Ajuste Administrativo ao presente Acordo. As 
autoridades competentes poderão, igualmente, 
renunciar, no todo ou em parte, ao reembolso 
das referidas despesas.”

“ARTIGO 9º

1. Uma pessoa que haja cumprido perío-
dos de seguro sob a égide das legislações de 
ambos os Estados Contratantes terá esses pe-
ríodos totalizados para concessão das presta-
ções decorrentes de invalidez, velhice e morte, 
exceto quando estiverem satisfeitas as condi-
ções estabelecidas por aquela legislação, sem 
que haja necessidade de recorrer à totalização.

2. No que se refere à concessão da apo-
sentadoria por tempo de contribuição, os pe-
ríodos de tempo de contribuição verificados 
no Brasil serão igualmente totalizados com os 
períodos de seguro cumpridos sob a égide da 
legislação portuguesa, desde que esses pe-
ríodos correspondam ao exercício efetivo de 
uma atividade profissional em Portugal.

3. O tempo de contribuição do trabalhador 
para os regimes próprios de previdência dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, existentes 
no Brasil, será assumido pela Instituição Com-
petente, para todos os efeitos, e certificado à 
outra Parte como tempo de contribuição do 
regime previdenciário de que trata este Acor-
do, sendo de responsabilidade do Brasil os 
ajustes normativos e compensatórios internos 
entre os diferentes regimes.”

“ARTIGO 13.

Para efeitos da concessão das pres-
tações familiares previstas nas legislações 
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brasileira e portuguesa, cada Estado Con-
tratante terá em conta, na medida do neces-
sário, os períodos de seguro cumpridos no 
outro Estado Contratante.”

“ARTIGO 26.

1. ...
2. Em caso de denúncia, as disposições 

do presente Acordo, do Ajuste Administrativo 
e Normas de Procedimento que o regulamen-
tem continuarão em vigor com respeito aos 
direitos adquiridos.”

Fica acrescentado ao Acordo o Artigo 
12o-A, com a seguinte redação:

“ARTIGO 12-A

1. As pessoas de nacionalidade portu-
guesa, abrangidas pelo âmbito de aplicação 
do presente Acordo, que residam legalmen-
te em território brasileiro, podem ter acesso 
aos benefícios assistenciais previstos na Lei 
Orgânica de Assistência Social brasileira, 
desde que satisfaçam as condições para sua 
concessão, enquanto residirem no território 
brasileiro.

2. As pessoas de nacionalidade brasi-
leira, abrangidas pelo âmbito de aplicação 
do presente Acordo que residam legalmente 
em território português, podem ter acesso às 
prestações nas eventualidades de invalidez, 
velhice, viuvez e orfandade, previstas na le-
gislação portuguesa relativa ao regime não 
contributivo do subsistema de solidariedade, 
desde que satisfaçam as condições exigidas 
por essa legislação para a concessão das 
mesmas prestações, as quais são apenas 
concedidas enquanto o interessado residir no 
território português.”

ARTIGO 2º 
Disposições Transitórias

1. O presente Acordo Adicional não confere qual-
quer direito a uma prestação em relação a um período 
anterior à data da sua entrada em vigor.

2. Qualquer período de seguro cumprido nos ter-
mos da legislação de um Estado Contratante, antes 
da entrada em vigor do presente Acordo Adicional, é 
tido em conta para a determinação do direito a pres-
tações, em conformidade com o disposto no Acordo.

ARTIGO 3º 
Entrada em Vigor

O presente Acordo Adicional entra em vigor no 
primeiro dia do segundo mês seguinte à data de re-

cepção da última notificação, por via diplomática, de 
que foram cumpridos todos os formalismos constitu-
cionais e legais exigíveis, para o efeito, em ambos os 
Estados Contratantes.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, devidamen-
te autorizados para este efeito, assinaram o presente 
Acordo Adicional.

Feito em Brasília, em 9 de agosto de 2006, em 
dois exemplares redigidos na língua portuguesa, fa-
zendo ambos igualmente fé.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Samuel Pinheiro Guimarães,  
Ministro de Estado, Interino, 

 das Relações Exteriores

PELA REPÚBLICA PORTUGUESA 
Luiz Felipe Marques Amado,  

Ministro de Estado e  
dos Negócios Estrangeiros

Ofício nº 564 (CN) 

Brasília, 8 de novembro de 2011

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

Assunto: Alteração de prazos

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu o Oficio nº 361, de 2011, do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de 
tramitação do Projeto de Lei nº 29, de 2011-CN, que 
“Institui o Plano Plurianual da União para o período 
2012-2015”.

A matéria está publicada no Diário do Senado 
Federal de 2 de novembro do corrente ano.

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

A Presidência recebeu o Ofício nº 361, de 2011, 
do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração 
dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 29, de 
2011–CN, de 2011–CN, que “Institui o Plano Plurianual 
da União para o período 2012-2015”.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 2 de novembro do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.
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Ofício nº 565 (CN) 

Brasília, 8 de novembro de 2011

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

Assunto: Ofício nº 50, de 2011-CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Pre-

sidência recebeu o Ofício nº 50, de 2011-CN (nº 
900/2011-BNDES GP, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional o Relatório Gerencial Trimestral 
do BNDES referente ao terceiro trimestre de 2011.

A matéria está publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de novembro do corrente ano e vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

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

A Presidência recebeu do Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o 
Ofício nº 50, de 2011-CN (nº 900/2011-BNDES GP, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de 
junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BN-
DES referente ao terceiro trimestre de 2011.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria: 

Leitura: 7-11-2011
Até 12/11 prazo para publicação e distri-

buição dos relatórios da matéria;
Até 27/11 prazo para apresentação de 

relatório;
Até 2/12 prazo para apresentação de 

emendas; e
Até 9/12 prazo para apresentação, pu-

blicação, distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa 
do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de novembro do corrente

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 566 (CN) 

Brasília, 14 de novembro de 2011

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

Assunto: Aviso nº 23, de 2011-CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu do Presidente do Banco Central do 
Brasil o Aviso nº 23, de 2011-CN (nº 121/2011-BCB, 
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional as 
Demonstrações Financeiras do Banco Central referen-
tes ao 3º trimestre de 2011.

A matéria está publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de novembro do corrente ano e vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

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

A Presidência recebeu do Presidente do Ban-
co Central do Brasil o Aviso nº 23, de 2011-CN (nº 
121/2011-BCB, na origem), encaminhando ao Congres-
so Nacional, nos termos do art. 114 da Lei nº 12.309, 
de 9 de agosto de 2010, as Demonstrações Financeiras 
do Banco Central referentes ao 3º trimestre de 2011.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 11-11-2011
até 16/11 prazo para publicação e distri-

buição dos avulsos da matéria;
até 1°/12 prazo para apresentação de 

relatório;
até 8/12 prazo para apresentação de 

emendas ao relatório; e
até 15/12 prazo para apresentação, pu-

blicação, distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa 
do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 12 de novembro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.
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Ofício nº 567 (CN)

Brasília, 14 de novembro de 2011

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

Assunto: Ofício nº 368, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu o Ofício nº 368, de 2011, do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de 
tramitação do Projeto de Lei nº 28, de 2011-CN, que 
“Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2012”.

A matéria está publicada no Diário do Senado 
Federal de 11 de novembro do corrente ano.

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

A Presidência recebeu o Ofício nº 368, de 2011, 
do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração 
dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 28, de 
2011-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2012”.

O ofício será publicado no Diário do Senado Fe-
deral de 11 de novembro do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 568 (CN) 

Brasília, 14 de novembro de 2011

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

Assunto: Ofício nº 369, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu o Ofício nº 369, de 2011, do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de 
tramitação do Projeto de Lei nº 29, de 2011-CN, que 
“Institui o Plano Plurianual da União para o período 
2012-2015”.

A matéria está publicada no Diário do Senado 
Federal de 11 de novembro do corrente ano.

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

A Presidência recebeu o Ofício nº 369, de 2011, 
do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, solicitando a altera-
ção dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº 29, 
de 2011-CN, que “Institui o Plano Plurianual da União 
para o período 2012-2015”.

O ofício será publicado no Diário do Senado Fe-
deral de 11 de novembro do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 

o Aviso nº 1.616-Seses-TCU-Plenário, de 2011, na 
origem, do Presidente do Tribunal do Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão referente ao proces-
so nº TC 028.136/2010-1, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Acompanham o Aviso dois CD’s.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-

mentos Públicos e Fiscalização, a fim de ser juntado 
ao processado do Projeto de Lei nº 28, de 2011-CN, 
que estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2012. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 569 (CN) 

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: Aviso nº 1.616-Seses-TCU-Plenário, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Pre-

sidência recebeu o Aviso nº 1.616-Seses-TCU-Ple-
nário, de 2011, na origem, do Senhor Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão referente ao processo no TC 028.136/2010-
1, acompanhado do Relatório e do Voto que o fun-
damentam.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, a fim de ser juntado 
ao processado do Projeto de Lei nº 28, de 2011-CN, 
que “Estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2012”.

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

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Aviso nº 1.616-Seses-TCU-Plenário, de 2011, na 
origem, do Presidente do Tribunal do Contas da União, 
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encaminhando cópia do Acórdão referente ao proces-
so nº TC 028.136/2010-1, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Acompanham o Aviso dois CD’s.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-

mentos Públicos e Fiscalização, a fim de ser juntado 
ao processado do Projeto de Lei nº 28, de 2011-CN, 
que estima a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2012.”

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 571 (CN) 

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: Ofício/PGR/GAB/nº 1.509/2011 (ref. PLN nº 
36, de 2011)

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu, do Excelentíssimo Senhor Procura-
dor-Geral da República, o Ofício/PGR/GAB/nº 1.509, 
de 2011, na origem, encaminhando parecer de mérito 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
favorável à solicitação de crédito suplementar para o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) constante do Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 36, de 2011, que 
“Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Senado Federal, do Tribunal de 
Contas da União, da Justiça Federal, dos Ministérios 
da Previdência Social e da Defesa, do Ministério Pú-
blico da União e de transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, crédito suplementar no valor 
global de R$ 76.518.479,00 (setenta e seis milhões, 
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e 
nove reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.

O referido ofício, publicado no Diário do Sena-
do Federal de 10 de novembro do corrente ano, será 
juntado ao processado do Projeto de Lei nº 36, de 
2011-CN e encaminhado à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

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

A Presidência recebeu o Ofício/PGR/GAB/n° 
1.509, de 2011, na origem, do Senhor Procurador-
-Geral da República, encaminhando parecer de mérito 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

favorável à solicitação de crédito suplementar para o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) constante do Pro-
jeto de Lei do Congresso Nacional nº 36, de 2011, que 
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Senado Federal, do Tribunal de 
Contas da União, da Justiça Federal, dos Ministérios 
da Previdência Social e da Defesa, do Ministério Pú-
blico da União e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, crédito suplementar no valor 
global de R$ 76.518.479,00 (setenta e seis milhões, 
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e 
nove reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente.

O expediente lido será juntado ao processado do 
Projeto de Lei nº 36, de 2011-CN, e vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O ofício será publicado no Diário do Senado 
Federal de 10 de novembro de 2011.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança
Of. nº 559/PT

Brasília, 22 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar como titulares os Deputados Rubens Otoni 
(PT/GO), Amauri Teixeira (PT/BA), Paulo Teixeira (PT/
SP) e como suplentes os Deputados Policarpo (PT/GO), 
Fernando Marroni (PT/RS) e Vicentinho (PT/SP), na co-
missão Representativa do Congresso Nacional prevista 
no § 4º do art. 58 da Constituição Federal no período 
de 23 de dezembro de 2011 a 1º de fevereiro de 2012, 
nas vagas destinadas ao Partido dos Trabalhadores.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Teixeira, 
Líder do PT.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF.B/151/11

Brasília, 22 de novembro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Natan Donadon (PMDB/RO) para a vaga de 
suplente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, em substituição 
ao Deputado Marcos Montes (PSD/MG).

Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carim-
bão, Vice-Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Gabinete da Liderança do Democratas
Ofício nº 409-L-DEM/2011

Brasília, 22 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Ronaldo Caiado deixa de integrar, como membro titu-
lar, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Gabinete da Liderança do Democratas
Ofício nº 410-L-DEM/11 

Brasília, 22 de novembro de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronaldo 

Caiado para integrar, como membro titular, a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, em vaga existente.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

GABINETE DA LIDERANÇA DO PTB 
Ofício nº 484/2011

Brasília, 22 de novembro de 2011

Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Paes Landim (PTB-PI), na 
qualidade de Titular e o Senhor Deputado Jovair Aran-
tes (PTB-GO), na qualidade de Suplente, para integrar 
a Comissão Representativa do Congresso Nacional, a 
que se refere o art. 58, § 4º, da Constituição Federal 
(período de 23 de dezembro de 2011 a 1º de feverei-
ro de 2012).

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

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Liderança do Partido Social Cristão – PSC
Ofício Líder nº 379/2011

Brasília, 22 de novembro de 2011

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

Assunto: Indicação de titularidade em Comissão Per-
manente

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

putado Deley (PSC/RJ) para integrar, como titular, a 
Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), após o 
mesmo ter ficado afastado do cargo.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Mem. nº 122/2011/Assessoria

Brasília, 21 de novembro de 2011

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados 
Deputado Marco Maia

Assunto: Designação de vice-líder para o exercício 
da liderança

Sr. Presidente,
Nos termos das atribuições previstas no artigo 10 

e demais dispositivos do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, designo o Deputado Ivan Valente, vice-
-líder do Partido Socialismo e Liberdade, para exercer 
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todas as prerrogativas regimentais em Plenário e nas 
Comissões nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de novembro.

A ausência justifica-se pela participação na de-
legação internacional de parlamentares que visitarão 
a faixa de Gaza nos dias supracitados. Informo ainda 
que a justificativa será devidamente encaminhada à 3ª 

secretaria, juntamente com o convite anexo.
Atenciosamente, – Deputado Chico Alencar, 

Líder do PSOL.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 357 – PP/2011 – CCJC

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
7.388-B/2008.

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

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 358 – PP/2011 – CCJC

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
7.209-A/2010.

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

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of.Pres. nº 326/2011– CEC

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: Comunica apreciação de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 608/2011, foi apreciado, nesta data, por esta Co-
missão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of.Pres. nº 327/2011– CEC

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: Comunica apreciação de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
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nº 1.267/2011, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of.Pres. nº 328/2011– CEC

Brasília, 16 de novembro de 2011

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

Assunto: Comunica apreciação de proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 1.654/2011, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente. 

Of. Pres. nº 383/11-CFT

Brasília, 9 de novembro de 2011

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

Assunto: Declaração de Prejudicialidade.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 163, I, do Re-

gimento Interno, comunico a V.Exa. que, em reunião 
ordinária realizada hoje, 09/11/11, declarei prejudica-
do o Projeto de Lei nº 1.716/07, do Sr. Júlio Delgado.

Atenciosamente, – Deputado Cláudio Puty, Pre-
sidente.

ATO DO PRESIDENTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 163, I, 

c/c o art. 164, I, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, declaro prejudicado o Projeto de Lei nº 

1.716/07, do senhor Júlio Delgado, que “altera a Lei 

nº 9.249, de 1995, no que respeita ao coeficiente de 

cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido pelo regime do Lucro Presumido, 

para os laboratórios de Análises Clínicas”, e do seu 

apensado, PL nº 1.777/07, em atendimento ao Of. Pres. 

nº 383/11-CFT, de minha autoria, por considerar que 

a proposição perdeu a oportunidade em razão de a 

matéria ter sido atendida pelo art. 29 da Lei nº 11.727, 

de 23 de junho de 2008.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2011. – 

Deputado Cláudio Puty, Presidente.

Publique-se.

Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Of. nº 011/2011

Brasília, 22 de novembro de 2011

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Marco Maia

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Assunto: Reassunção ao mandato parlamentar

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 230, §§ 2º e 3º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, comunico 

a Vossa Excelência que reassumo minhas atividades 

parlamentares, a partir de 22 de novembro de 2011, 

tendo em vista a minha exoneração, a pedido, do cargo 

de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de 

Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano 

do Distrito Federal, conforme a publicação do Diário 

Oficial, cópia anexa.

Atenciosamente, – Deputado Geraldo Magela, 

PT/DF.
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REQUERIMENTO Nº 3.664, DE 2011 
(Do Sr. Jerônimo Goergen)

Requer a instalação da Frente Parla-
mentar do Biodiesel no Congresso Nacional.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, que seja instalada a Frente Parlamentar do 
Biodiesel, composta por Senadores da República e 
Deputados Federais, conforme Estatuto anexo.

Justificação

A instalação da Frente Parlamentar referida per-
mitirá a luta dos parlamentares pela causa do setor do 
biodiesel. A finalidade da Frente será promover a in-
tegração harmoniosa entre o Congresso Nacional e a 
cadeia produtiva, capaz de estabelecer um ambiente 
legislativo favorável ao desenvolvimento desse impor-
tante segmento econômico, bem como acompanhar o 
processo legislativo no Congresso Nacional, em es-
pecial quanto aos aspectos de interesse da pesquisa 
tecnológica, da produção e da comercialização do 
biodiesel, entre outros propósitos.

Sala das Comissões, de de 2011. – Deputado 
Jerônimo Goergen, PP-RS.

ATA DE INSTALAÇÃO DA  
FRENTE PARLAMENTAR DO BIODIESEL

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois 
mil e onze, às vinte horas, foi instalada a Frente Parla-
mentar do Biodiesel do Congresso Nacional Brasileiro, 
na cidade de Brasília, Distrito Federal.

A Frente Parlamentar do Biodiesel e uma entidade 
civil, de interesse público, de natureza política supra-
partidária e sem fins lucrativos, de âmbito nacional, de 
duração indeterminada, com sede e foro na Cidade de 
Brasília, Distrito Federal.

A atuação da Frente se norteará pelos princípios 
contidos na Constituição Brasileira e pelos ideais de 
fortalecimento da agricultura energética e da preser-
vação do meio ambiente.

A Frente será composta por Senadores da Re-
pública e Deputados Federais, já tendo aderido a este 
grupo grande número de Parlamentares, de acordo 
com listagem que poderá ser apreciada na documen-
tação anexa.

Os cargos de dirigentes da Frente não são re-
munerados e as eleições para esses cargos dirigentes 
ocorrerão anualmente.

O estatuto da Frente foi disponibilizado para apre-
ciação de todos os membros, conforme documenta-
ção anexa.

O presidente dá por instalada a Frente Parla-
mentar do Biodiesel e este secretário-geral subscreve 
a presente ata. – Jerônimo Goergen, Presidente da 
Frente – Neri Geller, Secretário-Geral.

FRENTE PARLAMENTAR DO BIODIESEL

ESTATUTO 

CAPÍTULO I  
Da Denominação, Natureza,  
Duração, Sede e Finalidades 

Artigo 1º A Frente Parlamentar do Biodiesel é 
uma entidade civil, de interesse público, de natureza 
política suprapartidária e sem fins lucrativos, de âmbito 
nacional, de duração indeterminada, com sede e foro 
na Cidade de Brasília, Distrito Federal.

Parágrafo único. A atuação da Frente se norteia 
pelos princípios contidos na Constituição Brasileira e 
pelos ideais de fortalecimento da agricultura energé-
tica e da preservação do meio ambiente.

Artigo 2º A Frente, composta por Senadores da 
República e Deputados Federais, tem por finalidade:

1 – promover a integração harmoniosa 
entre o Congresso Nacional e a cadeia pro-
dutiva, capaz de estabelecer um ambiente le-
gislativo favorável ao desenvolvimento desse 
importante segmento econômico;

2 – acompanhar o processo legislativo 
no Congresso Nacional, em especial quanto 
aos aspectos de interesse da pesquisa tec-
nológica, da produção e da comercialização 
do biodiesel;

3 – acompanhar os assuntos relaciona-
dos à produção de biodiesel no Executivo e 
no Judiciário, visando apoiar, politicamente, as 
posições dos setores envolvidos;

4 – estimular e apoiar a formação de Fren-
tes Parlamentares nos Legislativos dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, ins-
piradas nas metas e objetivos desse Estatuto;

5 – proporcionar apoio a programas, pla-
nos, atividades, ações governamentais e a 
iniciativas privadas que visem ao desenvolvi-
mento da agricultura familiar;

6 – incentivar o desenvolvimento de pro-
gramas que visem capacitação e especializa-
ção de recursos humanos para a atuação nos 
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diversos setores da agricultura energética e 
da pesquisa tecnológica, da produção e da 
comercialização dos biodieseis;

7 – apoiar e incentivar programas ligados 
ao aprimoramento de tecnologias que privile-
giem a utilização dos biodieseis como fonte 
de energia limpa e renovável;

8 – apoiar programas ligados a educa-
ção ambiental e promover a conscientização 
dos entes políticos e empresariais sobre a 
utilização dos biodieseis como fonte de ener-
gia renovável, como “combustíveis limpos” e 
como vigoroso fator de criação de empregos;

9 – defender a justa participação dos 
municípios produtores de biodieseis na arre-
cadação dos tributos incidentes na produção;

10 – promover a integração dos setores 
produtivos, das organizações de trabalhado-
res, das entidades da sociedade civil e dos 
governos municipais e estaduais para o de-
senvolvimento das ações e a implementação 
das propostas da Frente;

CAPÍTULO II  
Da Organização

Artigo 3º A Frente tem a seguinte estrutura:

I – Assembleia Geral;
II – Diretoria.

Artigo 4º A Assembleia Geral, órgão de delibera-
ção soberano da Frente, é formada por todos os Par-
lamentares que a ela aderirem.

§ 1º A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinária ou 
extraordinariamente, por convocação do Presidente 
ou a requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos 
Parlamentares filiados, com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias.

§ 2º A Assembleia Geral será instalada com a 
presença de qualquer número de seus filiados, sendo 
as deliberações aprovadas por maioria simples.

Artigo 5º A Diretoria compõe-se de Presidente, 1º 
Vice-Presidente, 2º Vice Presidente, Secretário-Geral, 
Secretário-Geral Adjunto, Coordenador Geral e Coor-
denadores de Área.

Artigo 6º Os Membros da Diretoria serão eleitos 
para o período de um ano, podendo ser reeleitos.

Artigo 7º A Secretaria-Executiva, para melhor de-
sempenho de suas funções, poderá valer-se de apoio 
dos gabinetes dos Parlamentares da Diretoria e dos 
Membros da Frente.

CAPÍTULO III 
Das Competências das  

Unidades Organizacionais

Artigo 8º À Assembleia Geral compete:

I – eleger os membros da Diretoria;
II – aprovar os relatórios da Frente;
III – zelar pelo cumprimento das dispo-

sições deste Estatuto;
IV – alterar o presente Estatuto, decidin-

do, inclusive sobre os possíveis casos omissos;
V – deliberar sobre assuntos para os 

quais for convocada.

Artigo 9º. À Diretoria compete:

I – zelar pelo bom funcionamento dos 
trabalhos de responsabilidade da Frente;

II – estabelecer as diretrizes estratégicas 
de ação para os respectivos mandatos;

III – promover iniciativas que facilitem a 
integração dos diferentes segmentos dos seto-
res produtivos com a Frente e com as Frentes 
Parlamentares congêneres dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com a cola-
boração dos Coordenadores de Área;

IV – incentivar a difusão e a defesa dos 
ideais da Frente junto aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário;

V – interagir com as demais Frentes Par-
lamentares, em especial com as que lidam com 
assuntos relacionados aos biocombustíveis.

Artigo 10. À Secretaria-Executiva compete:

I – prestar assistência direta aos demais 
membros da Diretoria;

II – implantar as Diretrizes Estratégicas 
de Ação definidas pela Diretoria;

III – acompanhar as matérias e os temas 
de interesse geral dos setores produtivos nos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
sugerindo iniciativas políticas julgadas perti-
nentes;

IV – elaborar, inclusive, em articulação 
com os órgãos técnicos dos setores produti-
vos, pareceres, notas técnicas, informações e 
propostas de proposições legislativas;

V – planejar e preparar a participação 
dos Parlamentares da Frente em eventos de 
interesse político da agricultura energética e 
da promoção dos biodieseis;
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VI – divulgar periodicamente as ações da 
Frente e de seus componentes, bem como as 
dos Setores interessados que sejam cabíveis;

VII – planejar e coordenar a realização 
de eventos promovidos pela Frente;

VIII– executar, coordenar, controlar as ati-
vidades da secretaria, expediente, cerimonial, 
relações públicas, propaganda e comunicação 
social da Frente;

IX – manter atualizados os cadastros dos 
Parlamentares membros;

X – incrementar o intercâmbio com as 
comissões do Congresso Nacional e os gabi-
netes dos Parlamentares da Frente;

XI – incrementar o intercâmbio com as 
assessorias do Executivo Federal, do Judici-
ário e do TCU;

XII – sugerir iniciativas que visem à me-
lhoria do funcionamento da Frente;

CAPÍTULO IV 
Das Atribuições dos Dirigentes,  

Assessores e Auxiliares 

Artigo 11. Ao Presidente incumbe:

I – dirigir, coordenar e supervisionar as 
atividades da Frente;

II – delegar atribuições, especificando a 
autoridade e o limite da Delegação;

III – convocar e presidir as reuniões de 
Diretoria e da Assembléia Geral;

IV – praticar os demais atos necessários 
à consecução das finalidades da Frente;

Artigo 12. Aos Vices-Presidentes incumbe:

I – substituir o Presidente em ausências 
e seus impedimentos, observando, na ordem 
dos presentes, o que cumula maior número 
de mandatos; 

II – exercer outras atribuições que lhes 
forem delegadas.

Artigo 13. Ao Secretário-Geral incumbe:

I – coordenar a elaboração das Atas das 
Reuniões de Diretoria e dos Trabalhos das As-
sembleias Gerais;

II – assessorar e assistir a Diretoria, e a 
Assembleia Geral nos assuntos da competên-
cia da Secretaria da Frente;

III – dirigir, orientar, coordenar e controlar 
as atividades da Secretaria da Frente;

IV – expedir os demais atos normativos 
necessários à organização e ao funcionamento 
da Secretaria da Frente;

V – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas pelo Presidente.

Artigo 14. Ao Secretário-Geral Adjunto incumbe:

I – substituir o Secretário Geral em suas 
ausências e seus impedimentos;

II – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas pelo Presidente.

Artigo 15. Ao Coordenador Geral incumbe:

I – supervisionar e coordenar a atuação 
dos Coordenadores de Área;

II – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas; 

Artigo 16. Ao Coordenador Adjunto incumbe:

I – substituir o Coordenador Geral em 
suas ausências e seus impedimentos;

II – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas.

Artigo 17. Aos Coordenadores Estaduais incumbe:

I – coordenador e supervisionar as ati-
vidades da FRENTE em seus Estados e aos 
setores produtivos de atuação;

II – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas pelo Presidente.

CAPÍTULO V  
Das Disposições Gerais 

Artigo 18. As devidas e os casos omissos surgi-
dos na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos 
pela Assembleia Geral.

Artigo 19. O presente Estatuto poderá ser altera-
do em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 
convocada para esse fim, desde que conte com um 
quórum mínimo de 50% dos filiados e, com pelo me-
nos, 2/3 (dois terços) de votos favoráveis dos filiados 
presentes.

Artigo 20. Os cargos de dirigentes da Frente não 
são remunerados.

Artigo 22. As eleições para os cargos de dirigentes 
da FRENTE ocorrerão anualmente no mês de fevereiro.

CAPÍTULO VI  
Das Disposições Transitórias

Artigo 23. A 1ª Diretoria será eleita em assembleia 
de criação da Frente.

Brasília, 2 de setembro de 2011.



62626 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62627 



62628 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62629 



62630 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62631 



62632 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

REQUERIMENTO Nº 3.738, DE 2011 
(Do Sr. Domingos Sávio)

Requer o registro da Frente Parlamen-
tar Mista pelo Fortalecimento das Câmaras 
Municipais e Vereadores, nos termos do Ato 
da Mesa nº 69, de 10 de novembro de 2005.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Ato da Mesa nº 

69, de 10-11-2005, o registro da Frente Parlamentar 
Mista pelo Fortalecimento das Câmaras Municipais e 
Vereadores, constituída conforme Ata de Fundação e 
Estatuto em anexo. Para tanto, informo que a Frente 
funcionará sob o nome Frente Parlamentar Mista pelo 
Fortalecimento das Câmaras Municipais e Vereadores 
e será representada pelo seu Presidente, Deputado 
Domingos Sávio.

Atenciosamente, – Deputado Domingos Sávio, 
PSDB/MG.

ATA DE FUNDAÇÃO

Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2011, 
no plenário 10, Anexo II desta Câmara dos Deputados 
situada à Praça dos Três Poderes, na capital federal, 
Brasília, reuniram-se os Deputados Federais e Sena-
dores abaixo assinados com o objetivo de fundarem 
a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das 
Câmaras Municipais e Vereadores. Sob a presidên-
cia do Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG), que 
em conjunto com a Associação Brasileira de Câma-
ras Municipais – ABRACAM iniciou os preparativos 
pela sua instalação, acordou-se que a referida Frente 
Parlamentar será uma associação de caráter supra-
partidário, sem fins lucrativos, de âmbito nacional e 
duração indeterminada, com sede e foro na Câmara 
dos Deputados, Anexo III, Gabinete 271, Brasília – DF. 
Acordou-se ainda que a Frente tem por objetivo estudar 
e discutir as questões relacionadas ao fortalecimento 
dos legislativos municipais e às condições para o bom 
exercício das suas funções. A partir desse entendimen-
to, o Senhor Presidente solicitou a aprovação pelos 
presentes do Estatuto da Frente, lendo-o artigo por 
artigo e submetendo-o à apreciação dos Deputados 
presentes. O Estatuto foi aprovado por unanimidade. 
Em sequência, o Presidente solicitou aos presentes 
que indicassem um nome para representar a Frente 
Parlamentar perante a Mesa Diretora como seu Pre-
sidente, com fins de que pudesse ser registrada nos 
termos do Ato da Mesa nº 69, de 10-11-2005, sendo 
que, por aclamação, foi determinado pela assembleia 
que o Deputado Domingos Sávio assumisse a função. 
O Presidente agradeceu aos Deputados presentes pela 
indicação, renovando o seu compromisso de conduzir 

os trabalhos da Frente com responsabilidade e efici-
ência. Cumprindo-se o objetivo da reunião, a presente 
Ata de Fundação foi lida e aprovada pelos Deputados 
presentes, os quais assinam abaixo juntamente com 
o Presidente. 

Brasília, 19 de outubro de 2011.

FRENTE PARLAMENTAR MISTA PELO  
FORTALECIMENTO DAS 

CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES

ESTATUTO

CAPÍTULO I 
Da Denominação, Natureza,  
Duração, Sede e Finalidades

Artigo 1º A Frente Parlamentar Mista pelo For-
talecimento das Câmaras Municipais e Vereadores 
– FRENPAVE, é uma entidade de natureza jurídica 
despersonalizada, constituída por representantes de 
todas as correntes de opinião política da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, podendo ter repre-
sentações nos poderes legislativos estaduais e mu-
nicipais, tem como objetivo buscar o fortalecimento e 
valorização do poder legislativo municipal, no âmbito 
do Congresso Nacional e poderes constituídos.

Parágrafo único. A Frente, que tem sede na Câ-
mara dos Deputados, Brasília– Distrito Federal, é ins-
tituída sem fins lucrativos e com tempo indeterminado 
de duração.

Artigo 2º São finalidades da Frente Parlamentar 
Mista pelo Fortalecimento das Câmaras Municipais e 
Vereadores:

a) Buscar a valorização e o fortalecimento 
das Câmaras Municipais e de seus vereado-
res como base da pirâmide política da nação 
brasileira,



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62633 

b) Buscar o aperfeiçoamento das fun-
ções legislativas e fiscalizadoras das Câma-
ras Municipais;

c) Desenvolver gestões para que o legis-
lativo municipal tenha recursos essenciais ao 
seu regular funcionamento;

d) Desenvolver o alargamento da autono-
mia municipal, no contexto federativo brasileiro;

e) Apoiar as ações das Câmaras Muni-
cipais na defesa da instituição e preservação 
da inviolabilidade do mandato dos vereadores;

f) Criar formas de participação dos vere-
adores no processo legislativo federal;

g) Primar sempre pela harmonia e inde-
pendência legislativa, dentro dos princípios da 
dignidade e sem subserviência perante aos 
demais poderes;

h) Fortalecer o intercâmbio e a coopera-
ção entre o Congresso Nacional e as Câmaras 
Municipais;

i) Assegurar a autonomia do legislativo 
municipal no julgamento das contas da Mesa 
Diretora;

j) Enaltecer a prática da ética na ativida-
de parlamentar como fundamento principal do 
exercício da vereança

Artigo 3º Integram a Frente Parlamentar:

a) Na condição de membros fundadores, 
os Deputados Federais e Senadores que, inte-
grantes da 54ª Legislatura, e subscreverem o 
Termo de Adesão no prazo de trinta dias conta-
dos da data de aprovação do presente Estatuto;

b) Como membros efetivos os parlamen-
tares que subscreverem o Termo de Adesão 
em data posterior à fixada na alínea anterior;

Como membros colaboradores:

1. Os ex-parlamentares que se interes-
sem pelos objetivos da Frente

2. Representantes de entidades e orga-
nismos interessados em interagir e fortalecer 
o legislativo municipal

Parágrafo único. A Frente poderá conceder títulos 
honoríficos a parlamentares, a autoridades e a pessoas 
da sociedade em geral que se destacarem na atuação 
pela implantação dos objetivos da Frente.

CAPÍTULO II 
Da Organização

Artigo 4º A Frente tem a seguinte estrutura:

I – Assembleia Geral;
II – Diretoria;

III – Secretaria-Executiva, integrada à 
Diretoria.

IV – 27 Coordenadores Regionais re-
presentando os estados federados e o distri-
to federal;

Artigo 5º A Assembleia Geral, órgão de delibera-
ção soberano da Frente, é formada por todos os Par-
lamentares que a ela aderirem.

§ 1º A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinária ou 
extraordinariamente, por convocação do Presidente 
ou a requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos 
Parlamentares filiados, com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias.

§ 2º A Assembleia Geral será instalada com a 
presença de qualquer número de seus filiados, sendo 
as deliberações aprovadas por maioria simples.

Artigo 6º A Diretoria compõe-se de um Presiden-
te, 1º e 2º Vice-Presidentes, 1º e 2º Secretário e um 
Diretor de Comunicação e Relações Públicas.

Artigo 7º Os Membros da Diretoria serão eleitos 
para o período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

Artigo 8º A Secretaria-Executiva, para melhor de-
sempenho de suas funções, poderá valer-se de apoio 
dos gabinetes dos Parlamentares da Diretoria e dos 
Membros da Frente.

CAPÍTULO III 
Das Competências das  

Unidades Organizacionais

Artigo 9º À Assembleia Geral compete:

I – eleger os membros da Diretoria;
II – aprovar os relatórios da Frente;
III – zelar pelo cumprimento das dispo-

sições deste Estatuto;
IV – alterar o presente Estatuto, decidin-

do, inclusive sobre os possíveis casos omissos;
V – deliberar sobre assuntos para os 

quais for convocada.
Artigo 10. A Diretoria compete:
I – zelar pelo bom funcionamento dos 

trabalhos de responsabilidade da Frente;
II – estabelecer as diretrizes estratégicas 

de ação para os respectivos mandatos;
III – promover iniciativas que facilitem a 

integração dos diferentes segmentos dos seto-
res correlatos com a Frente e com as Frentes 
Parlamentares congêneres dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com a cola-
boração dos Coordenadores de Área;

IV – incentivar a difusão e a defesa dos 
ideais da Frente junto aos Poderes Legisla-
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tivo, Executivo, Judiciário e organismos não 
governamentais;

V – interagir com as demais Frentes Par-
lamentares, em especial com as que lidam 
com assuntos relacionados às pessoas com 
deficiência;

Artigo 11. À Secretaria-Executiva, órgão de exe-
cução da Diretoria compete:

I – prestar assistência direta aos demais 
membros da Diretoria;

II – implantar as Diretrizes Estratégicas 
de Ação definidas pela Diretoria;

III – acompanhar as matérias e os temas 
de interesse geral das pessoas com deficiên-
cia nos Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário, sugerindo iniciativas políticas julgadas 
pertinentes;

IV – elaborar, inclusive, em articulação 
com os órgãos técnicos dos Poderes e orga-
nizações atinentes, pareceres, notas técni-
cas, informações e propostas de proposições 
legislativas;

V – planejar e preparar a participação 
dos Parlamentares da Frente em eventos de 
interesse político das pessoas com deficiência 
e da promoção dos seus direitos;

VI – divulgar periodicamente as ações da 
Frente e de seus componentes, bem como as 
dos Setores interessados que sejam cabíveis;

VII – planejar e coordenar a realização 
de eventos promovidos pela Frente;

VIII– executar, coordenar, controlar as ati-
vidades da secretaria, expediente, cerimonial, 
relações públicas, propaganda e comunicação 
social da Frente;

IX – manter atualizados os cadastros dos 
Parlamentares membros;

X – incrementar o intercâmbio com as 
comissões do Congresso Nacional e os gabi-
netes dos Parlamentares da Frente;

XI – incrementar o intercâmbio com as 
assessorias do Executivo Federal, do Judiciário 
e de organizações e entidades afins;

XII – sugerir iniciativas que visem à me-
lhoria do funcionamento da Frente;

CAPÍTULO IV 
Das Atribuições dos Dirigentes,  

Assessores e Auxiliares

Artigo 12. Ao Presidente incumbe:

I – dirigir, coordenar e supervisionar as 
atividades da Frente;

II – delegar atribuições, especificando a 
autoridade e o limites da Delegação;

III – convocar e presidir as reuniões de 
Diretoria e da Assembleia Geral;

IV – praticar os demais atos necessários 
à consecução das finalidades da

Artigo 13. Ao 1º e 2º Vice-Presidente incumbe:

I – substituir o Presidente em ausências 
e seus impedimentos; 

II – exercer outras atribuições que lhes 
forem delegadas.

Artigo 14. Ao 1º Secretário incumbe:

I – coordenar a elaboração das Atas das 
Reuniões de Diretoria e dos Trabalhos das As-
sembleias Gerais;

II – assessorar e assistir a Diretoria, e a 
Assembleia Geral nos assuntos da competên-
cia da Secretaria da Frente;

III – dirigir, orientar, coordenar e controlar 
as atividades da Secretaria da Frente;

IV – expedir os demais atos normativos 
necessários à organização e ao funcionamento 
da Secretaria da Frente;

V – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas pelo Presidente.

Artigo 15. Ao Diretor de Comunicação e Relações 
Públicas compete:

I – Zelar pela boa imagem da Frente e 
na divulgação de suas atividades;

II – exercer outras atribuições que lhe 
forem delegadas;

Artigo 16. Aos Coordenadores Regionais compete:

I – Articular com os vereadores e repre-
sentar a Frente Parlamentar nos respectivos 
estados da federação;

CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais

Artigo 17. Para a Frente é considerada pessoa 
portadora de deficiência a que se enquadra nas ca-
tegorias elencadas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999 e/ou as que sejam previstas 
em legislação brasileira congênere.

Artigo 18. As dúvidas e os casos omissos surgi-
dos na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos 
pela Assembleia Geral.

Artigo 19. O presente Estatuto poderá ser altera-
do em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 
convocada para esse fim, desde que conte com um 
quórum mínimo de 50% dos filiados e com, pelo me-



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62635 

nos, 2/3 (dois terços) de votos favoráveis dos filiados 
presentes.

Artigo 20. Os cargos de dirigentes da Frente não 
são remunerados.

Artigo 21. As eleições para os cargos de dirigen-
tes da Frente ocorrerão de quatro em quatro anos no 
mês de fevereiro.

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias

Artigo 22. A 1ª Diretoria será eleita em assem-

bleia de criação da Frente. 

Brasília, 2 de agosto de 2011.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.420, DE 2006, DA SRA. PROFESSORA  

RAQUEL TEIXEIRA, QUE “DISPÕE SOBRE A  
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES  

PÚBLICOS NA SUA PROMOÇÃO” – PL Nº 7.420/06 
(LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL)

A Sua Excelência o Senhor
Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

REQUERIMENTO Nº 3.813, DE 2011

Solicita prorrogação do prazo da 
Comissão para proferir parecer ao PL nº 
7.420/06 e apensados.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-
mentais, a prorrogação por cinco sessões, do prazo 
desta Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 7.420, de 2006, da Sra. Professo-
ra Raquel Teixeira, que “dispõe sobre a qualidade da 
educação básica e a responsabilidade dos gestores 
públicos na sua promoção”.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2011. 
– Deputado Newton Lima, PT/SP.

Defiro “ad referendum” do Plenário. Pu-
blique-se.

Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  
Nº 8.035, DE 2010, DO PODER EXECUTIVO,  

QUE “APROVA O PLANO NACIONAL DE  
EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2010 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

REQUERIMENTO Nº 3.816, DE 2011

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão para proferir parecer ao PL nº 8.035, 
de 2010

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-
mentais, a prorrogação do prazo, por cinco sessões, 
desta Comissão Especial, para proferir parecer ao PL 
nº 8.035, de 2010, do Poder Executivo, que “aprova 

o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-
2020 e dá outras providências.”

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2011. 
– Deputado Lelo Coimbra, Presidente.

Defiro “ad referendum” do Plenário. Pu-
blique-se.

Em 22-11-11. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Agora, nos primeiros 30 minutos das sessão, da-

remos a palavra por 1 minuto para cada Parlamentar.
 A SRA. JÔ MORAES – Questão de ordem, Sr. 

Presidente, segundo o art. 87, § 2º, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Pois 
não, Deputada.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Questão 
de Ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria que a Mesa se pronunciasse – posteriormente, 
é evidente – acerca do cumprimento dessa deliberação 
contida no Regimento Interno de nossa Casa, o qual 
se refere à dinâmica do Grande Expediente.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A Mesa 

recolhe a sua questão de ordem referente ao art. 87, 
§ 2º, e, posteriormente, a responderá.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A pri-
meira inscrita para dar como lido é a Deputada Janete 
Capiberibe, do PSB do Amapá.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a multina-
cional espanhola Zara e seus fornecedores aderiram, 
na quinta-feira, 10 de novembro, ao Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, promovido 
por entidades governamentais e da sociedade civil.

Desde 24 de agosto, mantenho boicote às marcas 
Ecko, Gregory, Billabong, Brooksfield, Cobra d’Água, 
Tyrol e Zara. Contei com a adesão dos servidores do 
meu mandato, da minha família, incluindo as crianças, 
os netos, e dos amigos e amigas.

Deixamos de frequentar e consumir na rede MC 
Donald’s, que adotaram o que os patrões chamam de 
jornada móvel e variável, que mantém os trabalhado-
res nas salas de break da empresa durante todo o dia, 
mas só os remunera pelo tempo que ficam no balcão. 
Isso não existe nas leis brasileiras. É uma afronta à 
Constituição e ao princípio de proteção ao trabalha-
dor, previsto na CLT e na OlT. É uma novidade, com o 
objetivo de explorar jovens e trabalhadores.
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Hoje, retiro o boicote à Zara, confiando no seu 
compromisso de erradicar o trabalho escravo nas suas 
linhas de produção e de contribuir para erradicá-lo 
também no Brasil.

Agradeço aos que aderiram ao boicote à Zara e 
que continuarão evitando a compra nas demais lojas.

Convido, Sr. Presidente, os Parlamentares des-
ta Casa para a reunião de audiência pública hoje, no 
Plenário 15, às 14 horas, para tratar da segurança da 
navegação fluvial na Amazônia.

Registro, ainda, o Dia da Consciência Negra, 
que ocorreu no dia 20 de novembro, data da morte de 
Zumbi dos Palmares, quando nos debruçamos sobre a 
inserção do negro na sociedade e o preconceito racial 
que sofre a população negra.

Para terminar, Sr. Presidente, quero registrar o 
convite que recebi da Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do Defensor Público-Ge-
ral da União para a solenidade que será realizada no 
Ministério hoje, às 11 horas, de assinatura do acordo 
de cooperação para o fortalecimento social e familiar 
das vítimas de escalpelamento.

Solicito a divulgação do meu pronunciamento nos 
órgãos de comunicação desta Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Registro o Dia da Consciência Negra, neste 20 de 
novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, quando 
nos debruçamos sobre a inserção do negro na socieda-
de e o preconceito racial que sofre a população negra.

Apesar das políticas afirmativas, muito precisa 
ser feito para a equidade entre as etnias que compõem 
nosso povo. Os negros, por exemplo, são a maioria dos 
pobres numa população majoritariamente branca. Até 
as políticas afirmativas são alvo da negação hipócrita 
da escravidão e do preconceito aos negros.

Parabenizo a população negra, parda, e a nós to-
dos, como povo brasileiro, pela tomada de consciência 
que nos mobiliza e nos torna melhores como Nação.

Muito obrigada.
 O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, no próximo dia 8 de 
dezembro, o Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região 
levará a efeito a tradicional solenidade de entrega dos 
diplomas e medalhas a ilustres vultos no cenário nacio-
nal e regional – todos merecedores do agraciamento a 
que farão jus pelas ações prestadas ao Ceará e ao País.

Recordo, com notável orgulho que, em 1991, 
na condição de Presidente do Congresso Nacional, 
fui laureado com o Mérito Alencarino, no grau de Grã 
Cruz, por serviços considerados relevantes que hei 
prestado ao País.

No presente exercício, serão homenageadas as 
seguintes personalidades, numa hierarquização es-
tabelecida pelas normas que disciplinam a outorga 
daquela honraria.

Ao deixar Fortaleza, no ultimo final de semana, 
recebi convite para o importante evento das mãos do 
líder do sindicalismo patronal, Aluisio Silva Ramalho, 
empresário dos mais distinguidos, tendo já exercido 
cargo relevante na tradicional Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará.

Ao registrar, desta tribuna, o magno aconteci-
mento, desejo cumprimentar, por antecipação, todos 
aqueles que se galardoarão com tão alta distinção, 
porque emanada de um Tribunal no qual pontificam 
figuras exponenciais da vida judiciária do País.

Muito obrigado.
 O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, quero fazer um registro importante: o lan-
çamento, pela nossa Presidenta, do Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite.

No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas pos-
suem alguma deficiência. E o Governo trata os desi-
guais de forma igual. Investir 9 bilhões de reais nesse 
programa significa, exatamente, que o nosso Governo, 
a Presidenta Dilma, numa política de integração entre 
15 Ministérios, vai trabalhar a política do bem-estar, 
principalmente para os deficientes, aqueles que pre-
cisam de um atendimento bem diferenciado.

Quero fazer esse registro, parabenizando a Pre-
sidenta Dilma e todo o nosso Governo. Não só espero, 
mas tenho certeza de que ações como essa vão con-
tinuar para o bem-estar daqueles que mais precisam 
em nosso País.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero re-
gistrar nos Anais desta Casa – e peço que se dê publi-
cidade na imprensa – o lançamento do Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver Sem 
Limite, feito pela Presidenta Dilma Rousseff.

Cerca de 45 milhões de pessoas possuem al-
guma deficiência no Brasil. O Governo Federal está 
trabalhando com recursos orçamentários de mais de 
R$7 bilhões. O plano tem quatro eixos fundamentais, 
que são: saúde, educação, inclusão social e acessi-
bilidade. Quinze Ministérios vão compor um grupo in-
terministerial de monitoramento do Viver sem Limite. 
Esse grupo prestará contas de forma sistemática e 
frequente ao Conselho Nacional de Direitos da Pessoa 
com Deficiência – CONADE.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62643 

Importante ressaltar que o PRONATEC está de-
terminando vagas às pessoas com deficiência. Dessa 
forma, o Governo entende que estará integrando no Vi-
ver sem Limites a qualificação, a educação e o trabalho.

É relevante também registrar que o Ministério da 
Educação vai adquirir cerca de 2,6 mil ônibus escolares, 
totalmente adaptados, para atender 60 mil alunos com 
deficiência no Brasil. Essa ação necessita da parceria 
com as Secretarias de Ação dos Estados e Municípios. 
O plano também prevê a adequação arquitetônica em 
42 mil escolas públicas, que contarão com rampas e 
mesas adaptadas.

O plano prevê ainda a contratação de quase 1,2 
mil profissionais, que são: professores de LIBRAS e 
tradutores. Baseado na Convenção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, o Minis-
tério da Educação vai trabalhar com a formação de 
intérpretes de LIBRAS, de pedagogia especial e ou-
tros profissionais para apoiar os professores e princi-
palmente as crianças.

Na segunda fase do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, 100% das moradias serão planejadas com 
portas mais largas, espaços mais amplos nos corre-
dores, rampas, enfim, todas as adaptações para uma 
vida com mais facilidade e qualidade.

Senhoras e senhores, precisamos reconhecer, 
de fato, a sensibilidade da Presidenta Dilma Rousseff 
no trato com as políticas públicas para amenizar as 
desigualdades do nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV-MG. Sem re-

visão do orador.) – Caro Presidente, Deputado Amauri, 
eu quero fazer a defesa da DRU.

Eu penso que a DRU é necessária para o País 
neste momento. A Presidente Dilma terá que ter todo 
o nosso apoio nesse sentido. A crise mundial é uma 
crise que pode chegar ao Brasil. A Presidente tem feito 
tudo para que ela não chegue, mas cabe a nós, Par-
lamentares, dar a S.Exa. as ferramentas para tratá-la.

Então, eu penso que a DRU é necessária. Ela é 
como um sistema vital para o Brasil neste momento, 
para que a gente possa criar mais emprego, para que 
todos os brasileiros possam ter uma saúde melhor e 
uma educação de qualidade.

Eu tenho certeza de que a Presidente Dilma 
tem essa convicção e fará isso com a desvinculação 
na hora certa.

Muito obrigado.
 O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. 
considerasse como lido e divulgasse nos meios de 
comunicação da Casa, principalmente no nosso extra-

ordinário programa A Voz do Brasil, que todo mundo 
ouve lá em Nova Alegria, em Itamaraju, em Itabuna, 
os meus parabéns à Presidente Dilma, ao Conselho 
Monetário Nacional e ao Ministro Afonso Florence, pela 
decisão de criar essa nova linha de crédito do PRONAF 
e PROGER, que estabelece crédito de até 30 mil reais 
para a agricultura familiar, com juros de 2% ao ano e 
com prazo de 10 anos para pagar.

A agricultura familiar, Sr. Presidente, é um seg-
mento importante da agropecuária nacional, consoli-
dando-se cada vez mais como o setor produtor de ali-
mentos para uma Nação e para o povo que, cada vez 
mais com o poder de compra crescente, tem acesso 
a esses alimentos.

Isso, sem contar o papel que tem a agricultura 
familiar na melhoria da renda e no fortalecimento do 
mercado. Portanto, estão de parabéns a Presidente 
Dilma, o Ministro e o Conselho Monetário Nacional.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
comemorar, a partir desta tribuna, o fato do Conselho 
Monetário Nacional ter aprovado na sexta-feira passa-
da, por solicitação do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário a instituição de uma linha especial de crédito 
destinada a recompor e renegociar dívidas do PRO-
NAF e do PROGER, beneficiando a agricultura familiar.

É uma linha de crédito muito favorável aos agri-
cultores, com limite de crédito até 30 mil reais, com 
10 anos para pagar, com juros de apenas 2% ao ano. 
Inclusive, agricultores que estejam em dia poderão re-
negociar suas dívidas em condições mais favoráveis.

Medidas como estas deixam patente a preocupa-
ção de nosso Governo em melhorar cada vez mais a 
situação dos trabalhadores rurais, que exercem a im-
portante atividade de garantir a alimentação na mesa 
dos brasileiros.

Aproveito para lembrar a existência de medida 
similar, implantada através do PAC do CACAU, como 
ficou conhecida a Lei nº 11.775, de 2008, que serviu 
de base para a renegociação da dívida dos cacaui-
cultores, a qual, para ter sua continuidade necessita 
urgentemente de nova prorrogação.

Nesse sentido tenho estabelecido conversações 
com o governo, buscando nova prorrogação de prazo, 
se possível até dezembro de 2012, com o objetivo de 
resolver de uma vez por todas a questão da inadim-
plência dos agricultores cacaueiros e colaborarmos 
com o impulso à economia regional que se faz tão 
necessário neste momento tão delicado no cenário 
econômico internacional.
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 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar que na última sexta-feira a nossa Pre-
sidenta Dilma esteve em Salvador para lançar o Plano 
de Mobilidade Urbana e participar do Afro XXI. Grandes 
atividades aconteceram em Salvador, em comemora-
ção ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

A nossa Presidenta, além de ter destinado boa 
parte de recursos para a mobilidade urbana, o segundo 
trecho do metrô em Salvador, estreitou relações com 
diversos países que estavam representados no Afro 
XXI. Isso mostra a importância da Bahia, de Salvador 
e, lógico, a grande participação do conjunto do movi-
mento negro em todas as atividades.

No dia 20 houve a caminhada contra a intolerân-
cia religiosa, ao mesmo tempo, a do fórum das entida-
des negras. Ou seja, ocorreram diversas atividades no 
mês de novembro, chamando a atenção para, cada vez 
mais, termos consciência da nossa responsabilidade.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valmir Assun-
ção, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Raimundo Gomes de 
Matos, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Ma-
tos) – Concedo a palavra ao Deputado Costa Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho mais uma vez destacar a necessidade da 
duplicação da BR-135, que vai de Estiva a Bacabeira, 
por ser uma obra de grande relevo social para o desen-
volvimento do Estado do Maranhão e também para o 
próprio desenvolvimento nacional, haja vista que lá está 
sendo implantada a refinaria Premium, além de ser um 
investimento alto que trará prosperidade a todo o País.

Por isso, renovo esse apelo, dizendo à nossa 
Presidente que autorize imediatamente a duplicação 
da BR, por ser de grande importância para o desen-
volvimento do nosso Estado.

Desse modo, agradeço, Sr. Presidente, a sua gen-
tileza de me proporcionar esta oportunidade e solicito 
que o pronunciamento seja dado como lido e divulgado.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defensor 
intransigente dos interesses do meu Estado do Mara-
nhão, volto a tratar da duplicação da BR-135, que liga 
a Ilha de São Luís ao interior do Estado.

Trata-se de uma BR de grande importância para 
novos e grandes projetos no Maranhão, com indispen-

sáveis reflexos à economia nacional, com um comple-
xo que envolve a produção de gás em três grandes 
acumulações naturais, extração e refino de petróleo.

A capacidade de refino da Premium I, considera-
da a maior refinaria de petróleo da PETROBRAS, será 
de 300 mil barris/dia a partir de 2016, devendo chegar 
a 600 mil barris/dia até 2019. O combustível produzido 
pela Premium I será de alta qualidade.

O Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, 
Dr. Paulo Roberto Costa, afirmou que, por causa da 
exigência de energia, a refinaria de Bacabeira é fun-
damental para o Brasil.

O transporte dessas e outras riquezas, no sentido 
capital ou interior, passa pela BR-135. Portanto, causa 
preocupação a demora da definição no processo de 
licitação das obras.

O Ministro dos Transportes, Sérgio Passos, esteve 
em São Luís em outubro e garantiu que as obras co-
meçam impreterivelmente em 2012, mais precisamente 
em julho, logo após o período das chuvas. Causa pre-
ocupação o fato de que a obra será dividida em partes 
e que cada parte será alvo de um processo próprio.

O processo licitatório para a primeira parte, ligan-
do São Luís ao Município de Bacabeira, acontecerá 
em 90 dias, conforme afirmou o Ministro. Cabe ressal-
tar que já completamos o primeiro terço desse prazo.

Se a obra não for vista como um todo, corre-se 
o risco de o restante da BR não ser contemplada. A 
conclusão de um trecho relevante pode arrefecer a 
aparência da real necessidade de duplicação da BR. 
Por isso solicito ao Ministro Sérgio Passos que defi-
na um prazo coerente para se concluir o projeto dos 
demais trechos da BR-135. E que sejam preparados 
para execução imediata à conclusão do primeiro trecho.

O ideal seria estabelecer frentes distintas que pu-
dessem atender a todos os trechos simultaneamente. 
Fato comum em construção de grandes obras como 
metrôs e túneis.

Relembro que o Maranhão figura como uma co-
luna importante nas perspectivas de desenvolvimento 
nacional. Como nova e importante província petrolífera, 
o Maranhão se prepara para expandir suas riquezas 
naturais em favor de todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero pedir o re-
gistro nos Anais da Casa do artigo de Tânia Miranda de 
ontem à tarde: Trabalho escravo afronta a dignidade. 
Vou ler apenas o final do artigo:

“A erradicação definitiva do trabalho es-
cravo no Brasil é uma imposição que conjuga 
ações de autoridades públicas e entidades da 
sociedade civil que devem dar as mãos para 
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enfrentar juntas essa persistente chaga de 
nosso organismo social, herança maldita do 
passado colonial escravista e afronta intole-
rável aos preceitos angulares da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.”

Sr. Presidente, não faz mais sentido esta Casa, 
que este ano teve um ano glorioso, a meu ver, apro-
vando a regulamentação da Emenda 29, aprovando a 
Comissão da Verdade e aprovando a regulamentação 
do aviso prévio proporcional, não colocar em pauta a 
votação da PEC do trabalho escravo. Temos que co-
locar em pauta ainda neste período legislativo a PEC 
do trabalho escravo.

Essa é a chaga maior na sociedade brasileira do 
século XXI. Não faz mais sentido, no estágio civiliza-
tório em que nos encontramos, ainda existir trabalho 
escravo no País. Inclusive a cidade mais desenvolvida 
do País, que é São Paulo, tem trabalho escravo, o que 
foi constatado recentemente por uma equipe do Minis-
tério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

HISTORIADORA, MESTRE EM EDUCAÇÃO

Tânia Miranda

Juíza do Trabalho do Distrito Federal anula, 123 
anos depois, a Lei Áurea. Em liminar a favor de em-
presa agrícola, afirmou que o trabalho não podia ser 
interrompido antes de finalizada a colheita da cana, e 
que “a ação [do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, 
Ministério Público do Trabalho] está causando prejuí-
zos irreversíveis já que, desde a data da interdição a 
cana cortada está estragando e os trabalhadores e 
equipamentos parados.” Assim suspendeu uma ope-
ração de resgate de 827 trabalhadores escravos, entre 
eles 285 indígenas.

Apesar dessa aberração, o País pode se orgulhar 
do reconhecimento internacional nessa área: 68,4% 
das metas do Plano Nacional para Erradicação do Tra-
balho Escravo foram atingidas, total ou parcialmente, 
segundo a Organização Internacional do Trabalho. En-
tre 1995/2002 foram libertadas 5.893 pessoas, e entre 
2003/2007, 19.927 trabalhadores em condições aná-
logas à escravidão foram resgatados dessa condição 
vil. Mas o Brasil ainda tem cerca de 20 mil trabalhado-
res nessa situação e os atuais métodos de combate à 
prática criminosa são insuficientes para zerar a conta.

Constata-se que caminhamos de forma mais firme 
no que se refere à fiscalização e capacitação de ato-
res, bem como na conscientização dos trabalhadores 
sobre os seus direitos. Mas ainda é lento o processo 

que diz respeito à impunidade, à garantia de emprego 
e à reforma agrária nas regiões tradicionalmente for-
necedoras desse tipo de mão-de-obra. A boa notícia é 
que prossegue a articulação empresarial em torno do 
Pacto Nacional, cujos signatários se comprometem a 
não adquirir produtos em que esteja incorporado tra-
balho escravo em sua cadeia produtiva.

A erradicação definitiva do trabalho escravo no 
Brasil é uma imposição que conjuga ações de autori-
dades públicas e entidades da sociedade civil, que se 
devem dar às mãos para enfrentar juntas essa persis-
tente chaga de nosso organismo social, herança maldi-
ta do passado colonial escravista e afronta intolerável 
aos preceitos angulares da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, registro com satisfação na tribuna da Câmara dos 
Deputados reunião que realizamos na última sexta-feira 
no Município de Tremedal, na região do sudoeste da 
Bahia, quando acolhemos novos filiados ao Partido 
dos Trabalhadores. Houve um número significativo de 
novos filiados, entre lideranças rurais, comunitárias e 
sindicais. Destaco especialmente o companheiro Mar-
cinho, que vem inclusive se aliar ao Partido dos Tra-
balhadores com a perspectiva de se apresentar como 
pré-candidato a Prefeito do Município de Tremedal.

Parabenizo a valorosa companheira Mônica, Ve-
readora pelo PT naquele Município, pela articulação 
política que realizou para atrair tantos novos militantes, 
filiados ao Partido dos Trabalhadores, que consolidam 
o partido em Tremedal como uma força capaz de ga-
nhar as eleições no ano de 2012. Portanto, parabéns 
à companheira Mônica!

Quero cumprimentar todos os companheiros e 
companheiras do PT daquele Município e assumir 
publicamente, na Câmara Federal, o compromisso 
de participar ativamente das próximas eleições para 
consolidar o Partido dos Trabalhadores como o partido 
governante daquele importante Município.

Meu abraço fraterno aos companheiros do PT de 
Tremedal e a sua população. O Município de Tremedal 
se desenvolve, progride e será, no próximo ano, go-
vernado pelo Partido dos Trabalhadores.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Waldenor Pe-
reira, o Sr. Raimundo Gomes de Matos, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Amauri 
Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Ubiali.
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O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem fui representar esta Casa em uma solenidade na 
cidade de Franca, quando foi entregue o troféu O Dono 
da Bola. O troféu, feito pelo jornalista Jovassi Correia 
Dias, premia, naquela região, os destaques do ano no 
esporte. Nesse caso foi destacado o time de basquete 
da cidade de Franca, o próprio desempenho do time 
Francana, que fez a Copinha com muita competência.

Eu queria aqui, agora, agradecer ao jornalista Jo-
vassi Correia Dias, por ter dado essa oportunidade de 
se ter homenageado esta Casa, na minha pessoa, como 
destaque de apoio ao setor esportivo de Franca e região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes 

de passar a palavra ao próximo inscrito, gostaria de 
registrar a presença dos alunos da Escola Classe nº 
29, de Taguatinga. 

Este é um momento chamado “dado como lido”, 
em que cada Parlamentar fala por 1 minuto. É o início 
de uma sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos, pelo 
PSDB do Ceará.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Parlamentares, apresentamos uma proposta ao PPA 
de 2007/2011 que vai dinamizar a área metropolitana 
de Fortaleza. É um projeto que nós incluímos no PPA 
e que visa ligar Pacajus ao Porto do Pecém.

O Governador Cid Gomes já mandou elaborar 
o projeto. Naquela época, o DNIT não tinha recursos 
para fazê-lo. Nós tentamos já para o PPA 2012/2015 a 
mesma versão. Essa BR irá fazer o arco metropolitano.

O Governador Cid pactuou com o Ministro dos 
Transportes, da Presidenta Dilma, a duplicação do anel 
viário, e essa nossa proposta inicial de 2007 vai de-
safogar os trechos de Horizonte e Pacajus, passando 
por Guaiúba, Maranguape, Amanari e Itapebussu, até 
o Porto de Pecém.

No PPA 2007/2011, nós alocamos 100 milhões 
de reais. E já foi também apresentada, para o PPA 
2012/2015, a nossa proposta de fazer essa integração, 
para desafogar aquelas indústrias do Pacajus, aquelas 
indústrias do Horizonte, aquelas indústrias que se ins-
talaram já em Pacatuba, desafogando também o distrito 
industrial de Maracanaú e fortalecendo também a área 
de Pentecoste. E, também, a Transnordestina, que irá 
passar por Amanari e por Itapebussu, na cidade de 
Maranguape, irá fazer a dinamização dessa área. Foi, 
inclusive, assegurada, através de uma pactuação com 
a Presidente Dilma, a construção de uma Escola Téc-
nica Federal, um IFET, lá na região. Com certeza, vai 

se dinamizar a economia desse Município, a partir da 
Transnordestina e a partir da BR que será já fruto das 
emendas do PPA de 2007 e, agora, do PPA de 2012.

Eram essas as nossas considerações.
 O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero ressaltar uma figura extraordinária do 
clero cearense, o Padre Geovane, que foi homenage-
ado ontem com a Medalha Dom Helder Câmara pela 
Vereadora comunista Eliana Gomes, pelo papel que 
desempenhou na sua vida sacerdotal. Padre Geovane 
sempre colocou em prática o desafio daquelas pala-
vras da Bíblia: “Ama o teu próximo como a ti mesmo”.

Eu posso testemunhar que no período negro da 
ditadura militar ele se fez presente como um sacerdo-
te, como um homem das suas ovelhas sempre dan-
do proteção, sempre dando guarida, sempre ao lado 
daqueles que estavam em situação de sofrimento e 
perseguição. A meu ver, está atrasada essa medalha 
para o Padre Geovane pelo muito que ele fez, princi-
palmente pelos perseguidos, naquele momento, para 
quem ele dava guarida.

Portanto, é com muita alegria que registro essa 
homenagem ao Padre Geovane, condecorado com 
essa medalha.

Parabéns, Padre Geovane! Que Deus lhe dê mui-
tos anos de vida, para poder continuar nesse caminho 
de amar o próximo como a si mesmo.

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho aqui mani-
festar, a pedido das entidades que representam a en-
fermagem, o nosso apoio incondicional ao Projeto nº 
2.295, de 2000, que regulamenta a carga horária dos 
profissionais de enfermagem em 30 horas semanais. 
Esse projeto tramita na Casa há mais de 12 anos e até o 
presente momento não tivemos uma definição completa.

Quero dizer também da nossa participação na 
Comissão Mista de Orçamento, junto com o Senador 
Vital do Rego e outros Parlamentares, como o Pauli-
nho da Força Sindical, na cobrança do reajuste para 
os aposentados que ganham acima do salário mínimo.

Espero que hoje o Paulinho apresente a propos-
ta do reajuste de mais de 11%. Tenho certeza de que 
esta Casa vai fazer justiça aos aposentados.

E, por fim, falar do trabalho da Confederação Na-
cional dos Municípios, divulgado agora em novembro, 
acerca da verdadeira epidemia do crack, que já chega 
aos pequenos Municípios do interior, inclusive dentro 
das reservas indígenas do Mato Grosso do Sul.

Precisamos estar bastante atentos a essa epi-
demia. Temos de enfrentá-la com mais força do que 
já enfrentamos.
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 7 
de novembro, uma nova pesquisa da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) revelou que: como 
consequência do baixo preço e do fácil acesso, o crack 
vem substituindo as bebidas alcoólicas nos pequenos 
Municípios do País, assim como nos grandes centros. 
Gostaria de parabenizar a CNM por demonstrar ver-
dadeira preocupação com a questão do crack no Bra-
sil, ao mesmo tempo em que denuncio o descaso das 
demais autoridades no combate a esse mal. Não é a 
primeira vez que utilizo este espaço para alertar sobre 
o crescimento e a gravidade do consumo dessa droga.

No dia 21 de dezembro de 2010, realizei um 
pronunciamento sobre o mesmo assunto. Na oportu-
nidade, utilizei também os números levantados pela 
Confederação Nacional dos Municípios. No ano pas-
sado, foi constatado que o crack está em 98% dos 4,4 
mil Municípios pesquisados, caracterizando o uso do 
entorpecente como uma verdadeira epidemia. Particu-
larmente, tenho informações de que o uso do crack é 
constante até nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bo-
roró, em Dourados, no sul do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Mais um indicativo de que a droga está em 
todos os lugares, avançando fronteiras, entrando nas 
pequenas cidades e apontando para um futuro extre-
mamente preocupante se nada for feito.

Dialogando com prefeitos e gestores municipais 
de saúde, percebo que a população está cada vez 
mais preocupada com o avanço do crack. No mesmo 
levantamento da CNM, a maior parte das autoridades 
municipais já destina um montante de seus orçamentos 
em saúde para o tratamento de dependentes. Cerca 
de 63,7% das cidades brasileiras enfrentam proble-
mas na área da saúde devido à circulação de drogas.

Os recursos destinados aos Municípios para o 
enfrentamento dessa chaga é insuficiente. Em 2010, 
dos R$124 milhões destinados para políticas antidro-
gas, R$90 milhões foram empenhados e apenas R$5,3 
milhões pagos, de modo a caracterizar uma execução 
baixíssima. Em 2011, foram autorizados R$33,6 milhões 
e R$6,3 empenhados, dos quais R$4,7 já foram pagos. 
Esses recursos não estão garantindo profissionais ca-
pacitados nem a manutenção das equipes dos cen-
tros de atenção, que deveriam estar à disposição dos 
usuários. As limitações da rede de atenção básica aos 
usuários também perpassam pela falta de leitos para 
internação, espaços físicos inadequados, carência da 
disponibilidade de remédios, dentre outros entraves.

Além da saúde, a segurança pública também 
sente os reflexos do aumento no consumo do crack. 
Em uma relação diretamente proporcional, a violência, 

o roubo, o assassinato e o vandalismo saltam para 
números alarmantes em regiões vulneráveis às dro-
gas. O policiamento insuficiente também é apontado 
como mais um elemento que favorece o crescimento 
desta epidemia.

Mesmo as importantes iniciativas para o trata-
mento dos pacientes, como os Centros de Referência 
Especializados da Assistência Social (CREAS), de-
monstram debilidades. Dos Municípios pesquisados, 
44% criticam o serviço prestado pelos CREAS.

No primeiro semestre de 2010, fiz parte de uma 
Comissão Externa que verificou in loco as políticas de 
combate ao uso de drogas nos países europeus. Com 
base nesta experiência, defendo ações integradas por 
todos os entes da Federação, ou seja, União, Estados 
e Municípios, com a definição clara de responsabili-
dades, gestão compartilhada em algumas áreas, a 
elaboração de metas, além de recursos para financiar 
as ações. Porém, se não elencarmos esta luta como 
prioridade, de nada irão adiantar os investimentos e a 
formulação de estratégias.

Também posso afirmar que, se não olharmos com 
especial atenção para as nossas fronteiras, por onde 
esses entorpecentes são contrabandeados, qualquer 
outra ação será como enxugar gelo; ou seja, tratamos 
um dependente em uma estrutura de ponta, enquan-
to outros jovens, de todas as classes, estão tendo os 
primeiros contatos com a droga.

Proponho nesta Casa uma discussão emergente 
e perene, de modo a estarmos vigilantes, executando 
ações específicas, com orçamento claro, para que não 
tenhamos mais que recolher nossos filhos da sarjeta 
das drogas. Prego aqui um pacto entre União, Estados 
e Municípios, de modo a transformar nossa perplexi-
dade em políticas públicas, científicas e diminuição do 
consumo e entrada das drogas em nossas cidades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
muito perto de garantir o reajuste para os aposenta-
dos no Orçamento Geral da União do próximo ano. 
Na segunda-feira (7), participei da reunião com o pre-
sidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o 
Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), e integrantes de 
diversas entidades que representam os aposentados. 
Como membro da Comissão, saí de lá convencido de 
que, apesar da resistência do Executivo em conceder o 
reajuste a esse tão importante segmento, temos possi-
bilidades reais de aprovar não um aumento de salário, 
mas uma forma de fazer justiça com essas pessoas por 
meio do Orçamento Geral da União de 2012.

Também participaram do encontro o Presidente 
da Força Sindical, Deputado Paulinho da Força (PDT-
-SP), e o Senador Paulo Paim (PT-RS). Todos nós com 
o mesmo objetivo em comum: encontrar caminhos que 
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viabilizem o reajuste dos aposentados. Conseguimos 
dar o primeiro passo para isso acontecer quando o Re-
lator-Geral do Orçamento, Deputado Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), acatou emenda apresentada por Paulinho da 
Força, pelo Senador Paim e pelo Deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP).

Se aprovada, a emenda garantirá aos aposenta-
dos 11,7% de reajuste dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social. O cálculo é embasado no per-
centual equivalente à reposição da inflação apurada 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
acumulado nos 12 meses anteriores ao mês do rea-
juste, acrescido de aumento real de 80% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2010.

Isso, na prática, infelizmente, continua aquém 
do valor digno ou suficiente para que os aposentados 
possam arcar com todas as suas despesas. Não é no-
vidade para ninguém que grande parte deles sequer 
tem condições de arcar com os custos dos remédios 
que precisam comprar mês após mês. Sabemos dos 
esforços do Governo Federal para garantir que os me-
dicamentos, principalmente os de alto custo, estejam 
acessíveis a toda a população. Infelizmente, sabemos 
que o cobertor é pequeno e que ainda não foi possível 
atender a todos os que necessitam.

O fato é que precisamos cuidar dos nossos apo-
sentados. Eles são a força de trabalho que, durante 
muito tempo, movimentou o nosso País. Agora que 
deveriam gozar o seu merecido descanso, recebem 
salários ínfimos.

O Presidente do Sindicato Nacional dos Aposen-
tados e Pensionistas da Força Sindical, João Batista 
Inocentini, ressalta que o reajuste é uma forma de dis-
tribuição de renda. Já o Presidente da Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAB), 
Warley Martins, acredita que a vitória será alcançada 
apenas sob forte pressão da sociedade. Concordo em 
gênero, número e grau com eles. A vitória só é possí-
vel após o esforço de todos nós, assim como só con-
seguiremos aprovar o reajuste para os aposentados 
pressionando não apenas o Legislativo, mas também o 
Executivo, que precisa recuar em seu posicionamento.

Pode até parecer piegas dizer isto, mas, quando 
Deus permite, a idade chega e todos estamos sujeitos 
aos mesmos problemas e dificuldades. Olhar para os 
aposentados é olhar para o nosso próprio futuro. Por 
isso, no presente, temos de agir. Contem com meu ir-
restrito apoio para aprovar tão importante e justa pro-
posta de reajuste aos aposentados!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 
uma década se passou e ainda não foi feita justiça 
aos enfermeiros. O Projeto de Lei nº 2295/2000, que 
regulamenta a carga horária dos profissionais da En-

fermagem em 30 horas semanais, começou a tramitar 
no Congresso Nacional em 2000, mas ainda não con-
templou esses trabalhadores.

Em junho de 2009, a proposta foi aprovada por 
unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília (CSSF). Em setembro do mesmo ano, o projeto 
passou pelo crivo da Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CTF); e, no outubro seguinte, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) também aprovou o texto 
por unanimidade. Ou seja, o projeto que regulamenta a 
carga horária dos profissionais da Enfermagem aguar-
da há mais de 2 anos para ser votado pelo Plenário 
da Câmara. No dia 17 de maio deste ano, apresentei 
requerimento para incluir o projeto na Ordem do Dia, 
para que ele, finalmente, seja apreciado. Apesar de o 
ano ter praticamente chegado ao fim, ainda há tempo 
suficiente para aprovarmos tão importante proposta 
em 2012.

A luta pela redução da atual jornada de trabalho 
para 30 horas semanais não se trata de uma regalia. 
São esses homens e mulheres, divididos em auxiliares, 
técnicos e enfermeiros, que permanecem na assistência 
dos pacientes 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.

A presença deles é essencial não só para a or-
ganização e o funcionamento de todos os serviços de 
saúde, seja na rede pública ou particular, como para 
prevenção, tratamento e cura de inúmeras doenças. O 
trabalho realizado pelos profissionais da Enfermagem 
faz, sem dúvida, muita diferença na vida das pesso-
as, principalmente de quem precisa ou já precisou de 
cuidados específicos.

Mas, como qualquer outra categoria, eles pre-
cisam de reconhecimento. O que começa pelo paga-
mento de salários decentes, passa por condições de 
trabalho adequadas e, também, pela regulamentação 
de uma carga horária digna.

Atualmente, a carga horária varia entre 40 e 44 
horas semanais, o que é considerada uma verdadeira 
falta de respeito por quem, como eu, atua na Saúde. 
Os profissionais da Enfermagem estão expostos a 
riscos que, apesar de fazerem parte da natureza das 
atividades do setor, não podem ser menosprezados.

Além disso, esses profissionais precisam estar 
bem dispostos para cuidar dos pacientes, e, sem dúvi-
da, as horas que ganhariam a mais no dia seriam muito 
bem empregadas, inclusive para estudos de recicla-
gem e aperfeiçoamento. Haveria melhores condições 
de trabalho, com melhoria da qualidade da assistência 
oferecida aos pacientes, o que é essencial, pois esta-
mos falando de vidas.

Não podemos esquecer que a Enfermagem é 
exercida em sua maioria por mulheres, que, não raro, 
acumulam dupla ou tripla jornada de trabalho. Dessa 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62649 

forma, não é possível evitar o aumento do desgaste 
físico, psicológico e emocional, o que causa doenças 
ocupacionais a esses profissionais, sem contar os inú-
meros acidentes e erros que poderiam ser evitados.

Engana-se, no entanto, quem pensa que os ris-
cos de uma longa jornada não acometem, também, 
aos milhares de homens que atuam no setor. A Enfer-
magem é uma profissão precisa, e por isso os seus 
profissionais têm de estar preparados para cada um 
dos desafios que surgem a cada instante, com cada 
paciente.

Aprovar a regulamentação da carga horária de 
30 horas para os profissionais da Enfermagem, além 
de todos os motivos expostos, atende a uma reco-
mendação da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que prevê que os trabalhadores da saúde não 
ultrapassem 30 horas de jornada semanal. É o me-
lhor para os trabalhadores e, principalmente, para os 
pacientes. No Brasil, a recomendação não é de hoje: 
foi aprovada durante a II Conferência Nacional de Re-
cursos Humanos para a Saúde, realizada em 1993.

São anos e anos aguardando uma definição do 
Congresso Nacional. Como médico, ex-Secretário de 
Saúde do meu Estado e membro da Frente Parlamentar 
da Saúde na Câmara, reitero meu apoio incondicional 
à redução da jornada para esses profissionais. É uma 
maneira de demonstrarmos nosso respeito tanto por 
quem trabalha como por quem precisa de cuidados 
com a saúde.

Vamos, de uma vez por todas, acabar com essa 
injusta temeridade e aprovar uma jornada digna para 
os profissionais da Enfermagem de todo o País! Con-
tem sempre com meu apoio.

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

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o De-
putado Geraldo Resende acabou de citar o problema do 
crack no nosso País, inclusive nas pequenas cidades.

Esta Casa resolveu priorizar o debate, o diálogo 
e a busca de soluções para os dependentes químicos 
no combate ao crack. Para isso, criou uma Comissão 
Especial que realizou audiências públicas em várias 
cidades do País e agora está elaborando uma proposta 
para o combate ao crack e outras drogas.

A Presidenta Dilma, assumindo um compromis-
so de campanha no início de seu Governo, lançou um 
projeto de capacitação para profissionais da área de 
saúde tratarem a questão da droga. Na próxima se-questão da droga. Na próxima se-da droga. Na próxima se-
mana, Sras. e Srs. Deputados, a Presidenta Dilma irá 
lançar um grande programa de combate às drogas 
para o nosso País. Com certeza, deverá constar não 
apenas no combate ao tráfico, mas, sobretudo, uma 

política de prevenção, de educação, de tratamento e 
ressocialização de dependentes químicos.

Se há uma prioridade zero, a prioridade maior 
neste País é o combate ao crack e a outras drogas. 
O Brasil hoje é recordista em mortes de jovens, sobre-
tudo os da periferia e os afrodescendentes. A grande 
causa dos assassinatos nas periferias das grandes 
cidades deste País, e hoje também já no interior, é a 
proliferação das drogas, sobretudo o crack.

Portanto, quero aqui parabenizar a Presidenta 
Dilma, que, de forma coerente e consciente, lançará, 
na próxima semana, uma grande campanha de com-
bate às drogas.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é um prazer muito grande chegar aqui, pela 
manhã, e poder falar, porque ontem eu me inscrevi, e 
não consegui falar. Houve colegas nossos que falaram 
quatro vezes. Ou seja, falaram por mim. Inclusive, eu 
estava observando que, quando chegava ao final o 
prazo de 1 minuto, era prorrogado por mais 1 minuto. 
Eu quero dizer o seguinte: vamos fazer a coisa direiti-
nho aqui, senão o Chiquinho fala mesmo!

Senhores, estou vindo do meu querido Mara-
nhão, onde foi realizado o Jogo da Solidariedade. Su-
cesso total!

Quero agradecer aos Deputados Renan Filho, 
Romário, Deley, a todos que foram para lá. Sucesso 
total! Quem ganhou foi a população, foi a APAE, foram 
os cadeirantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
devo dizer que há problema fundiário urbano em Im-
peratriz, no Maranhão: só 20% dos lotes de Imperatriz 
estão legalizados. Oitenta por cento não estão legali-
zados. Precisamos, todos nós, assumir uma postura, 
porque isso ocorre em Imperatriz, mas acredito que 
acontece também em muitas partes do Brasil, como 
na sua Bahia, Sr. Presidente. Sobre isso precisamos 
nos debruçar.

Há gente usando moradia por 20 anos, por 30 
anos, e ainda não tem o seu lote legalizado. Talvez pos-
samos fazer um empenho para melhorar essa situação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Francisco Escórcio, as falas são conforme deter-
mina o Regimento. Ontem houve Deputado que usou 
a palavra pela Liderança, usou a palavra nas Comu-
nicações Parlamentares, usou a palavra no Grande 
Expediente e usou a palavra no Pequeno Expediente. 
Temos que reformatar o nosso Regimento, mas, en-
quanto este Regimento existir, fala quem se inscreve 
pelas regras regimentais.
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 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra a próxima oradora inscrita, a Deputada Luci 
Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
eu parabenizo, com grande alegria, o Prefeito Nelsinho, 
de São Miguel do Oeste, e sua equipe de governo pela 
feira regional que realizaram nesse final de semana. 
Teve grande participação.

Trata-se de um governo que mudou a região do 
Extremo Oeste de Santa Catarina. O Prefeito, que vem 
da base social da reforma agrária, construiu a maior 
cooperativa do Oeste, a Terra Viva. O leite vendido 
em todo o Estado de Santa Catarina e em outras re-
giões do País foi um sucesso, trouxe prosperidade 
para a região, desenvolvimento e gerou empregos. A 
região mais segura de se viver no Estado de Santa 
Catarina é a do Extremo Oeste, onde há várias Pre-
feituras do PT.

Dou parabéns a São Miguel do Oeste pela rea-
lização da feira...

(O microfone é desligado.)

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o Deputado Washington Reis, do PMDB. Eu o 
chamei, mas informaram que S.Exa. estava ausente.

O SR. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhores funcionários desta Casa, eu estou 
empolgado com o discurso do Chiquinho Escórcio, 
clamando por tempo. Vamos reformar o Regimento, 
dar oportunidade maior a S.Exa.

O SR. NELSON PELLEGRINO – A ele somen-
te, Deputado?

O SR. WASHINGTON REIS – Sr. Presidente, a 
nossa vinda a esta tribuna na manhã de hoje é para 
revelar nossa alegria pela recuperação da política de 
segurança pública do nosso Estado.

O nosso querido Governador Sérgio Cabral, nes-
tes quase 5 anos de mandato, vem realmente enfren-
tando a criminalidade no Rio de Janeiro, apostando 
no desafio de ocupar as comunidades carentes, cha-
madas de favelas.

Neste último mês, o Governo, talvez, atingiu seu 
ponto mais forte, que foi o de ocupar as duas maiores 
favelas do nosso País: a Rocinha e o Vidigal.

Sr. Presidente, isso nos dá muito orgulho, porque 
sabemos que os governos, há décadas, têm tido até 
vontade política de fazer uma ação como essa. Mas 
isso hoje é uma realidade. A Rocinha, onde moram 
mais de 100 mil habitantes, tem servido como cartão 
postal. Tem turismo intenso e uma vista maravilhosa 
para a Praia de São Conrado. Eu fico muito orgulho-

so do nosso partido, o PMDB, do nosso Governador 
Sérgio Cabral, que tem demonstrado muita coragem 
ao enfrentar essa criminalidade.

Posso dizer aos senhores que dias melhores vi-
rão. O Rio de Janeiro vai propiciar ao povo brasileiro, 
à Nação, ao mundo, uma Copa do Mundo bacana, 
com nosso Maracanã totalmente reconstruído, e uma 
bela Olimpíada em 2016, com essa importante parce-
ria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nosso querido 
Prefeito do PMDB, Eduardo Paes, está fazendo uma 
reforma geral na cidade. Por onde os senhores anda-
rem na cidade do Rio de Janeiro vão encontrar um 
canteiro de obras.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
 O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar que hoje, às 
14 horas, no Salão Nobre desta Casa, será relançada 
a Frente Parlamentar dos Povos Indígenas. Aproveito, 
então, para convidar a todos para a cerimônia.

Essa Frente se faz das mais necessárias, por-
que os mais de 800 mil índios deste País não têm re-
presentatividade aqui na Câmara dos Deputados. E 
nossas ações serão legislativas: vamos acompanhar 
os projetos e também pressionar a Casa a colocar em 
pauta o PL nº 2.057, de 1991, que trata do Estatuto 
das Sociedades Indígenas.

Também no relançamento da Frente, Deputa-
do Amauri Teixeira, vai ser divulgado o resultado da 
pesquisa Índios do Brasil, organizada pela Fundação 
Perceu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, e pelo 
Instituto Rosa Luxemburgo, da Alemanha.

Vamos apresentar um requerimento pedindo a 
criação de Comissão Externa para descer até o Esta-
do de Mato Grosso do Sul e verificar a situação caó-
tica em que se encontram os índios guarani-kaiowá, 
que tiveram seu cacique assassinado – o corpo está 
desaparecido.

Reitero convite a todos os Deputados e Deputadas 
Federais para participar conosco do relançamento da 
Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, às 14 horas, 
no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

Obrigado, Deputado, pela oportunidade.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Cumpri-

mentamos as pessoas que estão fazendo um estágio-
-visita à Câmara dos Deputados e ora se encontram 
nas galerias do plenário e informamos que estamos 
na fase do Pequeno Expediente em que quem assim o 
desejar pode dar o seu discurso como lido. Para tanto, 
cada Parlamentar dispõe de 1 minuto. Estamos, por-
tanto, no início da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Renan Filho.
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O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Amauri Teixeira, é um pra-
zer voltar à tribuna, desta vez para relembrar o dia 20 
de novembro, quando é comemorado o Dia Nacional 
da Consciência Negra. A data foi escolhida por conta 
da morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zum-
bi, símbolo da resistência à escravatura. Essa região 
hoje pertence ao Município de União dos Palmares, 
em Alagoas, Estado que tenho a honra de representar 
neste Parlamento – fui Prefeito do Município de Murici, 
vizinho a União dos Palmares.

O Dia Nacional da Consciência Negra é, portanto, 
uma forma de relembrarmos as conquistas históricas 
dos direitos dos negros no nosso País. Mas é, sobre-
tudo, uma oportunidade de refletirmos acerca do que 
ainda precisa ser feito.

Pela primeira vez na história do Brasil, Sr. Presi-
dente, o Censo registrou uma população majoritaria-
mente negra e parda. Esse é o retrato do povo brasi-
leiro. De acordo com o IPEA, o novo dado tem duas 
implicações. A primeira é que as mulheres negras ainda 
são as que têm mais filhos, mesmo com a queda na 
taxa geral de fecundidade. Isso é uma consequência 
da falta de políticas sociais e de incentivo ao planeja-
mento familiar para a população mais pobre, que ainda 
é, infelizmente, de maioria negra e parda. A segunda 
implicação é que aumentou o número de pessoas que 
agora se declararam pardas e antes preferiam dizer 
que eram brancas. Isso demonstra um maior reco-
nhecimento dos negros enquanto parte desse grupo, 
o que revela um sentimento de pertencimento e orgu-
lho de ser negro.

Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. acolhesse 
na íntegra o meu discurso e solicitasse aos meios de 
comunicação da Casa que a ele dessem publicidade, 
dada a importância dessa data histórica para o Brasil, 
um dos países de maior população negra fora da África.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A Mesa 

acolhe a solicitação e tomará as providências cabíveis.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 20 de 
novembro é comemorado o Dia Nacional da Consci-
ência Negra. A data foi escolhida por conta da morte 
do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, símbolo 
da resistência à escravatura. Essa região hoje per-
tence ao Município de União dos Palmares, em Ala-
goas, Estado que tenho a honra de representar neste 
Parlamento.

O Dia Nacional da Consciência Negra é, portanto, 
uma forma de relembrarmos as conquistas históricas 

dos direitos dos negros no nosso País. Mas é, sobre-
tudo, uma oportunidade de refletirmos acerca do que 
ainda precisa ser feito.

Pela primeira vez na história do Brasil, o Censo 
registrou uma população majoritariamente negra e par-
da. Esse é o retrato do povo brasileiro. De acordo com 
o IPEA, o novo dado tem duas implicações. A primeira 
é que as mulheres negras ainda são as que mais têm 
filhos, mesmo com a queda na taxa geral de fecundi-
dade. Isso é uma consequência da falta de políticas 
sociais e de incentivo ao planejamento familiar para a 
população mais pobre, que ainda é, infelizmente, de 
maioria negra e parda. A segunda implicação é que 
aumentou o número de pessoas que agora se decla-
raram pardas e antes preferiam dizer que eram bran-
cas. Isso demonstra um maior reconhecimento dos 
negros enquanto parte desse grupo, o que revela um 
sentimento de pertencimento e orgulho de ser negro.

E, ainda, os jovens estão se declarando negros em 
maior número que a população adulta, o que demonstra 
uma mudança de percepção em relação à forma como 
o negro brasileiro se vê. Porém, são esses mesmos 
jovens negros os que mais morrem por violência no 
País. Segundo o IPEA, os homicídios correspondem 
a aproximadamente 50% dos óbitos entre os homens 
na população negra. Na população branca, esse nú-
mero é de 30%, de acordo com o Ministério da Saúde.

Esses números apenas confirmam o desequilíbrio 
que ainda perdura na nossa sociedade. A desigualdade 
permanece a níveis abismais, e a segregação racial 
segue atingindo o povo negro. É imprescindível que o 
racismo seja combatido e que as desigualdades sociais 
produzidas pelo preconceito sejam extintas.

O Brasil é o país que tem a maior população 
de negros fora da África, e é papel do Estado garan-
tir a equidade. Vamos, portanto, aproveitar essa data 
para elaborarmos novas formas de alcançar a cons-
cientização quanto a um tratamento igualitário para a 
população negra e acabarmos com o retrocesso do 
pensamento preconceituoso, que só atrasa o avanço 
de uma sociedade equânime.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho registrar que a nossa Presidente Dilma 
esteve na sexta-feira em Salvador, para anunciar, jun-
tamente com o Governador Jaques Wagner, recursos 
para o Metrô de Salvador: 1 bilhão e 600 milhões de 
reais, dos quais 1 bilhão são do Orçamento da União 
e 600 milhões o Governo do Estado deverá tomar de 
empréstimo para fazer o ramal do metrô que vai do 
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Bonocô, passando pela Paralela, até o aeroporto e o 
Município de Lauro de Freitas. A Presidente também 
deverá liberar mais 600 milhões de reais para concluir 
o metrô do Acesso Norte até Pirajá. É a contribuição 
do Governo Federal e do Governo do Estado para a 
estruturação do sistema de transporte de massa em 
Salvador.

Registro também que Salvador viveu, no último 
dia 20 de novembro, grandes manifestações a propósi-
to do Dia da Consciência Negra. Aconteceu na cidade 
o Afro XXI, reunião de Chefes de Estado brasileiros e 
africanos. Salvador foi escolhida a capital mundial do 
combate à discriminação e da diversidade.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Por per-
muta, concedo a palavra ao Deputado José Rocha, no 
lugar do Deputado Esperidião Amin.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Sem revisão 
do orador.) – Ilustre Presidente desta sessão Deputado 
Amauri Teixeira, Sras. e Srs. Deputados, quero neste 
instante registrar que apresentei emenda ao projeto de 
lei do Executivo, da Presidenta Dilma, que cria duas 
universidades na Bahia: a Universidade Federal do Oes-
te da Bahia e a Universidade Federal do Sul da Bahia. 
As emendas criam campi da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia em Santa Maria da Vitória, em Cae-
tité e em Guanambi. As três cidades, Sr. Presidente, 
são polos regionais e não podem ficar sem campi da 
Universidade Federal do Oeste da Bahia.

Apelo para todos os Deputados a fim de que 
aprovemos essa emenda. É o anseio geral da juven-
tude desses Municípios, de todos os que desejam que 
a região tenha uma extensão da UFOBA.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Governador Esperidião Amin, 

pela permuta.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – É sem-

pre gentil o Deputado Esperidião Amin. 
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Edson Santos.
O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente Amauri Teixeira, quero dar 
ciência ao Plenário de um artigo da jornalista Flávia 
Oliveira publicado no jornal O Globo:

“Distância de renda de negros diminui
A desigualdade de renda entre brancos e 

negros caiu mais no período 2002-2011 que a 
distância por gênero, segundo dados da Pes-
quisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE. 
A razão entre o rendimento médio de pretos 
e pardos e dos brancos nas seis maiores re-
giões metropolitanas do país saiu de 49,3% 
em setembro de 2002 para 54,9% no mesmo 
mês deste ano. Significa que, há dez anos, os 

negros não ganhavam nem metade da ren-
da dos brancos. Os dados do IBGE mostram 
que somente em 2009 a renda média dos ne-
gros brasileiros superou os mil reais por mês 
(R$1.000,01).

Hoje, os negros ganham, em média, 
R$1.102,58 e os brancos, R$2.006,68. A ren-
da média dos homens é de R$1.839,70, con-
tra R$1.326,68 das mulheres. ‘As mulheres 
avançaram menos, embora ganhem mais que 
os pretos e pardos’, diz Cimar Azeredo, res-
ponsável pela PME do IBGE. Na comparação 
por escolaridade, os dados mostram que a 
renda de brancos e negros se aproxima nas 
menores faixas de anos de estudo. No topo, 
a distância é imensa.”

Isso reforça a necessidade, Sr. Presidente, de 
investimento pesado em educação e em políticas de 
ação afirmativa, de forma a reduzirmos efetivamente 
a desigualdade racial em nosso País.

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

aviso que ainda estão inscritos neste período os De-
putados Domingos Dutra, Marcos Rogério, Esperidião 
Amin, Beto Faro, Carlos Souza e Antonio Brito, que é 
o último inscrito.

Há uma sessão de homenagem convocada para 
as 10 horas, requerida pelo Deputado Esperidião Amin, 
para homenagear o catarinense Cruz e Sousa. Na ver-
dade, nós vamos suspender a presente sessão para 
realizarmos essa homenagem.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O pró-
ximo inscrito é o Deputado Domingos Dutra, que dis-
põe de 1 minuto.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu venho anunciar, desta 
tribuna, que no Maranhão está na iminência de ocor-
rer uma tragédia: há uma semana, a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros – oficiais e soldados também 
– fizeram um movimento reivindicatório.

A Assembleia Legislativa e o Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado, Desembargador Jamil Ge-
deon, intermediaram uma conversa com o Governo do 
Estado, que prometeu apresentar, amanhã, uma pro-
posta de recomposição salarial e de melhoria das con-
dições de trabalho dos policiais militares e bombeiros.

Por incrível que pareça, o prazo se esgota ama-
nhã, mas o Governo do Estado, em vez de apresentar 
uma proposta factível, que possa levar paz aos quar-
téis, chamou o Exército e a Força Nacional, num ato 
de intervenção.

A cidade de São Luís e o Estado do Maranhão 
estão intranquilos. Os delegados de polícia entraram 
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em greve, os policiais militares estão apreensivos e 
os bombeiros, da mesma forma. E a Governadora do 
Estado, em vez de abrir a mesa de negociação, chama 
a Força Nacional e o Exército para pressionar e cons-
tranger a segurança pública do Maranhão.

Todos aqui sabem da minha posição, mas este 
assunto é tão sério que eu não vou chamar a Gover-
nadora de Roseana “Mubarak”, vou chamá-la de Exma. 
Sra. Governadora, para abrir as negociações. E peço 
ao Deputado Sarney Filho, que coordena a bancada do 
Maranhão, que chame a bancada para ajudar nas nego-
ciações e para evitar um derramamento de sangue no 
Estado com a conflagração de delegados de polícia e 
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Obrigado.
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, mais uma vez ocupo a tribuna desta Casa para 
fazer o registro importante da audiência pública que 
realizamos no último sábado no Distrito de Nova Co-
lina, no Município de Ji-Paraná, na qual discutimos 
estratégias de investimento para a região.

Há uma rodovia indispensável a ser construída, 
que liga o Município de Rondolândia, em Mato Gros-
so, ao Estado de Rondônia, e dá acesso à BR-364.

Existem duas alternativas para essa obra: uma 
por Ministro Andreazza, Município da região, e outra 
por Ji-Paraná, minha cidade.

Discutimos a questão na audiência pública de 
sábado pela manhã e a opinião majoritária das autori-
dades públicas e dos técnicos que lá estavam é de que 
o caminho mais adequado é por Ji-Paraná, conside-
rando-se justamente as condições do terreno e da via.

A rodovia é estratégica para o desenvolvimento 
da região. Por isso, fazemos um apelo a todas as au-
toridades, especialmente de Rondônia, e aos repre-
sentantes do Estado na Câmara dos Deputados e no 
Senado para que apoiem esse investimento, que vai 
garantir desenvolvimento para Rondolândia e Ji-Paraná. 
A obra também é extremamente importante porque vai 
garantir o escoamento do café, dos produtos da pecu-
ária de corte e do leite e vai levar melhores condições 
de vida aos moradores dos Municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não serei eu quem pretenderá retardar a sessão so-
lene que vai homenagear Cruz de Souza assim que 
esta sessão for suspensa.

Mas, Deputado Onofre Santo Agostini, não posso 
deixar de registrar a importante reunião que o fórum 
da nossa bancada federal – Deputados e Senadores 
de Santa Catarina – terá hoje na ANTT.

Eu espero que se possa definir, num acordo de 
grandeza, compreensão e compromisso com o futuro, 
o traçado do contorno viário da Grande Florianópolis, 
que deve ser – para preservar o futuro, a logística, o 
desenvolvimento urbano e a mobilidade da região – o 
traçado original, com 47.330 metros de extensão.

Era o registro que queria fazer.
Muito obrigado.
 O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
saudar a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Pará – FETAGRI-PA, na pessoa do seu 
Presidente, o Guto, que, nas últimas quinta-feira e sexta-
-feira, liderou a segunda etapa do movimento Grito da 
Terra Brasil, que lá se faz há vários anos.

Eles reivindicam celeridade na reforma agrária, 
construção de novos projetos de assentamentos e re-
cursos para infraestrutura, habitação e fomento nessas 
áreas. Também cobram do Governo do Estado licenças 
ambientais para os assentamentos. Desde o início do 
Governo Simão Jatene, no Pará, nenhuma licença foi 
liberada para que, nos assentamentos, sejam tocadas 
as obras de que tanto precisam os agricultores.

Com relação à cobrança ao Instituto de Terras do 
Pará – ITERPA, eu estive com o Presidente Guto no ór-
gão, quando estavam cobrando a construção de novos 
assentamentos no Estado, o que é permitido pela nossa 
Constituição Estadual. O Governo anterior criou cerca 
de 20 projetos de assentamento nas áreas estaduais, 
e agora pedimos ao atual Governo que continue essa 
política, numa parceria com o órgão fundiário de âm-
bito nacional, que é o INCRA, para que juntos possam 
não só criar assentamentos, mas dar aos produtores 
condição de produzir nos assentamentos.

Portanto, quero saudar mais essa manifestação 
vitoriosa por parte da FETAGRI-PA e dos seus sindi-
catos no Estado.

 O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, a cidade 
de Manaus, no Estado do Amazonas, vive em sobres-
salto com relação a algumas decisões que podem vir 
a ser tomadas pelo Governo Federal. Já foi anunciada, 
pelo Ministro Guido Mantega, a possibilidade de uma 
minirreforma tributária, de tentar unificar o ICMS em 
todos os Estados brasileiros.

Sr. Presidente, este País não é uniforme, este País 
é desigual em relação à renda per capita de cada Estado. 
O meu Estado do Amazonas, que goza de benefícios há 
mais de 40 anos – o que é uma conquista de todos os 
amazonenses –, tem uma flexibilidade no seu ICMS, que 
gira em torno de 12% a 7%. Nós não podemos aceitar 
que o ICMS seja uniformizado em 3% ou 4% para todos 
os Estados, como quer o Ministro Guido Mantega.
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Um dos matutinos de maior circulação do meu 
Estado diz que a redução do ICMS quebra a econo-
mia do Estado do Amazonas, o que é verdade. Apenas 
para registrar, em 2012, teremos um faturamento de 
6,4 bilhões de reais. Portanto, nós não podemos permi-
tir que quebrem o nosso polo industrial, que quebrem 
o nosso comércio, que quebrem a nossa economia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ocupo esta tribuna para registrar a importante reunião 
que realizamos ontem, no Município de Salvador, com 
todas as entidades filantrópicos, hospitais e Santas 
Casas, e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 
muito bem dirigia pelo Secretário Jorge Solla, para 
que fosse viabilizada, com rapidez, a transferência dos 
recursos anunciados pelo Ministro Alexandre Padilha, 
para renovação do Incentivo de Adesão à Contratua-
lização – IAC.

Foram 100 milhões para todo o Brasil, 9 milhões 
para o Estado da Bahia. Mas é preciso que a Secreta-
ria de Saúde dos Estados, as Secretarias Municipais, 
em gestão plena, se reúnam com o setor filantrópico, 
para que esses recursos cheguem antes do 13º salário.

As Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos 
precisam desses recursos. O Estado da Bahia deu o 
primeiro passo. Parabéns ao Secretário Jorge Solla e 
ao Ministro Alexandre Padilha. O setor filantrópico do 
Estado da Bahia, unido, terá esse dinheiro, com fé em 
Deus, antes do pagamento do 13º salário.

Esse é o registro que queria de fazer, Sr. Pre-
sidente

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O setor 
filantrópico tem um defensor fervoroso nesta Casa. 
O Secretário Jorge Solla também tem uma parceria 
muito importante.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-
tado Marcon, vou abrir uma exceção para V.Exa. Após 
seu pronunciamento, iremos suspender a sessão. V.Exa. 
dispõe de 1 minuto, rigorosamente.

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente. Quero somente fazer 
o registro de que no domingo foi comemorado o dia 
de luta pela igualdade racial, o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra.

No Rio Grande do Sul, há a semana da igualda-
de racial. Ontem, no Palácio Piratini, foi realizado um 
almoço de que participaram várias categorias: negros, 
religiosos, quilombolas, trabalhadores do campo e da 
cidade, lutadores pela igualdade racial.

Em março, o Governador do Estado criou um gru-
po de trabalho para elaborar políticas públicas voltadas 
para os trabalhadores, quilombos e negros.

Portanto, quero parabenizar o Governo do Es-
tado, o nosso Governador Tarso Genro, pela iniciati-
va de comemorar, junto com os negros, a semana da 
igualdade racial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vou sus-

pender a sessão. Antes, porém, abro a última exceção 
ao Deputado Pastor Eurico, pelo tempo de 1 minuto. 

O SR. PASTOR EURICO (Bloco/PSB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de apro-
veitar esta oportunidade para parabenizar o Governa-
dor do Estado de Pernambuco pela grande iniciativa 
de dar o pontapé inicial na questão do PRONATEC.

Foi anunciado que no início do ano, já em janeiro 
e até julho, serão distribuídos para todos os alunos de 
escolas públicas do Estado 170 mil computadores. A 
partir daí, os alunos das escolas públicas vão ter o mes-
mo direito de quem tem condição social melhor. Agora, 
sim, a escola pública está dando um grande passo.

Portanto, quero parabenizar o Governador Edu-
ardo Campos. 

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

gado, Pastor. 
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Sus-

penderei a sessão, antes, porém, quero parabenizar 
o Deputado Esperidião Amin por ter convocado uma 
sessão em homenagem ao maior simbolista brasileiro, 
o catarinense Cruz e Sousa, por ocasião do transcurso 
do sesquicentenário de nascimento do poeta.

Vou passar a Presidência ao nosso decano, De-
putado Mauro Benevides, que dará início à solenidade 
da sessão especial convocada para as 10 horas.

Quero pedir desculpas ao Deputado Esperidião 
Amin por ter abusado de sua paciência. Após a ses-
são especial, retomaremos os trabalhos para a apre-
ciação da DRU. 

Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Está 
reaberta a sessão.

A Mesa esclarece que a suspensão dos traba-
lhos que ocorreu teve por objetivo ensejar a realiza-
ção, neste plenário, da sessão solene anteriormente 
convocada para realçar a figura excepcional de Cruz 
e Sousa, nos 150 anos do seu nascimento.

A sessão, concorrida, contou com a representa-
ção de entidades culturais de Santa Catarina. O res-
ponsável pela sua convocação foi o nobre Deputado 
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Esperidião Amin. Consequentemente, aqui estiveram 
membros da Academia Catarinense de Letras e de 
outras instituições sulinas para reverenciar a memória 
daquele grande poeta que, liderando com Alphonsus de 
Guimaraens o Simbolismo em nosso País, mereceu na 
Câmara dos Deputados uma homenagem que realçou 
os seus méritos e a projeção internacional que conse-
guiu com seus livros e com a sua produção intelectual.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra, neste momento, pela ordem, ao nobre 
Deputado Pastor Eurico. V.Exa. dispõe de 3 minutos, 
nobre Deputado.

O SR. PASTOR EURICO (Bloco/PSB-PE. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
com muita honra assomo mais uma vez a esta tribuna 
para parabenizar o Sr. Governador Eduardo Campos 
pelas ações, pelos projetos e por tudo o que tem levado 
a Pernambuco, fazendo com que o Estado se desta-
que em todo o Brasil, como um Estado que cresce e 
se desenvolve de maneira muito especial.

Em meio a esse desenvolvimento, destacamos a 
área da educação, que entendemos ser a mola mestra 
para tudo na vida de cada cidadão, principalmente dos 
alunos que estão nas escolas públicas.

Neste ponto, gostaria de salientar, primeiro, o 
Programa Ganhe o Mundo, lançado recentemente na 
rede pública do Estado. Vai alcançar 24 mil alunos de 
escolas públicas. Esses 24 mil alunos serão escolhidos 
entre os que mais se destacarem em sala de aula, ou 
seja, os que tiverem as melhores notas ganharão um 
curso de Inglês ou Espanhol. E os que se destacarem 
nesse curso também farão parte de um grupo seleto 
de 800 alunos – essa será a primeira leva – que irá, 
em intercâmbio, a países que têm relacionamento com 
o nosso Brasil.

Segundo, gostaria de destacar o grande passo 
dado por nosso Governador em relação ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
– PRONATEC, que tem como objetivo expandir, inte-
riorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e 
profissionais de nível médio, cursos de formação inicial 
e continuada para trabalhadores. O programa lançado 
pelo Governador pernambucano é um pontapé inicial 
para que a tecnologia chegue às escolas, aos alunos 
da rede pública de Pernambuco. O programa vai doar 
170 mil tablets a alunos da rede pública. Esses alu-
nos receberão gratuitamente do Governo do Estado 
um tablet com um programa especial, entre eles uma 
biblioteca virtual.

Esse tablet terá um programa de rastreamento 
semelhante ao de GPS, ou seja, havendo perda ou 
roubo, vai ser possível identificar onde ele está, e, caso 
não venha a ser entregue ao seu proprietário, há um 
dispositivo que bloqueia todos os programas nele ins-

talados. Assim, se alguém roubar ou se ele for perdido, 
o equipamento ficará inoperante.

Ficou estabelecido que, no período de janeiro a 
julho de 2012, serão entregues 170 mil tablets nas mãos 
dos alunos das escolas públicas em Pernambuco. É 
uma grande conquista. Escolas particulares disponibili-
zam tais recursos aos seus alunos, mas sabemos que 
o custo da informática está embutido na mensalidade 
escolar. De maneira possível o Estado disponibilizará 
os referidos tablets a custo zero para os nossos es-
tudantes da rede pública, o que evidencia um grande 
avanço social, tornando assim mais competitivos os 
alunos da rede pública, ao passo de inseri-los em de-
finitivo no mundo tecnológico.

Dessa forma, só nos resta parabenizar o Governo 
Eduardo Campos e agradecer-lhe mais essa grande 
ação que chega aos lares dos nossos jovens pernam-
bucanos. Aqueles pais que têm seus filhos na escola 
públicas e não têm condições financeiras para com-
prar um computador poderão se sentir mais aliviados 
e felizes, porque os seus filhos terão a oportunidade 
e o direito de possuir tal equipamento.

Parabéns, Governador Eduardo Campos! Para-
béns, Estado de Pernambuco!

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 
Presidência cumprimenta o nobre orador, o Deputado 
Pastor Eurico, pelo pronunciamento, em que fez uma 
retrospectiva da ação educacional no Governo de Per-
nambuco, hoje confiada à lucidez do Governador que 
ali empreende uma obra notável.

O nobre Governador Eduardo Campos realmente 
se tem projetado e se imposto à admiração do povo 
brasileiro.

Portanto, cumprimento o nobre Deputado Pastor 
Eurico pelo discurso que profere, sobretudo pelo enal-
tecimento da ação administrativa do ilustre Governador 
pernambucano.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
vido o nobre Deputado Amauri Teixeira para, a partir 
deste momento, assumir a direção dos trabalhos.

Antes, porém, concedo ao nobre Deputado Edi-
nho Bez, por 1 minuto, a oportunidade de assomar à 
tribuna e abrilhantar os trabalhos da Casa.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
parabenizar o Deputado Mauro Benevides, que hoje 
de manhã presidiu uma sessão solene das mais impor-
tantes desta Casa, sobre os 150 anos de nascimento 
do poeta Cruz e Souza.

Gostaria de fazer este registro em nome dos ca-
tarinenses e de parabenizar o Deputado Esperidião 
Amin por ser o autor do requerimento de realização 
dessa importante sessão solene.

Obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Edinho Bez, o 
Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a 
palavra o nobre Deputado Edinho Bez. S.Exa. tem 3 
minutos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, uso 
a tribuna nesta oportunidade para, com grande satisfa-
ção, fazer um agradecimento à Câmara de Vereadores 
de Urussanga, Santa Catarina, ao Prefeito Municipal 
em exercício e às inúmeras lideranças daquela cida-
de que me homenagearam com o título de Cidadão 
Honorário daquele importante e simpático Município.

A sessão especial foi realizada no dia 28 de ou-
tubro, nas dependências da Sociedade Recreativa de 
Urussanga. A Câmara Municipal entregou títulos de 
Cidadão Honorário a cinco personalidades, por servi-
ços prestados à comunidade urussanguense.

Entre os homenageados estavam, além de mim, 
o médico ortopedista Hélcio André Madruga, o empre-
sário Jaime Rechia Guarezi, a Presidente da Defesa 
Civil, Maria Wivalda Bialesk Marcineiro, e o Coronel 
Nazareno Marcineiro Bialesk.

A sessão foi aberta pelo Presidente do Legislativo 
municipal, o Vereador Paulinho Barrichello. O Verea-
dor Omero De Bona falou em nome dos Vereadores. 
O Prefeito em exercício, José Rogério dos Santos, o 
Zelo, falou representando o Prefeito Luiz Carlos Zen, 
que, por motivo de doença, não pôde se fazer presente.

Convidado para falar em nome dos homenage-
ados, iniciei meu pronunciamento registrando o privi-
légio de falar em nome das importantes pessoas que 
estavam sendo agraciadas.

Agradeci aos Vereadores a iniciativa, dizendo 
que momentos como aquele nos mostravam que ain-
da temos muito que fazer. O reconhecimento é muito 
importante, sendo o nosso maior patrimônio, politica-
mente falando.

No meu sexto mandato consecutivo – um como 
Deputado Estadual e cinco como Deputado Federal –, 
tenho procurado trabalhar na busca de recursos para 
os Municípios do sul do Estado, inclusive Urussanga, 
e também apresentado propostas – apresentei mais 
de 60 projetos de lei nesta Casa – de interesses de 
segmentos da sociedade.

Nosso papel é buscar cada vez mais a satisfação 
do povo catarinense e do povo brasileiro, porque aqui 
somos Deputados brasileiros, discutimos questões na-
cionais e internacionais, obviamente, cada um atento 
aos interesses do seu Estado.

O empresário Jaime Rechia Guarezi, também 
agraciado, muito se emocionou com a homenagem 
prestada.

Encerro agradecendo à Câmara Municipal de 
Vereadores de Urussanga na pessoa do Presidente 
Paulinho Barrichello, aos autores do projeto e a todos 
os Vereadores pela homenagem recebida.

Cumprimento o Prefeito Luiz Carlos Zen e o Vice-
-Prefeito José Rogério dos Santos, agradecendo mais 
uma vez a homenagem e colocando-me à disposição. 
Uma homenagem prestada por um Município impor-
tante como Urussanga nos envaidece e aumenta a 
nossa responsabilidade.

Para encerrar, agradeço aos meus familiares que 
se fizeram presentes: minha esposa, Vitemária Men-
donça de Oliveira; meus irmãos Edvan Bez de Olivei-
ra e Sílvio Bez de Oliveira; meus assessores Giovani 
Tacino da Costa e Marcos Fernandes; meu amigo 
Robson Lunardi; e vários amigos e companheiros de 
Urussanga e de outros Municípios.

Era o que tinha a dizer.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, é com 
grande satisfação que tomo a palavra nesta oportu-
nidade para falar sobre o título de Cidadão Honorário 
recebido por mim no Município de Urussanga, Estado 
de Santa Catarina.

A sessão especial foi realizada no dia 28 de ou-
tubro, nas dependências da Sociedade Recreativa de 
Urussanga. A Câmara Municipal entregou títulos de 
Cidadão Honorário para cinco personalidades, por 
serviços prestados à comunidade urussanguense.

Entre os homenageados estavam, além de mim, 
o médico ortopedista Hélcio André Madruga, o empre-
sário Jaime Rechia Guarezi, a Presidente da Defesa 
Civil, Maria Wivalda Bialesk Marcineiro. e o Coronel 
Nazareno Marcineiro Bialesk.

A sessão foi aberta pelo Presidente do Legislativo 
municipal, o Vereador Paulinho Barrichello. O Verea-
dor Omero De Bona falou em nome dos Vereadores. 
O Prefeito em exercício, José Rogério dos Santos, o 
Zelo, falou representando o Prefeito Luiz Carlos Zen.

Convidado para falar em nome dos homenage-
ados, iniciei meu discurso registrando o privilégio de 
falar em nome das importantes pessoas que estavam 
sendo agraciadas. Agradeci aos Vereadores a iniciativa, 
dizendo que momentos como aquele nos mostravam 
que ainda temos muito que fazer. O reconhecimento 
é muito importante.

No meu sexto mandato consecutivo – um como 
Deputado Estadual e cinco como Deputado Federal –
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tenho procurado trabalhador na busca de recursos para 
os Municípios do sul do Estado, inclusive Urussanga.

A seguir, Sr. Presidente, um pouco do currículo 
dos demais homenageados:

Jaime Rechia Guarezi
O empresário Jaime Rechia Guarezi nasceu em 

5 de outubro de 1946 no Município de Treze de Maio.
Sua vida profissional teve início na agricultura, 

ajudando seu pai no engenho de farinha e na serra-
ria. Depois, trabalhou numa empresa de distribuição 
de energia de propriedade da família. Mais tarde, de-
sempenhou a função de caminhoneiro e foi sócio numa 
olaria em Morro da Fumaça.

Em Urussanga, fundou, em sociedade, a Pilar 
Materiais de Construção, onde trabalha atualmente.

Fora das atividades profissionais, Jaime tem uma 
participação social ativa nas comunidades. Foi Presi-
dente do Avante Futebol Clube (clube em também atu-
ava como atleta). Participou de corais, presidiu o CAEP 
da capela de Estação Cocal, foi membro do CAEP da 
Igreja Matriz de Urussanga, teve participação destaca-
da nos movimentos de irmãos, Lions Clube. Foi diretor 
artístico da Rádio Marconi.

Como empresário, foi membro fundador da CO-
OPERMAC, Presidente da ACOMAC e desempenhou 
a função de Vice-Presidente da Federação dos Co-
merciantes de Materiais de Construção e Diretor de 
Patrimônio da ACIU.

Élcio André Madruga
O médico Élcio André Madruga nasceu em 20 de 

fevereiro de 1969 no Município de Lages.
Formado em Medicina pela Universidade Fede-

ral de Santa Catarina, fez Residência em Ortopedia e 
Traumatologia em Joinvile. Especializou-se em Onco-
logia Óssea no Hospital das Clínicas em São Paulo. 
Em 2000, trabalhou no Hospital Universitário de Floria-
nópolis, onde ocupou o cargo de Diretor de Ortopedia 
e de Diretor– Geral.

A partir de 2001, após ser contratado pelo SUS, 
foi para o Município de Urussanga.

Com um trabalho destacado em sua área de 
atuação, o médico é respeitado e admirado por sua 
atenção e dedicação à arte de curar. Na época em que 
atuava em Florianópolis, os pacientes o chamavam de 
“o médico que faz milagres”, pois não deixava ninguém 
sem atendimento.

Maria Wivalda Bialeski
A única mulher entre os homenageados, Maria 

Wivalda Bialeski Marcineiro, nasceu em 8 de fevereiro 
de 1943 em Criciúma.

Com uma infância difícil, pois era órfã de pai, 
Wivalda aprendeu a suportar as dificuldades da vida.

Em 1957, casou-se com Nery Italino Marcineiro, 
um jovem de 18 anos que, em seguida, foi servir o 
Exército Brasileiro. Em 1960, o marido se torna praça. 
Em 1972, o casal foi para Urussanga. Já com Nery 
tendo alcançado o posto de sargento, o casal fixou 
definitivamente residência no Município.

Começava aí uma bonita história de trabalho e 
dedicação a Benedetta. Para ajudar o marido e ofere-
cer um futuro melhor para os filhos, ela trabalhou mui-
to. Muitas vezes, lavava roupas para fora para ajudar 
nas despesas.

Como na juventude não teve a oportunidade de 
estudar, Wivalda voltou para sala de aula depois de 
“encaminhar os filhos primeiro”. Concluiu o ensino 
médio e aprendeu computação.

Sua participação na sociedade urussanguense 
é conhecida. Ela foi Presidente da Defesa Civil local e 
Presidente da Comissão de Trânsito.

Nazareno Bialeski Marceneiro
O coronel da Polícia Militar de Santa Catarina 

Nazareno Bialeski Marcineiro nasceu no dia 8 de de-
zembro de 1959 em Criciúma. Ele é filho da também 
homenageada Wivalda e de Nery Marcineiro.

Iniciou seus estudos no Colégio Barão do Rio 
Branco, em Urussanga. É graduado em Educação Fí-
sica pela Escola Militar de São Paulo, pós-graduado 
em Gestão da Estratégia da Segurança Pública pela 
UNISUL, mestre em Engenharia de Produção e Sis-
temas pela UFSC e doutorando em Engenharia de 
Produção e Sistemas.

A função de engraxar sapatos deu início a vida 
profissional de Nazareno. Posteriormente, com uma bi-
cicleta, ele fazia entregas de botijões de gás na cidade.

Com 18 anos, ingressou na carreira militar, no 
Exército Brasileiro. Espelhando-se no pai, Nazareno 
entrou na Polícia Militar em 1982. Em 2008, foi pro-
movido a Coronel.

Na PM, foi Coordenador Estadual do Programa 
de Qualidade Total, Coordenador do Grupo Técnico 
Operacional de Estatística e Avaliação de Resultado 
do Conselho de Segurança Pública.

Presidente da Comissão Coordenadora Estadual 
da Polícia Comunitária e dos Conselhos Comunitários 
de Segurança, foi Subcomandante do 8º Batalhão da 
PM em Joinville; Comandante do 6º Batalhão em La-
ges, da 6º Região da PM e do Centro de Ensino da 
PM em Santa Catarina.

Foi o coordenador estadual do Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas e à Violência – PRO-
ERD. Atualmente, é o Comandante-Geral da Polícia 
Militar em Santa Catarina.

Coronel Nazareno também é o autor do livro Po-
lícia Comunitária.
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Encerro agradecendo à Câmara de Vereadores 
de Urussanga na pessoa Presidente Paulinho Barri-
chello, aos autores do projeto e a todos os Vereadores 
a homenagem recebida.

Cumprimento o Prefeito Luiz Carlos Zen e o Vice-
-Prefeito José Rogério dos Santos, agradecendo mais 
uma vez a homenagem e colocando-me à disposição.

Agradeço aos meus familiares que se fizeram 
presentes: minha esposa, Vitemária Mendonça de 
Oliveira; meus irmãos Edvan Bez de Oliveira e Sílvio 
Bez de Oliveira; meus assessores Giovani Tacino da 
Costa e Marcos Fernandes; meu amigo Robson Lu-
nardi; e vários amigos e companheiros de Urussanga 
e de outros Municípios.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 

a palavra o decano desta Casa, o Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, já se acha virtualmente definido 
o novo salário mínimo, projetado para R$625,00 a vi-
gorar no ano entrante, superando, assim, os R$545,00 
que presentemente vigoram em nosso País, bem aquém 
das reais necessidades do trabalhador brasileiro.

Sempre acompanhei de perto, Sr. Presidente 
Amauri Teixeira, a evolução desse tema fundamental, 
desde quando ainda exercia meu primeiro mandato 
senatorial, ocasião em que, através de projeto de lei, 
ensejei a redução das quatro sub-regiões, como então 
se dividia o País, para que, em 2 anos, alcançásse-
mos um único patamar em todos os recantos do vasto 
território nacional.

O então Presidente João Batista Figueiredo con-
fiou à Casa Civil que me oficiasse, formalmente, a san-
ção do projeto, uma vez que o entendia como forma de 
correção das disparidades regionais entre as diversas 
faixas geográficas do País, como o Norte e Nordeste, 
situados na quarta sub-região, então prevalecente en-
tre nós, ali inserido, obviamente, o Ceará.

Posteriormente, quando da elaboração da Carta 
cidadã, de 5 de outubro de 1988, fiz inserir no art. 7º, 
inciso I, a expressão “nacionalmente unificado”, a fim 
de garantir perenidade a uma conquista que objetiva 
evitar os desníveis que então se registravam no País.

Mencione-se, por oportuno, que entre os subs-
critores da minha iniciativa figurou o Deputado e então 
líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, que anos depois 
ascenderia à Chefia da Nação e continuaria o seu afã 
em defesa das classes obreiras do País.

Todos esses fatos conduzem-me a relembrar 
essa batalha empreendida há mais de um quartel de 
século, identificando-me com a postulação que enobre-

ce a minha modesta vida pública, iniciada na Câmara 
Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa do 
Ceará, até alçar-me às duas Casas do Parlamento 
Nacional, quando aqui cheguei a 18 de fevereiro de 
1975, no Senado, a cuja Presidência fui guindado a 
1º de fevereiro de 1991.

Saúdo, pois, o novo patamar do salário mínimo, 
na expectativa de que o padrão sugerido possa per-
mitir ao operariado uma sobrevivência mais justa e 
mais humana.

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

a palavra o Deputado Alfredo Sirkis, do PV do Rio de 
Janeiro.

O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, eu começaria com um gesto futebolístico: 
um cartão vermelho para a Chevron Petroleum, que 
não só foi responsável pelo maior derramamento de 
petróleo já acontecido na Bacia de Campos, como tam-
bém procurou, de um lado, ocultar a amplitude desse 
derramamento e, de outro, se revelou lenta e incom-
petente para enfrentar as sequelas dele decorrentes. 
Até o presente momento, existe petróleo jorrando no 
fundo do mar na Bacia de Campos; até o presente mo-
mento, não foi debelado o derramamento de petróleo.

Temos também de analisar limitações da nossa 
legislação. E o prejuízo que o fato causou? E o preju-
ízo potencial que poderia ter causado em circunstân-
cia apenas ligeiramente diferente, se, por exemplo, as 
correntes marítimas e os ventos impelissem a mancha 
de óleo em direção ao litoral, provocando a poluição 
das praias? Tudo isso seria muito mais caro do que a 
multa máxima que a legislação brasileira prevê para 
ocorrências desse tipo.

Por isso, vou me juntar a uma série de Parla-
mentares desta Casa para trabalharmos no sentido de 
elevar a multa máxima para esses casos, a fim de que 
ela, de fato, seja condizente com a escala de um aci-
dente como esse que ocorreu e também com a escala 
de um acidente muito pior que poderia ter ocorrido, a 
exemplo do que aconteceu no Golfo do México, com 
a British Petroleum, no ano passado. Nesse caso, a 
situação saiu completamente do controle durante vá-
rios meses, pois por semanas a fio jorrou petróleo no 
Golfo do México e os ventos e marés levaram o produ-
to para as praias dos Estados americanos ribeirinhos 
àquele golfo.

Essa é uma primeira questão que eu gostaria 
de colocar.

Por outro lado, desejo ressaltar que o episódio 
deve servir de lição para todos nós. Primeiro, no que 
diz respeito à questão dos royalties, pois explica por 
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que os Estados produtores fazem jus a eles. Segun-
do, porque representa uma seriíssima advertência em 
relação ao pré-sal, uma seriíssima advertência de que 
temos de, de uma vez por todas, encontrar o nosso 
caminho de médio e longo prazo para sair da chamada 
da economia de alto carbono, em que a dependência 
energética nacional no que se refere aos combustí-
veis fósseis, pelo menos em termos de transporte, é 
muito grande.

Temos que investir em uma série de opções que 
apontam para energias limpas, tecnologias limpas, 
equipamentos limpos. Temos a energia eólica, área 
que o Brasil começa a explorar, mas ainda há muito a 
ser feito. Também temos a energia solar, em relação 
à qual precisamos urgentemente tomar uma série de 
medidas de regulamentação, a fim de que ela seja via-
bilizada. Entre essas medidas está a obrigatoriedade 
da implantação de redes elétricas inteligentes, que não 
apenas distribuam eletricidade, mas também recebam 
eletricidade de forma descentralizada de produtores 
que tenham placas fotovoltaicas nos telhados e nas 
fachadas dos prédios e que vendam à concessionária, 
pelo mesmo preço que compram – aí não cabe ne-
cessariamente um subsídio –, a energia elétrica que 
puderem produzir, e também estimular a fabricação de 
carros elétricos e carros híbridos.

No ano retrasado, o Governo Federal concedeu 
estímulos para a indústria automobilística. Mas, Sr. 
Presidente, um estímulo completamente sem con-
trapartida por parte da indústria automobilística. Nos 
Estados Unidos, quando salvou a General Motors, o 
Governo Barack Obama fez uma série de exigências. 
Exigiu, por exemplo, que a GM começasse a produzir 
carros elétricos. E aí está o Chevrolet Volt, que é uma 
realidade. No Brasil, temos de exigir que a indústria au-
tomobilística passe a produzir carros híbridos movidos 
a eletricidade e a etanol brasileiro, etanol proveniente 
da cana-de-açúcar.

Para concluir, há uma revolução tecnológica a ser 
feita no País. Penso que a lambança da Chevron é a 
inspiradora dessa discussão que se faz extremamente 
necessária nesta Casa.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Os pró-

ximos oradores inscritos são os Deputados Ricardo 
Tripoli, Taumaturgo Lima, Carlinhos, Fernando Ferro 
e Pepe Vargas.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
porém, eu quero registrar a presença dos alunos do 
Curso de Direito da PUC de São Paulo.

Estamos no momento que precede a Ordem 
do Dia, de fala livre aos Deputados, que dispõem 
de 3 minutos cada um. Após isso, votaremos uma 

PEC em segundo turno. Os senhores sabem que 
as PECs são votadas em dois turnos. Sem dúvida 
alguma, teremos a aprovação da PEC por três quin-
tos do Plenário.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Tripoli.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, cumprimento os alunos da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Tive o privilégio de presidir o 
22 de Agosto. Fui aluno da mesma universidade, fiz o 
mesmo curso. À época em que estudava no terceiro 
ano, fizemos um estágio em Brasília, provavelmen-
te da mesma forma como eles agora estão fazendo. 
É muito provável que algum de vocês um dia estará 
no meu lugar, sustentando as causas do Estado de 
São Paulo.

Sr. Presidente, no dia de ontem fizemos, na As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o 3º En-
contro da Frente Parlamentar Ambientalista. Estiveram 
presentes o Deputado Zequinha Sarney, Presidente 
da Frente; a Deputada Rebecca Garcia, do Estado do 
Amazonas; o Deputado Márcio Macêdo, de Sergipe; o 
Deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo; os Deputados 
Presidentes das Comissões de Meio Ambiente de São 
Paulo e de Cuiabá, Mato Grosso; e representantes de 
várias entidades não governamentais, inclusive Ro-
berto Klabin, que preside a SOS Mata Atlântica, junto 
com entidades como Greenpeace, WWF e outras, que 
deram conteúdo a esse grande evento.

É importante salientar que fizemos o primeiro 
evento no Estado do Amazonas, sobre biomas; o se-
gundo, no Estado do Mato Grosso, para tratar da ques-
tão dos recursos hídricos; e o de ontem, no Estado de 
São Paulo, para discutir o meio ambiente urbano. Os 
palestrantes foram o ex-Deputado e consultor Fábio 
Feldmann; o grande urbanista e professor da USP de 
São Paulo, da FAU, Cândido Malta; o Sr. Paulo Itaca-
rambi, que representa o Ethos; o Movimento de Cida-
des Sustentáveis, representado naquele ato por Oded 
Grajew, que proferiu grande palestra. Também esteve 
presente o Secretário Municipal de Meio Ambiente da 
cidade de São Paulo, Eduardo Jorge.

A discussão se iniciou às 14h30min e se encer-
rou por volta das 19 horas, demonstrando o volume 
da discussão, o conteúdo brilhante dos debates que 
lá ocorreram, que serão compilados em livro que será 
lançado pela Frente Parlamentar Ambientalista.

Portanto, gostaria de saudar todos os participan-
tes do evento. Teremos ainda o encontro de Pernambu-
co, o encontro de Porto Alegre e o encontro de Brasília. 
Aí, sim, estaremos finalizando o documento da Frente 
Parlamentar Ambientalista, que, obviamente, será um 
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ponto de referência para o grande evento mundial de 
meio ambiente que se realizará no Estado do Rio de 
Janeiro no ano de 2012.

Aproveito para apoiar as palavras do Deputado 
Sirkis no que diz respeito ao derramamento de petró-
leo nos nossos mares pela Chevron.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o 
Deputado Taumaturgo Lima se dirige à tribuna, quero 
convidar todos os Parlamentares do Partido dos Tra-
balhadores para virem ao plenário registrar presença 
a fim de podermos alcançar o quorum para o início da 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Convido 

o Deputado Fernando Ferro para assumir a Presidência, 
porque estou inscrito para falar após a manifestação do 
Deputado Taumaturgo Lima, a quem concedo a palavra.

O SR. TAUMATURGO LIMA (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo, eu 
gostaria de utilizar este tempo na tribuna da Câmara 
dos Deputados para, em primeiro lugar, registrar meu 
desejo de que o nosso Presidente Lula se recupere 
o mais rápido possível. É um brasileiro que contribuiu 
muito para o desenvolvimento econômico e social do 
País. Tenho certeza de que, tão logo se recupere, o 
Presidente Lula continuará o seu trabalho em defesa 
das grandes causas do País.

Deputado Ricardo Berzoini, faço aqui um registro 
da minha terra, que V.Exa. conhece muito bem. Sou da 
região do Vale do Juruá, no Estado do Acre. A nossa 
integração sempre foi muito difícil. Desde o início, quan-
do o ex-Governador Jorge Viana assumiu o Governo, 
após a gestão de Binho Marques, e agora Tião Viana, 
o Partido dos Trabalhadores assumiu o compromisso 
com povo do Acre e com a região do Vale do Juruá de 
fazer a integração, tirar a população do isolamento, 
gerar mais emprego e melhorar qualidade de vida das 
pessoas. Estamos, enfrentando o período de inverno 
na região. Nessa época, devido à grande quantidade 
de chuva, a nossa estrada, a BR-364, costumava ficar 
fechada e nós, da cidade de Cruzeiro do Sul e das ci-
dades vizinhas, ficávamos isolados. Mas o Governa-
dor Tião Viana fez um grande esforço para garantir a 
abertura da BR-364 e mantê-la funcionando também 
no inverno, o que possibilita a geração de empregos 
e o desenvolvimento econômico e social da região.

Portanto, agradeço ao Governador Tião Viana e, 
principalmente, ao Presidente Lula pela criação das 
condições para que a BR-364 fosse construída, tarefa 
que agora é da Presidente Dilma.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) – Obriga-

do, Deputado Taumaturgo Lima.

Durante o discurso do Sr. Taumaturgo 
Lima, o Sr. Amauri Teixeira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Ferro, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) – Dando 
sequência às breves comunicações, passo a palavra 
ao Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, que 
disporá de até 3 minutos.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo a tri-
buna para fazer uma denúncia e um apelo.

Trata-se a denúncia do assassinato de mais um 
líder indígena. Ontem, inclusive, circulava nas redes 
sociais que as lideranças ruralistas e os pistoleiros 
ameaçavam matar mais guaranis.

Hoje vai ser lançada a Frente em Defesa dos 
Povos Indígenas, da qual o Deputado Padre Ton será 
o Presidente. Nós estaremos lá.

Aproveito o evento no dia de hoje para fazer 
essa denúncia, pedindo providências ao Ministério da 
Justiça e aos órgãos de segurança para acabar com 
a impunidade no Brasil de assassinos de líderes in-
dígenas, principalmente na Bahia, no Pará e no Mato 
Grosso do Sul.

A morte, confirmada pela Fundação Nacional do 
Índio, ocorreu entre as cidades de Amambaí e Pon-
ta Porã, no Mato Grosso, fronteira com o Paraguai. A 
zona onde o líder indígena se encontrava foi atacada 
por cerca de 40 homens armados, que invadiram o 
acampamento da comunidade Kaiowá Guarani. Nísio 
Gomes tinha 59 anos, e a FUNAI não excluiu a hipó-
tese de haver outras vítimas do ataque. O corpo do 
líder indígena foi transportado numa camionete, e os 
atacantes levaram outros dois membros da comuni-
dade indígena.

A organização de defesa dos índios está investi-
gando o que lhes aconteceu. O Conselho de Lideran-
ças dos Índios Guarani, Aty Guassu, adiantou ao jornal 
Folha de S.Paulo que no ataque morreram também 
uma mulher e uma criança de 5 anos.

Portanto, não foi apenas um assassinato como a 
grande mídia colocou. Foi um massacre que envolveu 
uma liderança indígena, uma mulher e uma criança, 
caro Presidente Fernando Ferro.
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“A comunidade do acampamento no Mu-
nicípio de Amambaí foi atacada por 42 homens 
encapuzados e fortemente armados. O alvo 
principal foi o chefe, Nísio Gomes, executado 
com 3 tiros de calibre 12”, adiantou a FUNAI, 
em comunicado.

Ao todo, vivem naquela acampamento cerca de 
60 índios, e grande parte fugiu para a floresta após o 
ataque.

“Eles chegaram encapuzados, com rou-
pas pretas, ordenaram que deitássemos no 
chão. Tinham armas de calibre 12”, contou ao 
Conselho Indígena Missionário, ligado à Igreja 
Católica, um índio que testemunhou o ataque. 
“Vieram buscar o nosso chefe.”

Na verdade, não é o assassinato de uma pessoa 
qualquer, é o assassinato de um índio, líder indígena, 
chefe de uma tribo, que visa intimidar toda a comuni-
dade, que visa amedrontar toda a comunidade, que 
visa expulsar essa comunidade, que é legítima deten-
tora da posse das terras que ocupa. É mais um crime 
cometido pelos fazendeiros, pelos latifundiários deste 
País, que, entre outras mazelas, massacram o povo 
quilombola e as comunidades indígenas.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho à Mesa este 
discurso e outro referente ao mesmo assunto, em que 
denuncio também que o brutal massacre em comuni-
dade indígena é ignorado pela mídia.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
ro trazer ao conhecimento da Casa matéria veiculada 
no site do CIMI – Conselho Indigenista Missionário, 
intitulada: Brutal massacre na Comunidade Kaiowá é 
ignorado pela mídia.

Eis o texto: 

“No início da manhã desta sexta-feira 
(18), por volta das 6h30, a comunidade Kaio-
wá Guarani do acampamento Tekoha Guaiviry, 
município de Amambaí, Mato Grosso do Sul, 
sofreu ataque de pistoleiros, cerca de 40, for-
temente armados.

O massacre teve como alvo o cacique 
Nísio Gomes, 59 anos, (centro da foto) execu-
tado com tiros de calibre 12. Depois de morto, 
o corpo do indígena foi levado pelos pistoleiros 
– prática vista em outros massacres cometidos 
contra os Kaiowá Guarani no MS.

As informações são preliminares e trans-
mitidas por integrantes da comunidade – em 

estado de choque. Devido ao nervosismo, não 
se sabe se além de Nísio outros indígenas fo-
ram mortos. Os relatos dão conta de que os pis-
toleiros sequestraram mais dois jovens e uma 
criança; por outro lado, apontam também para 
o assassinato de uma mulher e uma criança.

‘Estavam todos de máscaras, com jaquetas es-
curas. Chegaram ao acampamento e pediram para 
todos irem para o chão. Portavam armas calibre 12’, 
disse um indígena da comunidade que presenciou o 
ataque e terá sua identidade preservada por motivos 
de segurança.

Conforme relato do indígena, o cacique foi exe-
cutado com tiros na cabeça, no peito, nos braços e 
nas pernas. ‘Chegaram para matar nosso cacique’, 
afirmou. O filho de Nísio tentou impedir o assassinato 
do pai, segundo o indígena, e se atirou sobre um dos 
pistoleiros. Bateram no rapaz, mas ele não desistiu. Só 
o pararam com um tiro de borracha no peito.

Na frente do filho, executaram o pai. Cerca de 
dez indígenas permaneceram no acampamento. O 
restante fugiu para o mato e só se sabe de um rapaz 
ferido pelos tiros de borracha – disparados contra 
quem resistiu e contra quem estava atirado ao chão 
por ordem dos pistoleiros. Este não é o primeiro ata-
que sofrido pela comunidade, composta por cerca de 
60 Kaiowá Guarani.

Decisão é de permanecer
Desde o dia 1º deste mês os indígenas ocupam 

um pedaço de terra entre as fazendas Chimarrão, Que-
rência Nativa e Ouro Verde – instaladas em Território 
Indígena de ocupação tradicional dos Kaiowá.

A ação dos pistoleiros foi respaldada por cerca 
de uma dezena de caminhonetes – marcas Hilux e 
S-10 nas cores preta, vermelha e verde. Na caçamba 
de uma delas o corpo do cacique Nísio foi levado, bem 
como os outros sequestrados, estejam mortos ou vivos.

‘O povo continua no acampamento, nós vamos 
morrer tudo aqui mesmo. Não vamos sair do nosso 
tekoha’, afirmou o indígena. Ele disse ainda que a co-
munidade deseja enterrar o cacique na terra pela qual 
a liderança lutou a vida inteira. ‘Ele está morto. Não é 
possível que tenha sobrevivido com tiros na cabeça e 
por todo o corpo’, lamentou.

A comunidade vivia na beira de uma Ro-
dovia Estadual antes da ocupação do pedaço 
de terra no tekoha Kaiowá. O acampamento 
atacado fica na estrada entre os municípios 
de Amambaí e Ponta Porã, perto da fronteira 
entre Brasil e Paraguai.”
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
encaminhar como lida a matéria Líder indígena assas-
sinado no Brasil, publicado no site português Público.

Esta a íntegra do texto:

“A morte, confirmada pela Fundação Na-
cional do Índio brasileira (Funai), ocorreu en-
tre as cidades de Amambai e Ponta Porã, no 
Mato Grosso do Sul, já perto da fronteira com 
o Paraguai. A zona onde o líder indígena se 
encontrava foi atacada por cerca de 40 homens 
armados, que invadiram o acampamento de 
índios guarani-caiová.

Nísio Gomes tinha 59 anos e a Funai não 
excluiu a hipótese de haver outras vítimas do 
ataque. O corpo do líder indígena foi transpor-
tado numa camioneta e os atacantes levaram 
também outros dois membros da comunida-
de indígena. A organização de defesa dos ín-
dios está a investigar o que lhes aconteceu e 
o conselho de lideranças dos índios guarani, 
Aty Guassú, adiantou ao jornal Folha de São 
Paulo que no ataque morreram também uma 
mulher e uma criança de cinco anos.

‘A comunidade do acampamento Tekoha 
Guaviry, no município de Amambai, foi ataca-
da por 42 homens encapuzados e fortemen-
te armados. O alvo principal foi o chefe, Nísio 
Gomes, executado com dois tiros de calibre 
12’, adiantou a Funai em comunicado. Ao todo 
vivem naquela acampamento cerca de 60 ín-
dios e grande parte fugiu para a floresta após 
o ataque.

‘Eles chegaram encapuzados, com rou-
pas pretas, ordenaram-nos que nos deitás-
semos no chão. Tinham armas de calibre 12’, 
contou ao Conselho Indígena Missionário, li-
gado à Igreja Católica, um índio que testemu-
nhou o ataque. ‘Vieram buscar o nosso chefe.’ 

Outras testemunhas, citadas pela orga-
nização Survival International, contaram que 
Nísio Gomes foi baleado no peito, nos braços 
e nas pernas.

O ataque estará relacionado com a dis-
puta de terras entre os índios e os fazendeiros. 
Desde o início do mês que aquela comunidade 
indígena está a ocupar um território conhecido 
por Ochokue/Guaviry, uma das aldeias que a 
comunidade indígena reconhece como seu 
território tradicional e tenta recuperar mas que 
agora está ocupado por duas grandes explo-
rações agrícolas. A Funai reconheceu aquela 
terra como território dos guaranis nos registos 
iniciados em 2008.

No Mato Grosso tem havido graves con-
flitos entre grupos indígenas e fazendeiros. Na 
passada quarta-feira, um autocarro com conse-
lheiros do Aty Guassú que visitavam o acampa-
mento de Guaviry foi retido durante várias horas 
por fazendeiros armados, segundo os índios.

‘Parece que os fazendeiros não estarão 
satisfeitos até matarem todos os guaranis. 
Este nível de violência contínua era comum 
no passado e resultou na extinção de milha-
res de grupos e sociedades indígenas. É uma 
absoluta vergonha que o Governo brasileiro 
permita que esta violência continue nos dias 
actuais’, diz Stephen Corry, director da Survi-
val International.

O assassínio de Nísio Gomes está a fa-
zer recordar o de outro líder indígena, Marcos 
Veron, que foi assassinado por funcionários de 
um fazendeiro em 2003. A violência ligada à 
ocupação de terras ou actividades ilegais na 
floresta tem aumentado também na Amazónia, 
onde desde Maio já foram oito camponeses e 
activistas locais.”

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) – Muito 

obrigado, Deputado Amauri Teixeira. V.Exa. levanta 
assunto que é da maior gravidade: o ataque a etnias 
indígenas, dessa vez com requinte de chacina, de 
massacre cometido no Estado de Mato Grosso do Sul.

Estamos, portanto, exigindo providências urgen-
tes das autoridades sobre o assunto.

 O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Carlinhos Almeida, 
do PT de São Paulo.

O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar au-
diência pública que promovi em conjunto com os Ve-
readores de São José dos Campos Wagner Baleeiro, 
do PT, e Vadinho Covas, do PSDB, para tratar dos 
investimentos necessários para o aeroporto da cida-
de de São José dos Campos. Quero agradecer aqui à 
Secretaria Nacional de Aviação Civil e à INFRAERO, 
que lá estiveram representadas e falaram dos pro-
jetos do Governo, especialmente do fato de que se 
estuda um planejamento de todo o sistema aeropor-
tuário brasileiro para identificar as vocações de cada 
aeródromo, os investimentos necessários e as possi-
bilidades de outorga, seja a Estados, a Municípios ou 
à iniciativa privada. 

Nós fizemos essa audiência pública porque temos 
um aeroporto de caráter regional com utilização cada 
vez maior, seja para o transporte de passageiros, seja 
para o transporte de carga.
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Tivemos a oportunidade de apresentar à Secre-
taria Nacional de Aviação Civil várias propostas para 
que possa ser mais bem aproveitado o Aeroporto de 
São José dos Campos, que hoje é compartilhado pela 
Força Aérea, pela INFRAERO e também por uma 
empresa que é orgulho de todos os brasileiros, a EM-
BRAER. Estamos numa cidade, numa região que se 
caracteriza por sediar institutos de pesquisa, empresas, 
pesquisadores e engenheiros da área aeronáutica e 
também da área espacial.

Eu queria também, Sr. Presidente, registrar o 
trabalho que temos feito em conjunto com a ABIMDE 
– Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de 
Defesa e Segurança, e com o COMDEFESA – FIESP, 
São Paulo, no sentido de aperfeiçoar a Medida Provisó-
ria nº 544, editada pela Presidenta Dilma Rousseff, uma 
medida provisória corajosa, estratégica e fundamental 
para possamos desenvolver o setor de defesa do País.

Sabemos que grande parte do parque industrial 
tecnológico do Brasil nessa área acabou sendo des-
montado ao longo do tempo. É fundamental que apro-
vemos a MP 544, com aperfeiçoamentos, para permitir 
que as nossas Forças Armadas sejam reaparelhadas, 
fortalecidas, reequipadas, e utilizem equipamento pro-
duzido por empresas brasileiras e com tecnologia na-
cional. No passado perdemos capacidade nessa área. 
Uma empresa importante como a ENGESA quebrou 
porque faltou visão estratégica do Estado brasileira so-
bre a importância dessas empresas, seja porque para 
defender o País temos de ter empresas nacionais, sob 
controle de brasileiros, seja porque essa é uma área 
que desenvolve muita tecnologia, e tecnologia que 
pode ser aplicada em outras áreas.

Faço este registro, Sr. Presidente, e agradeço 
o apoio que temos tido da indústria de defesa para 
aperfeiçoar essa medida provisória, fundamental para 
o futuro do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Carlinhos Al-
meida, o Sr. Fernando Ferro, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra o próximo orador inscrito, Deputado Ricar-
do Berzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, ocupo a tribuna para relatar a visita que fizemos, 
eu, o Deputado Arlindo Chinaglia, o Deputado Paulo 
Teixeira, o Deputado Jilmar Tatto e o Deputado Newton 
Lima, à cidade de Campinas, na última sexta-feira, para 

manifestar solidariedade ao nosso Prefeito Demétrio, 
que está sendo alvo de uma comissão processante, 
de um movimento totalmente eleitoreiro de alguns Ve-
readores da Câmara Municipal.

Fomos até lá manifestar a nossa convicção de 
que o Prefeito Demétrio é um homem de bem, honrado. 
Nós o conhecemos há mais de 30 anos. Ele é militante 
sindical dos petroleiros. Chegou à Vice-Prefeitura pe-
los seus méritos, pela sua capacidade, e não merece 
esse tipo de procedimento.

Demétrio fez o seu depoimento, na última sexta-
-feira, de maneira tranquila. Todos que acompanharam o 
depoimento atestaram que ele falou com a tranquilidade 
de quem nada deve e, portanto, não tem nada a temer.

Queremos manifestar mais uma vez a nossa 
solidariedade ao PT de Campinas e ao companheiro 
Prefeito Demétrio Vilagra, que certamente vai continuar 
à frente da Prefeitura, dando condição para que con-
tinuem os investimentos federais na cidade de Cam-
pinas, onde estivemos, na sexta-feira pela manhã, na 
hora do almoço e à tarde e onde, no sábado à tarde, 
inauguramos, junto com o Ministro Alexandre Padilha, 
no bairro Jardim Santa Rosa, um centro de saúde que 
vai atender a toda a população da região. O centro de 
saúde tem servidores municipais capacitados para 
prestar um atendimento de saúde qualificado. É mais 
uma obra da gestão do Ministro Padilha e do Prefeito 
Demétrio.

Sr. Presidente, a cidade de Campinas jamais re-
cebeu um volume de investimentos como o dos últimos 
8 anos. Graças ao apoio do Presidente Lula e, agora, 
da Presidente Dilma Rousseff, a cidade está modifi-
cando totalmente a sua infraestrutura. Será a primeira 
cidade de mais 1 milhão de habitantes a ter 100% do 
esgoto tratado. Há também importantes obras viárias 
e inúmeras obras no setor de saúde.

Portanto, a atual gestão tem toda a qualidade. 
Mas foi atacada com procedimentos indevidos tanto 
da Câmara Municipal quanto do Ministério Público.

Mais uma vez a nossa solidariedade, o nosso 
apoio, o nosso respeito ao trabalho do Prefeito De-
métrio Vilagra, que certamente vai continuar sendo 
um administrador de qualidade, que respeita o povo 
de Campinas.

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

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez eu quero falar sobre o vazamen-
to de petróleo na Bacia de Campos, provocado pela 
multinacional americana Chevron-Texaco, que revela 
muito mais ao País do que a gravidade desse enorme 
crime ambiental.



62664 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

Antes de mais nada, o vazamento mostra que 
a Chevron, uma das gigantes petrolíferas, omitiu-se 
e tentou o tempo todo encobrir a dimensão real do 
acidente e da sua responsabilidade. O vazamento era 
noticiado pela empresa como um “acidente natural 
devido a uma falha geológica”. Informou, ainda, que 
uma verdadeira frota de 18 navios já estaria agindo 
na área. Tudo invenção: o acidente, extremamente 
grave, foi provocado pela empresa, e informações 
davam conta de que o vazamento de óleo era dez 
vezes maior do que o anunciado e de que havia 
apenas um navio combatendo a poluição, confor-
me informação da Polícia Federal. Desde o início 
do acidente, a empresa sabia exatamente da real 
gravidade do vazamento.

Outras informações davam conta de que os equi-
pamentos que a Chevron trouxe para o Brasil são 
obsoletos e de que, se não fosse a ajuda técnica da 
PETROBRAS, com seus equipamentos modernos, 
não se teria como saber como é de fato o vazamento.

Sr. Presidente, o incrível é que somente ficamos 
sabendo disso pelo excelente trabalho de investigação 
e de divulgação da blogosfera. Foram os blogs que des-
mascararam todas as fotos mentirosas e os comunica-
dos oficiais da Chevron. Estranhamente, houve uma 
espécie de apagão da informação sobre a gravidade 
desse acidente. Apenas depois do trabalho dos blogs e 
da entrada da Polícia Federal no caso é que essa cor-
tina de silêncio começou a ser parcialmente levantada.

Então, quero aqui dizer, Sr. Presidente, da impor-
tância de nós defendermos, por conta dos impactos, o 
Estado do Rio de Janeiro. Esse acidente demonstrou 
claramente que os Estados produtores correm riscos 
totais com a exploração de petróleo.

Nós acabamos de conversar com o Ministro Luiz 
Sérgio, da Pesca, sobre as preocupações dos pesca-
dores com relação a esse vazamento e sobre o im-
pacto que ele vai causar no Nordeste, por exemplo, 
que nós queremos que faça parte desse processo de 
partilha justa.

Continuamos insistindo em que o que está pactu-
ado no acordo – e acordo é para ser cumprido – deve 
ser cumprido, como já dizia o nosso ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o vaza-
mento de petróleo na Bacia de Campos, provocado 
pela multinacional americana Chevron-Texaco, revela 
muito mais ao País do que a gravidade desse enorme 
crime ambiental.

Antes de mais nada, mostra que a Chevron, uma 
das gigantes petrolíferas, omitiu, mentiu e tentou o 
tempo todo encobrir a dimensão real do acidente e da 
sua responsabilidade. O vazamento era noticiado pela 
empresa com um “acidente natural devido a uma falha 
geológica”. Informou, ainda, que uma verdadeira frota 
de 18 navios já estaria agindo na área. Tudo invenção: o 
acidente, extremamente grave, foi provocado pela em-
presa e informações davam conta de que o vazamento 
de óleo era dez vezes maior da que o anunciado e de 
que havia apenas um navio combatendo a poluição, 
conforme informação da Polícia Federal. Desde o iní-
cio do acidente, a empresa sabia exatamente da real 
gravidade do vazamento.

Outras informações davam conta de que os equi-
pamentos que a Chevron trouxe para o Brasil são ob-
soletos e que se não fosse a ajuda técnica da PETRO-
BRAS, com seus equipamentos modernos, não se teria 
como saber como é de fato o vazamento.

Sr. Presidente, o mais incrível é que somente 
ficamos sabendo disso pelo excelente trabalho de in-
vestigação e de divulgação da blogosfera. Foram os 
blogs que desmascararam todas as fotos mentirosas e 
os comunicados oficiais da Chevron. Estranhamente, 
houve uma espécie de apagão da informação sobre a 
gravidade desse acidente. Apenas depois do trabalho 
dos blogs e da entrada da Polícia Federal no caso é 
que essa cortina de silêncio começou a ser parcial-
mente levantada.

Quero aqui manifestar meu agradecimento aos 
blogs responsáveis por esse trabalho de grande valor 
para a Nação brasileira e minha admiração por eles.

Por outro lado, esse acidente ambiental deixa 
claro o risco que os Estados produtores correm com 
a exploração de petróleo. É justo, portanto, que tenha-
mos de receber uma compensação maior em royalties.

Finalmente, Sr. Presidente, quero destacar a 
atuação da Presidenta Dilma ao determinar medidas 
enérgicas e imediatas, como a convocação da Polícia 
Federal, para apurar com rigor todas as consequên-
cias desse crime ambiental. Isso mostra que o Brasil é 
soberano e tem um governo que defende com firmeza 
os interesses nacionais.

Muito obrigada.
 O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
registramos o evento de hoje à tarde de relançamento 
da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas e 
apresentação dos resultados da pesquisa Indígenas no 
Brasil: Demandas dos Povos e Percepções da Opinião 
Pública, que contará com a presença do Presidente 
da Câmara dos Deputados.
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A Frente será comandada pelo Deputado Padre 
Ton, do PT de Rondônia, que dará sequência ao traba-
lho do colega falecido Eduardo Valverde, que sempre 
teve uma atuação muito preocupada com a situação 
das populações indígenas.

Nós queremos, inclusive, enfatizar a importância 
de nossa participação no projeto de lei que regula-
menta a exploração de recursos naturais em territórios 
indígenas, algo que pode e deve ser promovido junta-
mente com as comunidades indígenas. É preciso que 
parte desses recursos seja dedicada aos interesses 
das populações indígenas.

Sr. Presidente, também quero registrar, com pe-
sar, a chacina praticada contra o povo Guarani-Kaio-
wá, que V.Exa. já denunciou aqui. Refiro-me ao brutal 
assassinato do cacique Nísio Gomes, de uma mulher 
e uma criança indígenas, o que revela o requinte de 
crueldade com que agem esses grupos de extermínio 
a serviço dos interesses de grileiros e latifundiários que 
praticam genocídio contra os povos indígenas.

O genocídio de povos indígenas é secular, foi ex-
tensamente promovido em séculos passados, e hoje 
tem continuidade de maneira pontual, como ocorreu 
em Mato Grosso do Sul. Ele efetivamente revela a in-
tolerância e o desconhecimento com relação aos di-
reitos dos povos originários do País. É inaceitável que 
populações que promoveram e promovem a constru-
ção da Nação sejam desrespeitadas nos seus direitos.

Faço esta denúncia porque, infelizmente, acom-
panho situações semelhantes no meu Estado de Per-
nambuco, onde lideranças indígenas também foram 
assassinadas, a exemplo do cacique Chicão, do povo 
Xukuru, que foi morto por lutar pelos direitos de seus 
antepassados e da sua etnia e pela demarcação de 
terras no Estado.

O extermínio dos povos indígenas é uma chaga, 
é uma triste página na história deste País.

Sr. Presidente, queremos que a Frente Parlamen-
tar de Apoio aos Povos Indígenas atue no resgate da 
regularização dos territórios indígenas e da preservação 
dos direitos, memória, cultura, educação diferenciada 
e valores espirituais dos povos indígenas.

Ao mesmo tempo em que nos solidarizamos com 
a comunidade Guarani-Kaiowá, exigimos do Ministério 
da Justiça, através da Polícia Federal, uma rigorosa 
investigação para identificar os executores e, princi-
palmente, os mandantes da chacina praticada contra 
esse povo indígena. Tais fatos são, sem sombra de 
dúvida, uma vergonha para o País e merecem uma 
apuração rigorosa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Valmir Assunção.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna prestar um esclarecimen-
to. Primeiramente, registro que, no último domingo, o 
jornal O Globo trouxe matéria que dizia que o Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, teria fir-
mado contratos sem licitação, no valor de 3,7 milhões 
de reais, com a Cooperativa de Trabalho do Estado 
da Bahia – COOTEBA, para dar capacitação técnica 
a agricultores no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria.

A matéria tem tom acusatório e não traz uma ver-
dadeira apuração dos fatos, o que nos faz pensar em 
mais uma ação para tentar desestabilizar um Ministro 
de Estado. Não trazer os fatos tais como eles são é 
mais um desrespeito à sociedade brasileira.

Mas, vamos aos dados.
Na verdade, Sr. Presidente, o Ministério tem fir-

mado três contratos com a COOTEBA, mas via cha-
mada pública, para Assistência Técnica e Extensão 
Rural – ATER, uma forma de concorrência (seleção) 
criada por lei em janeiro de 2010, regulamentada em 
julho do mesmo ano, com o objetivo de imprimir mais 
celeridade e foco à contratação, pelo Governo Federal, 
de ações que beneficiem a agricultura familiar.

O rito de contratação de uma entidade pelo MDA 
por meio da chamada pública ATER está estritamente 
baseado nos critérios objetivos da Lei nº 12.188, de 
2010, que criou a chamada pública no bojo da cria-
ção do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária, o PRONATER, e no Decreto nº 7.215, de 2010, 
que regulamentou a lei.

De acordo com o texto legal, as entidades par-
ticipantes da chamada são obrigadas a cumprir pre-
condições objetivamente definidas e, inclusive, serem 
cadastradas junto ao Conselho Estadual de Desenvol-
vimento Rural Sustentável e da Agricultura Familiar, 
conselho este composto por membros da sociedade 
civil e das três esferas do poder público.

Segundo informações do próprio MDA, a COO-
TEBA pediu adesão ao cadastro em 21 de julho de 
2010 e teve seu pedido deferido pelo Conselho Esta-
dual em setembro do mesmo ano. No ano seguinte, 
duas chamadas de ATER foram realizadas no Estado 
da Bahia, divididas em nove lotes de prestação de 
serviço. A COOTEBA concorreu em cinco lotes, sendo 
selecionada em três, sob critérios estabelecidos em lei.

Também não seria a primeira vez que a COO-
TEBA faria parcerias com o poder público. Em 2006, 
o próprio MDA firmou convênio no valor de R$328,5 
mil para capacitação de jovens e mulheres rurais. Em 
2008, a referida entidade assinou com o MDA um con-
trato de repasse no valor de aproximadamente R$1,8 
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milhão para beneficiar 5.950 agricultores familiares 
do projeto Plantando Cidadania, dentro do PRONAF/
PRONATER.

Por meio do uso das chamadas públicas de ATER 
como instrumento de seleção das entidades executoras, 
o MDA já firmou mais de 200 contratos, que beneficiam 
mais de 200 mil agricultores familiares em todo o País.

O Brasil possui hoje 4,3 milhões de estabeleci-
mentos de agricultura familiar, o que representa um 
contingente de aproximadamente 15 milhões de pes-
soas. Nos últimos 10 anos, 3,8 milhões de brasileiros 
saíram da pobreza no meio rural, e boa parte (60%) da 
responsabilidade pelo aumento de renda desse contin-
gente é da renda produtiva, o que derruba, inclusive, 
a tese de que o aumento da renda da população tem 
como origem apenas os programas de transferência 
de renda, como o Bolsa Família.

No caso da ATER, é importante frisar o seu pa-
pel de levar aos agricultores conhecimento, técnicas 
de produção, cidadania, inclusão social e políticas pú-
blicas, como políticas de crédito e de comercialização. 
O cumprimento desse papel, que é estratégico, é uma 
forma eficiente de fazer as políticas públicas rurais 
chegarem aos agricultores e conta com a parceria de 
entidades sem fins lucrativos, principalmente as que 
têm capacidade de chegar à ponta.

Sr. Presidente, é preciso esclarecer que aquilo 
que o Ministro Afonso Florence fez está dentro da lei 
e, assim, está correto. Foi feita a chamada pública, que 
a COOTEBA ganhou como qualquer outra empresa. 
Os fatos são esses.

O que o jornal O Globo fez foi tentar passar a 
imagem de que o Ministro havia feito algo irregular, 
o que não é verdade. Nós não podemos criminalizar 
as organizações sociais que prestam serviços à so-
ciedade em convênios com o Governo Federal. De 
forma nenhuma!

Então, Sr. Presidente, com este registro, quero 
dizer que o Ministro Afonso Florence, ao fazer os con-
tratos com a COOTEBA, agiu estritamente dentro do 
processo legal. Sem dúvida alguma, cabe às organi-
zações civis prestar um serviço de qualidade à popu-
lação – e é isso o que essa entidade vai fazer.

Espero que sejam feitos outros convênios e con-
tratos entre o Governo Federal e as organizações não 
governamentais que prestam bons serviços à socie-
dade.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, lan-
çamos nesta Casa uma importante Frente Parlamentar. 

A Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas 
vem em um momento oportuno, quando cresce o ata-
que aos direitos dos povos indígenas, principalmente 
no que tange à demarcação do seu território.

Na última sexta, dia 18 de novembro, por exem-
plo, recebemos a triste notícia de mais um massacre 
contra índios, desta vez, no Mato Grosso do Sul e 
contra a comunidade kaiowá-guarani. Quarenta pisto-
leiros, munidos de armas de grosso calibre, atacaram 
o acampamento Tekoha Guaiviry, que fica entre os 
Municípios de Amambai e Ponta Porã. O cacique Nísio 
Gomes, de 59 anos, foi executado com tiros de calibre 
12 e ainda teve seu corpo levado pelos pistoleiros, o 
que revela a frieza com que se tentou mascarar esse 
bárbaro crime.

Ainda há quatro desaparecidos e uma porção de 
feridos no acampamento. Muitos indígenas seguem 
em fuga e há muitos outros desaparecidos. A Polícia 
Federal, integrantes da Articulação dos Povos Indíge-
nas do Brasil – APIB, o Conselho Aty Guassu (Grande 
Assembleia Guarani), a Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI e Ministério Público Federal estiveram no acam-
pamento. Conforme nota, o MPF abriu investigação e, 
na perícia, constatou marcas de sangue que remontam 
a cena de um corpo sendo arrastado.

Esse não é o primeiro ataque sofrido pela comu-
nidade, composta por cerca de 60 kaiowá-guaranis.

A ação dos pistoleiros foi respaldada por cerca 
de uma dezena de caminhonetes marcas Hilux e S-10, 
nas cores preta, vermelha e verde. Na caçamba de uma 
delas, o corpo do cacique Nísio foi levado, bem como 
o de outros sequestrados, mortos ou vivos.

Com relatório em fase de conclusão pela FUNAI, 
a área ocupada pela comunidade está em processo 
de identificação desde 2008. Por conta disso, o ataque 
tem como principal causa o conflito pela posse do ter-
ritório. A região do ataque fica a meia hora da fronteira 
com o Paraguai.

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Mi-
nistério Público Federal referente ao processo de de-
marcação da Terra Indígena está em execução.

Esse tipo de violência se soma a outros que 
acontecem todos os dias no nosso País.

Continuo denunciando a violência a que foram 
submetidas lideranças dos povos tupinambá e pataxós 
hã-hã-hãe, em Eunápolis, Pau Brasil, Ilhéus e Bue-
rarema, Municípios das regiões sul e extremo-sul da 
Bahia. Pistoleiros, a mando de fazendeiros, ameaçam 
a vida dos líderes indígenas e de suas famílias e per-
manecem impunes aos olhos da Justiça. Os pataxós 
hã-hã-hãe esperam pela decisão sobre a demarcação 
de seu território há mais de 28 anos.
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Juntamente com os Deputados Marcon, Domin-
gos Dutra, Jean Willys, Luiz Alberto, Geraldo Simões 
e Josias Gomes, além de representantes do Ministério 
Público Federal, da Advocacia-Geral da União, do IN-
CRA e da FUNAI, colhemos informações e denúncias 
de violência praticadas pelos fazendeiros da região 
contra esses dois povos indígenas. E o que vimos e 
ouvimos, Sras. e Srs. Deputados, merece uma inter-
venção urgente do Governo Federal, para acabar os 
desmandos na região.

Depois de colher as informações referentes aos 
dois povos indígenas, em audiência pública em Ilhéus 
e Pau Brasil, essa comissão, da qual não faço parte, 
mas em relação à qual, na condição de requerente 
para que se fizesse a diligência, sinto-me plenamente 
integrado, deliberou que buscará uma audiência urgen-
te com os Ministros da Justiça e do Desenvolvimento 
Agrário, para que adotem providências relativas ao 
comportamento da Polícia Federal, que tem agido de 
forma truculenta com os índios, e agilizem os proces-
sos de demarcações de terras.

Para tanto, não só ouvimos as lideranças indíge-
nas, como também tivemos audiência com os repre-
sentantes do Poder Judiciário que atuam na região. 
Cercamo-nos do máximo de informações para produ-
zirmos um vasto relatório, que será apresentado aqui 
nesta Casa, a fim de que todos tenham conhecimen-
to das atrocidades que vêm sendo cometidas contra 
os índios.

Os indígenas, senhoras e senhores, questionam 
esse modelo de desenvolvimento que destrói florestas 
e a cultura indígena que vem de seus antepassados e 
que tem uma relação direta com a natureza. Lutam pelo 
respeito a suas terras e ao seu povo. Para o indígena, 
a terra é um bem sagrado e precisa ser preservada, 
respeitada, cultivada em sua vivência e relação não 
só produtiva, mas também afetiva.

Apesar de cada povo ter sua cultura, sua vivên-
cia, os ataques se assemelham em todo o Brasil. São 
violações, muitas vezes, praticadas pelo próprio poder 
público. Outras vezes, pelo poder do agronegócio, que 
não respeita nossas comunidades tradicionais.

Deficiência nas demarcações e homologações de 
território, projetos em território indígena que não res-
peitam o direito à consulta aos mesmos, remoção de 
comunidades inteiras para outras localidades, prisão 
de lideranças e, até mesmo, assassinatos de paren-
tes, crimes cujas investigações, quase sempre, não 
punem os culpados.

É nesse sentido que a nossa Frente Parlamen-
tar de Apoio aos Povos indígenas atuará nesta Casa. 
Sempre em busca da justiça social e da reparação aos 
direitos dos nossos parentes, historicamente retirados.

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

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste do-
mingo, dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da 
Consciência Negra e, em Salvador, como não poderia 
ser diferente, as manifestações ganharam as ruas e 
bairros, mobilizando principalmente os povos de religi-
ões de matriz africana, em passeatas e manifestações 
culturais que mostraram a luta contra o preconceito e 
a discriminação étnica e religiosa.

Logo pela manhã participamos de uma caminha-
da pelo Bairro do Engenho Velho da Federação, um 
dos bairros onde há grande concentração de negros 
e terreiros do candomblé e onde as manifestações 
contra a intolerância religiosa e contra o racismo vêm 
recebendo amplo apoio da população. Nessa cami-
nhada, estivemos ao lado da Coordenadora Nacional 
de Religiões de Matriz Africana, Mãe Jaciara, e do 
Coordenador Estadual do Coletivo de Entidades Ne-
gras, Marcos Rezende, juntamente com a Secretária 
Estadual de Políticas para as Mulheres, Lúcia Barbo-
sa, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra e exemplo de luta contra a discriminação 
contra a mulher do campo.

Ainda participamos de uma segunda caminhada, 
dessa vez no Curuzu, aquele que é considerado o bairro 
mais negro da América Latina, ao lado do Deputados 
Estadual Bira Coroa e dos colegas integrantes desta 
Casa Luiz Alberto e Nelson Pellegrino. E, à noite, o Cen-
tro Histórico foi de todos, com apresentações públicas 
dos tambores do Olodum e do Coral Vozes da África.

Foi uma demonstração de que, apesar dos que 
ainda teimam em adotar práticas discriminatórias e 
preconceituosas contra os afrodescendentes e suas 
manifestações religiosas, a sociedade como um todo 
aponta para o caminho do Estado cada vez mais laico, 
onde todos têm os mesmos direitos e deveres e devem 
buscar a convivência pacífica, para que tenhamos cada 
vez mais um mundo menos desigual.

Vivemos em um Estado em que a maioria da 
população tem raízes afrodescendentes e onde con-
vivem manifestações religiosas de diversas matrizes. 
Salvador foi considerada, no encerramento do Encontro 
Ibero-Americano do Ano Internacional dos Afrodes-
cendentes, na semana passada, a capital mundial dos 
afrodescendentes. E o evento contou com a presença 
da Presidenta Dilma Rousseff e de representantes de 
diversos países.

A Bahia e Salvador, em particular, têm uma his-
tória que mostra a intensa participação dos afrodes-
cendentes na construção do nosso País, nas suas 
lutas pela conquista de direitos sociais e na própria 
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construção do momento que vivemos hoje. Temos 
uma Constituição Federal que nos assegura direitos e 
oportunidades iguais e que condena qualquer prática 
de racismo e discriminação, considerando como cri-
mes essas atitudes. Falta apenas a conscientização de 
parte da sociedade de que somos iguais perante a lei 
e que ninguém deve ser tratado de forma diferenciada 
por causa da cor da pele ou da religião que professa.

Este é o Ano Internacional dos Afrodescendentes, 
conforme resolução da Organização das Nações Uni-
das. Então, é preciso que, cada vez mais, a sociedade 
civil, governos, Parlamentares e lideranças sociais re-
flitam sobre a realidade da população negra no nosso 
País e discutam ações que assegurem os direitos dos 
que são afetados pelo racismo, pela xenofobia e pela 
intolerância.

Como bem definiu o escritor Gabriel Garcia Mar-
ques: a ninguém é dado o direito de olhar o seu se-
melhante de cima para baixo, a não ser que seja para 
estender as mãos para ajudá-lo a se levantar.

Não ao racismo. Não à intolerância religiosa. Não 
à discriminação de qualquer natureza.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este discur-
so registrado pelo programa A Voz do Brasil e pelos 
meios de comunicação da Casa.

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

palavra o Deputado Pepe Vargas.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, des-
de ontem, o Centro dos Professores do Estado do Rio 
Grande do Sul resolveu decretar greve em virtude de 
reivindicações ligadas à educação.

Em primeiro lugar, quero dizer que respeito o 
direito de greve, um direito de todas as categorias de 
trabalhadores e, portanto, também dos que integram o 
Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do 
Sul. Contudo, a greve tem de ter sintonia com o que 
pensa a base da categoria, e o que está acontecendo 
é que a base da categoria não está sintonizada com 
a greve.

A baixa adesão à greve, na minha avaliação, 
aponta para a existência de um desgaste com a dire-
ção sindical. Ontem, já havia uma baixíssima adesão, 
e as informações de que disponho são de que essa 
adesão diminuiu ainda mais hoje. Então, decretar greve 
por decretar não fortalece o movimento. Nesse caso, 
inclusive, na minha avaliação, o movimento dos pro-
fessores sai enfraquecido, porque a direção do movi-
mento mostra que não tem sintonia com a base, que 
não está aderindo à greve.

E por que a base não está aderindo à greve? 
Porque sente que o Governo do Estado, apesar de 

suas grandes dificuldades econômicas – e não é des-
conhecido de ninguém que o Rio Grande do Sul vive 
uma crise estrutural nas suas finanças –, por meio do 
Governador Tarso Genro, vem procurando resgatar os 
direitos dos trabalhadores na educação.

Vou dar alguns exemplos: Tarso Genro assu-
miu, na campanha, o compromisso de integralizar o 
piso salarial, o que está fazendo agora, embora não 
de forma imediata – este ano já deu um aumento real 
de 10,91% e mantém o compromisso de, ano a ano, 
fazer reajustes acima da inflação para integralizar o 
piso. Garantiu S.Exa. as promoções de professores, 
algo que não ocorria desde 2002, e quase 10 mil pro-
fessores já foram promovidos.

Além disso, o Governador incluiu os funcionários 
de escolas no plano de carreira e garantiu o pagamen-
to dos descontos das greves de 2008 e 2009 – nego-
ciou com o sindicato e pagou os dias parados, o que 
o Governo anterior não aceitou fazer. E é óbvio que 
os professores também assumiram o compromisso de 
repor esses dias.

Portanto, Tarso Genro vem mantendo diálogo com 
os grevistas, diferentemente do Governo anterior, que 
tratava as greves com o Coronel Mendes e a Brigada 
Militar. O Governo gaúcho respeita a categoria, não 
cria nenhum processo de repressão ao movimento dos 
trabalhadores da educação e vem tratando os profes-
sores com respeito. Não nega os direitos da categoria, 
mas enfrenta dificuldades para atender imediatamente 
todas as suas reivindicações. Por isso, vem atendendo 
ao setor progressivamente. E tenho certeza de que os 
professores do Estado do Rio Grande do Sul vão con-
seguir resolver todas essas questões.

A propósito, também é importante destacar que 
o Governo anterior se negava a liberar os dirigentes 
sindicais, mas o nosso Governo, a exemplo de admi-
nistrações mais antigas do Rio Grande do Sul, liberou 
os dirigentes sindicais do Centro dos Professores do 
Estado novamente.

Então, há respeito à categoria, há respeito à dire-
ção sindical, mas, infelizmente, a direção sindical, que 
está no seu direito, não vem entendendo isso. Lamento 
apenas que, às vezes, usem adjetivos contra o Gover-
no que não correspondem à verdade. O Governador 
Tarso Genro não desmonta a educação. Ao contrário, 
está ampliando investimentos na educação e, progres-
sivamente, recuperando os direitos dos servidores da 
educação no Estado do Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, no dia de hoje, cumprimentar o Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha.
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Antes, porém, cumprimento a bancada da saúde, 
composta, entre muitos outros, pelo Deputado Pepe 
Vargas, pelo Deputado Perondi, pelo Deputado Os-
mar Terra e por V.Exa., companheiros que lutam por 
mais recursos para a saúde todos os dias – sou fã da 
bancada da saúde.

O Ministro Alexandre Padilha tem feito um tra-
balho exemplar, mesmo com todas as dificuldades de 
recursos – e, graças ao trabalho da bancada da saúde, 
eles estão aumentando a duras penas.

Concordo com muitas coisas feitas, como, por 
exemplo, o Saúde em Casa, um programa espetacular. 
Com ele, o doente sara mais rapidamente. Quando, em 
Estados como o meu, Goiás, o doente é levado de am-
bulância até a Capital, não se recupera facilmente, pois 
é internado em um hospital e, em geral, não tem um 
acompanhante – a vida do doente é difícil ali. Quando 
o levamos para um pequeno hospital, para um hospital 
regional, no entanto, vemos esse doente melhorar ra-
pidamente, porque os parentes vão lá, visitam, levam 
bolo, biscoito, um cafezinho, e sua saúde vai melhorando.

O atendimento em casa é mais importante ainda. 
Quando as pessoas não podem se deslocar, o atendi-
mento vai à sua casa. Por isso, Ministro Padilha, V.Exa. 
está de parabéns, está no caminho certo. É disso que 
o Brasil precisa, pois o atendimento médico em casa 
é feito com carinho. Os médicos gostam mais ainda 
dos pacientes, porque estabelecem uma relação ín-
tima com eles, e isso faz com que tratem o paciente 
com mais carinho.

Sr. Presidente, a rede Saúde Toda Hora é tam-
bém importante. A triagem que está sendo feita, que 
inclui a indicação do tratamento mais adequado, a 
melhor internação, enfim, a decisão sobre o que fazer 
com aquele paciente, otimiza os recursos públicos e 
propicia que o paciente seja mais bem cuidado, pois o 
médico vai ao ponto que precisa ser tratado.

Entre tantas outras ações, o Ministro está em-
penhado em melhorar o tratamento destinado aos 
dependentes de crack. E, para conhecer de perto o 
problema, foi à Cracolândia, em São Paulo, e lá pas-
sou uma noite. Por isso, posso afirmar que esse, sim, 
tem sensibilidade e quer resolver. E não é fácil a sua 
tarefa. Afinal, na medida em que o setor da saúde vai 
melhorando, as pessoas querem mais. Mas estamos 
no caminho certo.

Portanto, parabéns, Ministro Padilha! Parabéns 
também a toda a equipe da saúde e parabéns à Pre-
sidente Dilma Rousseff, que soube escalar um médico 
que tem vontade e disposição e que trabalha 20 horas 
por dia. Por isso estamos tendo, mesmo diante de to-
das as dificuldades, uma saúde melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-
do a palavra ao Deputado Vanderlei Siraque, do PT de 
São Paulo e, em seguida, aos Deputados Ivan Valente 
e Assis Carvalho.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, cidadãs e cidadãos brasileiros que acom-
panham esta sessão por meio da TV Câmara, hoje 
falarei sobre a violência que se vem registrando nas 
escolas públicas do País, sobretudo nas escolas de 
ensino médio e fundamental, que são de responsa-
bilidade dos Governadores e dos Secretários Esta-
duais de Educação.

Por exemplo, na cidade de São Caetano do Sul, 
há algum tempo, um aluno levou uma arma para a 
escola, atirou na professora e, depois, infelizmente, 
se suicidou.

Em Santo André, numa escola do Parque Erasmo, 
motivado por uma desavença, um aluno saiu correndo 
atrás do outro, atirando aleatoriamente, inclusive em 
outras pessoas.

No meu entendimento, a violência nas escolas 
não será resolvida apenas com repressão policial. A 
resolução desse problema depende em especial de 
um novo projeto pedagógico. Os Governadores têm 
de se responsabilizar por essa questão e escolher 
Secretários que entendam do assunto.

As escolas precisam ter mediadores de conflito, 
porque, às vezes, uma pequena desavença, um pe-
queno conflito acaba num homicídio.

É necessário também trabalhar nas escolas o 
problema do tráfico de drogas que ocorre em suas 
portas. E, essa sim, é uma questão de polícia, é uma 
questão de repressão policial. Todavia, o usuário 
dentro da escola é um problema de saúde pública, é 
um problema que deve ser tratado por uma equipe 
multidisciplinar.

A maioria das escolas, principalmente no Esta-
do de São Paulo, não tem um módulo completo dos 
servidores da área de educação. A professora que dá 
aula de Matemática ou de Português tem de fazer o 
papel de mediadora de conflitos, tem de fazer o papel 
de assistente social e resolver questões que não são 
de responsabilidade direta de professores ou de dire-
tores, devido à falta de profissionais como psicólogos 
e assistentes sociais.

Além disso, o conselho de escola também deve 
estar funcionando. É necessário que a escola discuta 
com o seu entorno, com os pais e mães dos alunos, e 
que os grêmios estudantis, que são até um instrumento 
de aprendizado político, sejam valorizados.

É importante valorizar a participação da comu-
nidade escolar, da comunidade que está no entorno 
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das escolas. Não adianta levantar muros; a escola tem 
de ser aberta para a comunidade e ser um local sa-
grado. Assim, estou certo, vamos resolver o problema 
da violência nas escolas, que precisa muito mais de 
prevenção do que de repressão.

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

que hoje, às 16 horas, será o lançamento da coletâ-
nea Palavra de Mulher, sobre as Parlamentares que 
passaram por esta Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem 
a palavra o Deputado Ivan Valente, do PSOL de São 
Paulo.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, 
em primeiro lugar mencionar o incidente ocorrido no 
lançamento do projeto da Comissão da Verdade – la-
mentável, mas previsível – com uma pessoa extrema-
mente simbólica, a filha do ex-Deputado e desapa-
recido político Rubens Paiva, Vera Paiva, que estava 
escalada para falar na solenidade, mas foi descon-
vidada pelas autoridades do Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff.

O Governo, agachado diante da pressão militar, 
manifesta em todos os órgãos da imprensa pela pres-
são exercida sobre o ex-Deputado José Genoíno, disse 
que isso seria considerado uma afronta aos militares. 
Ora, não há afronta nenhuma nisso! Afronta foi o que 
foi feito ao povo brasileiro – tortura, desaparecimentos, 
assassinatos, durante os 21 anos do regime militar!

Por isso, queremos desta tribuna nos solidarizar 
com a família do ex-Deputado Rubens Paiva, inclusi-
ve com o escritor Marcelo Rubens Paiva, que colocou 
no seu blog o discurso que sua irmã faria, e com to-
dos os presos e desaparecidos políticos, e dizer que 
essa não pode ser, como temos dito, uma “Comissão 
da Meia Verdade”.

Por isso defendemos o projeto da Deputada Lui-
za Erundina, que o Governo não aceitou. Nós não po-
demos aceitar que a Comissão da Verdade continue 
funcionando rigorosamente sem condições de inves-
tigar, de punir os torturadores, de chamá-los para de-
por, como foi feito na Argentina, no Chile, no Uruguai, 
onde houve ditaduras militares. Só aqui essa questão 
não se concretiza. Essa Comissão da Verdade não 
pode ser a “Comissão da Meia Verdade”.

Portanto, Sr. Presidente, manifesto a nossa soli-
dariedade e faço o nosso registro.

Em segundo lugar, apresento aqui nossa proposta 
e nosso pronunciamento, que vamos registar na Casa, 
contra a demissão dos trabalhadores do Banco Itaú.

Quando da fusão do Itaú com o Unibanco, os 
Srs. Roberto Setúbal e Moreira Salles afirmaram que 

ela não resultaria em nenhuma demissão nas 4 mil 
agências pertencentes aos bancos. O balanço, en-
tretanto, já mostra mais de 5 mil demissões – só na 
cidade de Santos foram 50. Isso contraria a lógica 
do acordo. Além dessas, também houve demissões 
durante a greve dos bancários recentemente ocorri-
da no País, e em todas as cidades onde há agências 
desses bancos.

Rigorosamente, os banqueiros continuam sendo 
os que mais lucram no País. Só o Unibanco faturou 11 
bilhões de reais – aumento de mais de 15% em rela-
ção a igual período do ano passado.

Por isso, concordamos com o Presidente do Sin-
dicato dos Bancários de Santos, Sr. Ricardo Saraiva 
Big: não adianta o Itaú fazer propaganda para dizer 
que pratica responsabilidade social, nem que é um 
banco sustentável, se reduz os postos de trabalho e 
ataca sistematicamente o direito dos trabalhadores. O 
verdadeiro patrimônio do Itaú está sendo desmontado 
neste momento: seus funcionários.

Por isso, manifesto nossa solidariedade a todos 
os trabalhadores do Banco Itaú. É preciso que os tra-
balhadores sejam recolocados no centro da produção 
do trabalho, de modo que os clientes – esses, sim – 
deixem de ser tratados como funcionários dos bancos, 
deixem de ser obrigados a fazer o serviço que seria 
dos bancários. Os bancos estão explorando os seus 
funcionários e arrochando os seus salários, e quem 
está pagando a conta da modernização dos bancos 
no País, na verdade, é o próprio cliente, o cidadão, o 
trabalhador.

Manifestamos nossa solidariedade a todos os 
bancários e parabenizo pela resistência o Sindicato dos 
Bancários de Santos e todos os bancários do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gosta-
ríamos, desta tribuna, de denunciar a brutal onda de 
demissões de funcionários que o Itaú vem praticando 
desde a fusão com o Unibanco em novembro de 2008. 
Na ocasião, os senhores Roberto Setubal e Moreira 
Salles afirmaram que a fusão não resultaria em demis-
sões ou fechamento de nenhuma das 4 mil agências 
pertencentes aos dois bancos.

No entanto, segundo cálculo dos sindicatos dos 
bancários e de acordo com o próprio balanço da ins-
tituição, somente este ano mais de 5 mil pais e mães 
de família em todo o Brasil já perderam seus postos 
de trabalho. Apenas na Baixada Santista, mesmo com 
toda a luta e resistência dos trabalhadores, já foram 
demitidos 50 funcionários. Os dados do balanço do Itaú 
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revelam que em maio de 2011 o banco tinha 104.022 
funcionários e, em setembro, 99.820 bancários. De lá 
para cá, as demissões só aumentaram.

O quadro se agrava quando constatamos que 
houve demissões em plena greve dos trabalhadores, 
o que é ilegal, pela Lei da Greve, de 1991. Segundo 
o art. 22 da Lei, “durante o período de pré-aviso, en-
quanto durar a greve e até 90 dias após seu termo, a 
entidade empregadora não poderá transferir nem des-
pedir os trabalhadores grevistas”. Agora o banco tenta 
desfazer sua ilegalidade oferecendo um salário a mais 
para uma das funcionárias demitidas em Santos para 
que ela não entre com ação na Justiça contra o Itaú.

Desde junho a diretoria do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região já paralisou por 38 vezes 
unidades do Itaú Unibanco, porém as demissões conti-
nuam semana a semana. Enquanto isso, o setor finan-
ceiro continua batendo recordes de lucro, sendo alta-
mente beneficiado pela destinação de quase metade 
do orçamento da União para o pagamento de juros e 
amortizações da dívida pública.

Enquanto a política econômica do Governo Fe-
deral não muda, os banqueiros seguem enriquecen-
do. Somente entre janeiro e setembro de 2011 o Itaú 
faturou mais de R$11 bilhões, cobrando dos corren-
tistas taxas altíssimas pelos serviços prestados, além 
das exorbitantes taxas de juros, que viraram regra no 
sistema financeiro brasileiro. O resultado superou o 
lucro do próprio Itaú Unibanco registrado em 2010: 
R$9,4 bilhões.

Apesar desse resultado, que representa um au-
mento de mais de 15% em relação ao mesmo período 
do ano passado e um dos maiores lucros da história 
entre os bancos brasileiros no período, o maior banco 
da América do Sul seguiu na contramão do emprego, 
fechando mais postos de trabalho e reduzindo o número 
de funcionários nas agências. O resultado para a po-
pulação é imediato, com enormes filas no atendimento.

Ainda segundo o balanço do Itaú, a carteira de 
crédito do banco cresceu mais de 22% no último ano.

Como lembrou o Presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região, Ricardo Saraiva Big, não 
adianta o Itaú fazer propaganda para dizer que pratica 
responsabilidade social, que é um banco sustentável, 
se reduz postos de trabalho e ataca sistematicamen-
te os direitos dos trabalhadores. Este é o verdadeiro 
patrimônio do Itaú que está sendo desmontado: seus 
funcionários.

Nas últimas semanas, o sindicato da região da 
Baixada tem realizado manifestações em frente às 
agências do banco e buscado dialogar com a popula-
ção para denunciar as condições a que os trabalhado-
res tem sido submetidos em nome de lucros cada vez 

maiores das instituições financeiras. Outros protestos 
tem sido feitos na capital paulista e nos Estados do 
Rio de Janeiro e Paraná.

Nesta segunda, 21, os bancários paralisaram o 
prédio do Centro Administrativo do Itaú Unibanco e o 
Centro Técnico Operacional em São Paulo. Na quinta-
-feira uma nova manifestação está programada para 
Santos.

Registramos aqui, portanto, nossa solidariedade 
e o apoio do nosso mandato à resistência dos traba-
lhadores bancários, repudiando mais uma vez a lógica 
que impera no sistema financeiro brasileiro, insaciá-
vel na busca do lucro a qualquer custo, com prejuízos 
significativos não apenas para as famílias diretamente 
atingidas pelas demissões, mas também para o con-
junto da população brasileira.

Muito obrigado.
 O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/

PR-AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, quero fazer um agrade-
cimento à Marinha do Brasil, em especial ao departa-
mento que cuida do projeto de submarinos brasileiros, 
que nós tivemos a oportunidade de visitar na semana 
passada, no Rio de Janeiro. Tivemos a grande surpre-
sa de saber que o Brasil faz parte de um seleto grupo 
de países que detêm a tecnologia do submarino con-
vencional e caminha a passos largos para, até 2025, 
construir o primeiro submarino nuclear brasileiro. Isso 
é fundamental não só para preparar a nossa Marinha 
para eventuais conflitos, apesar de sabermos que o 
Brasil é um País de paz, mas principalmente para de-
fender e fiscalizar a nossa costa.

Pegando o gancho da questão do submarino, da 
necessidade de o Brasil se equipar para fazer a defesa 
e a fiscalização da nossa costa, especialmente agora, 
em tempos de pré-sal, quero pedir a este Plenário a 
aprovação do PL nº 623, de minha autoria. Esse PL está 
tramitando na Casa desde 2003, já tem um substituti-
vo do Deputado Arnaldo Jardim e trata justamente da 
criação de um fundo de emergência para reparar danos 
ambientais causados pela poluição por hidrocarbonetos. 
Se houvesse agora um fundo como esse, o Brasil não 
estaria passando pelo vexame envolvendo o episódio 
da poluição da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

O fundo não só cria condições para que o Minis-
tério do Meio Ambiente, que vai geri-lo, compre equi-
pamentos, como também gera recursos financeiros 
para que o Brasil esteja preparado para, no caso de 
acidente, de imediato fazer a sua defesa, a limpeza da 
área atingida e cuidar do vazamento de óleo como o 
que está ocorrendo no Rio de Janeiro. É justamente 
nas primeiras horas após o acidente que é possível 
fazer o enfrentamento.
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Normalmente, quando ocorre o acidente, en-
quanto se discute de quem é a responsabilidade, se 
do Governo, da empresa ou da PETROBRAS, a man-
cha de óleo se espalha, degradando o meio ambiente, 
causando mortandade de peixes e aves. Com o fundo 
e com os recursos à disposição do Governo brasileiro, 
nós poderíamos combater o problema, resolvê-lo, e, 
depois, sim, estabelecer as responsabilidades e buscar 
os recursos de que efetivamente tiver causado o dano, 
seja através da aplicação de multas, seja por meio de 
ações indenizatórias.

Sr. Presidente, nós teríamos um instrumento ca-
paz de fazer frente a esses acidentes ou a esses crimes 
ambientais de pronto, na hora em que eles ocorressem. 
O Brasil não pode mais, principalmente agora, com o 
aumento da produção de petróleo na sua costa, ficar 
sujeito a esse tipo de acidente sem ter os instrumentos 
necessários para enfrentá-los.

O projeto está hoje sob a relatoria do Deputado 
Cláudio Puty na Comissão de Fiscalização e Contro-
le. Já passou por todas as Comissões de mérito. Já 
existe um substitutivo, mas falta votá-lo. Pedimos ao 
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle 
que seja apresentado o parecer e votado o projeto 
que cria o fundo, que vai ser bom para o Brasil, para 
o Rio de Janeiro, para os Estados produtores e tam-
bém para os que eventualmente são prejudicados por 
acidentes desse tipo.

Muito obrigado.

O Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Rose de 
Freitas, 1ª Vice-Presidente.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTA-

DOS:
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Total de PARÁ 5

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
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Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de PIAUÍ 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 10

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 24

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Benedita da Silva PT 
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 16

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Emanuel Fernandes PSDB 

Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 32

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Heuler Cruvinel PSD 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
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Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 15

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 

Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 20

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 264 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

ITEM 1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-D, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-D, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Requeremos a V.Exa., nos termos do 
art. 186, II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a votação nominal do reque-
rimento que solicita a retirada de pauta da 
PEC 61-D/2011.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 
2011. – Deputado Pauderney Avelino, 1º Vice-
-Presidente do DEM.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Assi-
na o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do Democratas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, retornamos hoje à discussão, em segundo 
turno, dessa proposta de emenda à Constituição – Sra. 
Presidenta, são 5 minutos e não 3 minutos. Voltamos 
hoje à discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 61, que trata da Desvincu-
lação das Receitas da União.

Na semana anterior à que passou nós mostramos 
com todas as palavras, letras e números a desimpor-
tância dessa matéria hoje. Esse fundo foi criado em 
1994 e teve um papel a cumprir quando da instalação 
do Plano Real.
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Naquele momento era importante a desvincu-
lação, que tinha o nome de Fundo de Estabilização 
Fiscal. E era necessário o fundo exatamente porque 
havíamos saído de uma cultura inflacionária. O Gover-
no tinha ganhos inflacionários com os recursos então 
aplicados ou enviados para Estados e Municípios. De 
repente, esse ganho inflacionário deixou de existir com 
o Plano Real. Aí foi necessária a criação de uma es-
pécie de colchão para que o Governo pudesse contar 
com a desvinculação de receitas para fazer frente ao 
novo momento com que o País se defrontava, que era 
exatamente o da estabilidade fiscal. E assim foi feito.

Mas, passados 17 anos, meu caro Deputado Anto-
nio Imbassahy, não há mais, a nosso ver, necessidade 
disso. O Governo atual e o anterior foram incapazes de 
criar um mecanismo que pudesse substituir essa DRU. 
Eu entendo que o Orçamento da União é realmente 
um orçamento muito enrijecido, engessado. Mas não 
podemos, de forma alguma, dizer que a DRU será o 
instrumento para promover o desengessamento. O Go-
verno teria que ter, ao longo de 17 anos, criado uma 
alternativa. Mas não o fez. Nós não podemos agora 
entender que essa continua seja a solução para a ges-
tão orçamentária. Há outras formas para se fazer isso. 
Ainda mais porque esses recursos são retirados das 
contribuições sociais. São mais de 60 bilhões de reais 
retirados das contribuições sociais. E para quê? Para 
fazer superávit primário. O Governo está usando um 
artifício que hoje não se entende mais como plausível, 
como necessário, nem que se tenha esse instrumento 
para fazer a gestão orçamentária.

Por isso, somos favoráveis ao requerimento e 
defendemos que a matéria saia de pauta. Ela não tem 
mais por que estar na pauta da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, do Congresso Nacional.

Vamos, portanto, votar “sim” ao requerimento 
de retirada de pauta para dizer ao Brasil que este Go-
verno não encontrou as alternativas de gestão para o 
Orçamento da União.

Votamos “não” à retirada de recursos da segu-
ridade social.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contrariamente ao requerimento, com a palavra 
o Deputado Maurício Quintella.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
como era esperado, a Oposição usa o requerimento 
para obstruir a votação da DRU.

A DRU, sem dúvida nenhuma, é um instrumento 
importante. O Brasil tem um Orçamento extremamente 
engessado, com despesas incomprimíveis, e precisa 
desse instrumento para poder estabelecer suas priori-
dades, fazer os investimentos do PAC, enfrentar a cri-

se internacional, que está batendo à porta não só da 
América Latina, mas do mundo inteiro: Europa, Ásia, 
Estados Unidos. E a Oposição sabe disso. A Oposição 
sabe que o Brasil não pode, neste momento, abrir mão 
de um instrumento tão importante.

Claro, é fundamental que o Brasil crie, pari passu, 
alternativas para não precisar mais se submeter a esse 
tipo de pressão. Mas vamos, sim, votar a DRU hoje.

Por isso, a base do Governo e o PR vão votar 
contra o requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É ní-
tida a falta de Líderes no plenário. No entanto, tenho 
que cumprir o rito.

Vou pedir às bancadas presentes para orientarem.
O SR. BIFFI – Sra. Presidente, pelo PT.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

orientar, pelo PT.
O SR. BIFFI (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – O requerimento da Oposição é de vota-
ção nominal?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, votação nomi-
nal do nosso requerimento. 

O SR. BIFFI – Então nós concordamos com ele. 
Votamos “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PSB. (Pausa.)

PSD. (Pausa.)
PSDB.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, re-
almente não faz mais nenhum sentido a manutenção 
desse dispositivo. Eu acho que o Governo deveria olhar 
o dinheiro público de maneira diferenciada. Como va-
mos delegar bilhões de reais para que o Governo do 
PT manobre esses recursos, quando a população bra-
sileira sabe que existem no País 39 órgãos com status 
de Ministério? É um desperdício.

Sra. Presidente, são 23.579 cargos de confiança 
que estão sendo objeto de loteamento entre os parti-
dos políticos que apoiam o Governo.

Utilizar o dinheiro público dessa maneira é verda-
deiramente um desperdício. Manter 39 Ministérios sig-
nifica abrir as portas para a corrupção, para as fraudes, 
para a prática de irregularidades, para o descontrole 
no uso do dinheiro público.

Por isso, nós, em defesa do dinheiro público, 
queremos que a votação seja nominal.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PR/PTdoB/PRB/PHS/PTC.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Blo-
co PR/PTdoB/PRB/PHS/PTC vota “sim”, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP. 
(Pausa.)

DEM.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, por 
óbvio, uma vez que o requerimento é nosso, votamos 
“sim”, também entendendo que não há mais necessi-
dade de votarmos a DRU.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PV/PPS. (Pausa.)

PSC.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“sim”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRB. 
(Pausa.)

PSOL. (Pausa.)
PMN.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ao 
microfone, por favor.

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Perdão, é que não 
deu tempo de chegar.

O PMN vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
PRTB. (Pausa.)
Minoria. (Pausa.)
Governo. (Pausa.)
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Bloco PSB/PTB/PCdoB vota “sim”.

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

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
 O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós 
estamos aprovando o requerimento que está ali ins-
crito no painel, o requerimento de retirada de pauta.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, é o requerimento de 
votação nominal.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Nosso reque-

rimento está lá, de retirada de pauta.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Sra. 

Presidenta, para uma questão de ordem.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – O que nós estamos 

votando é o requerimento para que seja nominal a vo-
tação do requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
li claramente o requerimento que nós estávamos vo-
tando. Coloquei em votação e informei ao Plenário o 
requerimento que estávamos votando.

Em seguida...
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Não vou contra-

-arguir, vou aceitar a decisão de V.Exa.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Solicito alteração 

do painel.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Obri-

gada, Deputado.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, re-
almente tem razão a base governista. Há um equívoco 
ali. V.Exa. tem toda razão. Há um equívoco no painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
que ser corrigido. Infelizmente...

O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Corrige-se, e 
prosseguimos sem nenhum problema. Volto a dizer que 
nós somos contra a DRU, que no nosso entendimento 
é desperdício de recursos pela União.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa três requerimentos com o mesmo teor. Leio 
o que está assinado pelo Deputado Duarte Nogueira:

 “Senhor Presidente
Requeiro a V.Exa., nos termos regimen-

tais, a retirada de pauta da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 61, de 2011 que altera o 
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
A SRA. PRESIDENTE

“Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do Art. 117, VI 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada da Ordem do Dia da PEC nº 
61, de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Amauri Teixeira, PT/BA.
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“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada de Pauta da PEC 61-D/2011, cons-
tante do item 1 da Presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Vitor Penido, Vice-Líder do DEM.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, Deputado Imbassahy.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, na verdade a nossa posição é clara no 
sentido de defender o dinheiro do contribuinte brasileiro.

Aprovar um dispositivo literalmente ultrapassado 
não faz nenhum sentido. Dizer que o Brasil está se ante-
cipando a problemas da economia internacional também 
não faz nenhum sentido, Sra. Presidente, até porque a 
DRU vai significar disponibilizar ao Governo Federal 
bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais para uso 
sem o acompanhamento, sem a fiscalização adequada.

Dizem que aprovar a DRU seria disponibilizar 
recursos da União! Na verdade, a aprovação da DRU 
provocará o desperdício do dinheiro da União, do di-
nheiro do contribuinte brasileiro, que já tem tantas difi-
culdades, inclusive com o endividamento das famílias 
de maneira crescente.

Recentemente foi revelado dado do Banco Central 
que merece reflexão e análise da população brasileira 
com relação ao grau de endividamento das famílias, 
provocado por esse estímulo incessantemente ao con-
sumo. Tudo isso nos preocupa muito.

Sra. Presidente, imaginar disponibilizar mais re-
cursos, inclusive da área social, da área da saúde e de 
outras áreas do Orçamento da União a um Governo 
que insiste em manter 39 órgãos com status de Minis-
tério é uma alucinação.

Imaginar uma estrutura organizacional com 39 
autoridades e personalidades que se dirigem direta-
mente à Presidente da República, é claro, não funcio-
na. Trinta e nove órgãos com status de Ministério, Sra. 
Presidente! Isso é abrir as portas para o descontrole 
no uso do dinheiro do público, para o desperdício, e 
até para o surgimento de tantas mazelas que vêm 
acontecendo neste Governo.

Até porque, em pouco tempo, cinco Ministérios 
estavam envolvidos em graves denúncias de corrup-
ção, de fraudes, de irregularidades administrativas, 
sem nenhuma medida no sentido efetivo de investigar 
o que aconteceu e responsabilizar os culpados. Bus-
car, inclusive, fazer um esforço para que o dinheiro 
desviado seja ressarcido aos cofres da União. Nada 
disso está acontecendo.

Recentemente tivemos outro caso lamentável no 
Ministério do Trabalho. Apesar de tantas evidências, 
de tantos indícios de malfeitos, como diz a Presidente 
Dilma, permanece lá o Ministro envolvido em graves 
denúncias.

É muito importante o que eu vou dizer aqui: a 
presença do Ministro Lupi no Ministério do Trabalho o 
autoriza, o credencia a movimentar o orçamento da-
quela Pasta. É muito dinheiro. Autoriza também o Mi-
nistro a manter convênios com as ONGs denunciadas 
pela imprensa nacional, ONGs visivelmente irregulares, 
sem prestação de contas. São coisas que realmente 
nos deixam estarrecidos.

Nós queremos uma atitude firme da Presidente 
da República, do Governo do PT em relação à cor-
rupção. Ficar adiando ad aeternum essa situação faz 
um grande mal ao País e é um péssimo exemplo, que 
desgasta a autoridade da Presidente.

E uma Presidente com a autoridade desgastada 
não é bom para ninguém. Não é bom para os gover-
nistas, não é bom para os oposicionistas, não é bom 
para o Brasil. Nós temos que preservá-la, mas ela tem 
também que fazer valer sua autoridade e afastar do 
Governo quem não está utilizando de maneira decente 
o dinheiro público.

Imaginar agora bilhões de reais do contribuinte 
brasileiro, do povo brasileiro, das famílias brasileiras 
à disposição de um destino que não conhecemos não 
tem nenhum cabimento.

Por isso, o PSDB ocupa esta tribuna, de manei-
ra responsável, para pedir que a PEC seja retirada da 
pauta. Essa matéria não interessa ao povo brasileiro. 
Pode interessar a um Governo perdulário, a um Go-
verno que prima pelo desperdício de recursos públi-
cos, a um Governo que não está fazendo o controle 
adequado do dinheiro do contribuinte.

Agradeço pela tolerância, Sra. Presidente, e en-
cerro sugerindo e solicitando mais uma vez que o Go-
verno faça uma reforma da sua estrutura organizacional.

São 39 órgãos com status de Ministério. Como 
pode a Presidente Dilma organizar e dar racionalida-
de a essa administração? Como ela pode sincronizar 
as atividades desses Ministérios – Ministérios que, 
às vezes, são colocados à disposição de partidos 
políticos e que, muitas vezes, como estamos per-
cebendo, não estão indo ao encontro do interesse 
público nacional.

É por isso que, mais uma vez, com a consciência 
de que estamos prestando um bom serviço ao País, 
fazendo uma oposição construtiva e adequada, nós 
queremos a retirada de pauta da matéria, que não in-
teressa, definitivamente, ao povo brasileiro.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62679 

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Questão de or-
dem, Sra. Presidente.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Questão de ordem 
com base no art. 46, § 1º, do Regimento Interno, Sra. 
Presidenta.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Art. 65, Sra. 
Presidente.

O art. 65, Sra. Presidente, diz que:

“Art. 65. As sessões da Câmara serão:
I – preparatórias, as que precedem a 

inauguração dos trabalhos do Congresso Na-
cional na primeira e na terceira sessões legis-
lativas de cada legislatura; 

II – ordinárias, as de qualquer sessão 
legislativa, realizadas apenas uma vez por 
dia, em todos os dias úteis, de segunda a 
sexta-feira; 

III – extraordinárias, as realizadas em 
dias ou horas diversos dos prefixados para 
as ordinárias;

IV – solenes, as realizadas para grandes 
comemorações ou homenagens especiais.”

Muito bem. Nós tivemos o início desta sessão 
extraordinária às 9h25min. Em seguida, esta sessão 
extraordinária foi suspensa e transformada em ses-
são solene, o que é antirregimental. Não pode haver 
a continuidade desta sessão, que foi suspensa para a 
realização de uma solene, como já aconteceu.

Nós estamos realizando, neste momento, uma 
sessão antirregimental. Esta sessão precisa ser en-
cerrada para que possa ter regularidade perante o 
Regimento Interno da Casa.

Além disso, houve a suspensão do tempo da ses-
são, o que também é antirregimental, para desconto 
no andamento na sequência desta sessão.

Sra., Presidenta, eu já havia apresentado à Mesa 
questão de ordem com a mesma natureza – o Pre-
sidente Marco Maia ainda não a respondeu. V.Exa., 
Deputada Rose de Freitas, é extremamente zelosa 
com o Regimento Interno da nossa Casa quando 
preside as sessões, e o Dr. Sérgio, Secretário-Geral 
da Mesa, que está a seu lado, é o guardião do Regi-
mento Interno da Casa, encarregado de assessorar 
o Presidente.

Tenho certeza de que a resposta irá ao encontro 
do entendimento contido na minha questão de ordem.

Insisto, Sra. Presidenta: esta sessão tem que 
ser encerrada para que outra, extraordinária, se for o 
caso, com a DRU como item da pauta, seja convocada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Duarte, eu tendo a concordar com V.Exa. no 

que diz respeito não só ao art. 65, mas também ao 
art. 67, que tratam do seguinte: “A sessão extraordi-
nária, com duração de quatro horas, será destinada 
exclusivamente à discussão e votação das matérias 
constantes da Ordem do Dia”.

Essa prática de interromper a sessão para fazer 
sessão solene é nova na Casa. V.Exa. sabe – esta não 
é a primeira vez – que toda vez que me fazem uma 
questão de ordem anteriormente feita ao Presidente 
desta Casa eu tenho, da maneira mais sensata, espe-
rado que o Presidente decida, até porque se eu fizer 
o contrário alguns Deputados tendem a dizer: “V.Exa. 
não tem autoridade para isso”. E eu não quero aqui 
contestar a interpretação de ninguém.

Tendo a dar razão a V.Exa. A questão de ordem é 
procedente, V.Exa. tem razão, a sessão deve destinar-
-se ao tema para o qual foi convocada e seu objetivo 
deve ser cumprido.

Eu gostaria que V.Exa. me concedesse um tempo 
para que eu pudesse entrar em contato com o Presi-
dente e saber se S.Exa. decidiu ou não a questão e 
se posso fazê-lo.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presiden-
te, agradeço as considerações que V.Exa. apresenta 
perante a questão de ordem que apresentei. Portan-
to, para que possamos ir ao encontro do que V.Exa. 
disse, acho que o mais razoável neste instante, ten-
do em vista ainda a não manifestação do Presidente 
efetivo da Casa e para que não ocorra uma agressão 
ao Regimento, é que esta sessão seja neste instante 
suspensa para, em seguida, aguardarmos a decisão 
sobre essa questão de ordem, pois ela é de extrema 
relevância e detém total respaldo no que diz respei-
to à continuidade ou não dos trabalhos desta sessão 
extraordinária.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente, V.Exa. 
me permite?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É apenas uma contradita 
parcial sobre a suspensão da sessão.

Apenas para deixar também a critério de V.Exa. 
essa possibilidade de não suspendermos a sessão e 
concedermos a palavra aos Deputados inscritos, ou 
que venham a se inscrever, enquanto V.Exa., nesse 
ambiente de normalidade, toma a decisão com as 
consultas que decidir fazer.

Não percebo a necessidade de suspender a 
sessão, o que poderia sugerir uma anormalidade que 
entendo não existir.

Porém, a questão de ordem, bem fundamenta-
da, terá de V.Exa. a resposta adequada, sem que in-
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terrompamos os trabalhos do Plenário. Há Deputados 
que desejam falar, que têm comunicações relevantes 
a fazer, até sobre outros temas.

Faço essa sugestão a V.Exa. para que não te-
nha exclusivamente uma proposta diante de si, tenha 
duas e delibere.

O SR. IVAN VALENTE – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Miro Teixeira, V.Exa. sabe o quanto eu aprecio 
os posicionamentos de V.Exa., muitas vezes nortea-
dores até dos meus atos na Mesa. Eu só não gostaria 
de continuar com a sessão porque estou em processo 
de votação de requerimentos. Se continuar, estarei le-
gitimando uma sessão que o Deputado Duarte pede 
que eu suspenda para exatamente esclarecer proce-
dimento com o qual ele não concorda.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Em aditamento 
à questão de ordem do Deputado Duarte Nogueira...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pos-
so concluir?

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A ses-

são está calma, normal, e a questão de ordem é pro-
cedente. Em respeito a ela, gostaria de suspender a 
sessão, até porque eu vou conversar com o Presidente 
para ver se ele já tomou a decisão ou se eu mesma 
vou deliberar sobre o assunto.

O SR. ODAIR CUNHA – Presidenta, a senhora 
me permite um aparte?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pri-
meiro o Deputado Pauderney, em seguida o Deputado 
Ivan e depois V.Exa.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, ape-
nas para aditar a questão de ordem do Líder Duarte 
Nogueira, quero dizer que, durante a sessão solene 
que estava havendo aqui, os Srs. Deputados estavam 
marcando presença.

Portanto, é nula a sessão atual. V.Exa. não tem 
outra coisa a fazer senão declarar encerrada esta ses-
são. Pode até iniciar outra sessão a posteriori, mas esta 
sessão está eivada com o vício do não cumprimento 
do Regimento.

 O SR. EDINHO ARAÚJO – Sra. Presidente, pela 
ordem, apenas para registrar...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-
putado Ivan Valente pediu a palavra anteriormente, e 
também o Deputado Odair Cunha.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL também 
entende que foi praticada aqui uma heterodoxia em 
relação ao Regimento. Nós podemos transformar uma 

sessão extraordinária numa sessão solene, mas não po-
demos voltar e contar o tempo todo. Isso não é possível.

Então, acho que V.Exa. deveria encerrar a ses-
são e chamar ou a ordinária ou, de acordo com a 
prerrogativa da Mesa, convocar uma extraordiná-
ria. Mas acho que nós devíamos encerrar a sessão 
imediatamente.

 O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu queria dia-
logar com os Líderes e o Deputado Duarte Nogueira.

Independentemente da decisão de V.Exa. so-
bre a questão de ordem levantada pelo Deputado 
Duarte Nogueira, eu sugiro que façamos a votação 
do requerimento de retirada de pauta. Nós enca-
minharíamos todos pela obstrução, derrubaríamos 
a sessão e começaríamos uma logo em seguida, 
porque aí nós...

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Odair Cunha, 
com a anuência da Presidente Rose de Freitas, quero 
dizer que se nós dermos sequência à sessão na for-
ma como V.Exa. propõe estaremos concordando com 
uma coisa da qual discordamos – tanto assim é que 
apresentamos a questão de ordem.

O SR. ODAIR CUNHA – Não, não! Até as 14 
horas!

O SR. DUARTE NOGUEIRA – A obstrução tam-
bém é regimental. O que estou aqui sustentando é que 
esta sessão é antirregimental. Portanto, ou ela deve 
ser suspensa e aguardamos o Presidente Marco Maia, 
conforme disse a Presidente Rose de Freitas, apresen-
tar a resposta à nossa questão de ordem, já formulada 
anteriormente, ou deve ser encerrada e levantados os 
trabalhos desta sessão.

O SR. ODAIR CUNHA – Deputado Duarte Noguei-
ra, V.Exa. sustenta que a sessão deve ser encerrada às 
14 horas. Eu estou propondo que às 13h47mim faça-
mos a orientação e a encerramos antes das 14 horas.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Não, eu disse que 
ela tem que ser encerrada imediatamente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
acho que...

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Não, eu disse que 
ela tem que ser encerrada imediatamente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
queria colocar só uma questão: nós discutirmos esse 
assunto sobejamente. Acho que não há necessida-
de de concluirmos. Então, vou encerrar esta sessão, 
porque está correta a questão de ordem levantada, e 
convocar nova sessão para as 14 horas.

Está encerrada sessão.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, solicito a 
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V.Exa. que registre minha presença, porque não es-
tou conseguindo digitar. Por favor, peço que registre a 
minha presença.

(Manifestações no plenário.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Um 
minuto! Eu tenho que me entender sobre esses 5 mi-
nutos antes ou depois...

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. já encerrou 
a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza ela será encerrada. Eu estou apenas me en-
tendendo sobre o procedimento, se a nova sessão vai 
ser às 13h55min ou às 14 horas. Só 1 minuto, Depu-
tado Pauderney Avelino.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, peço 
que V.Exa. encerre o painel e abra um novo.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – E a sessão é ordinária, por-
que não foi convocada sessão extraordinária. Logo, às 
14 horas é sessão ordinária.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Podem 
me dar 1 minuto para que eu possa esclarecer, à luz 
do Regimento, para que eu possa fazer corretamente?

O SR. IVAN VALENTE – Mas a sessão já foi en-
cerrada, Presidente...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A con-
vocação ainda pode ser feita, porque não fiz soarem 
as campainhas pelo encerramento. A sessão vai ser 
às 13h55min, sem prejuízo dos trabalhos.

VI – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS OS SRS.:
 Partido Bloco

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de ACRE 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

BAHIA

Edson Pimenta PSD 
José Nunes PSD 
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Leonardo Quintão PMDB 
Total de MINAS GERAIS 2

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eliane Rolim PT 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Miro Teixeira PDT 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Total de RIO DE JANEIRO 11

SÃO PAULO

Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Roberto Santiago PSD 
Vaz de Lima PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 11

GOIÁS

João Campos PSDB 
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Eduardo Sciarra PSD 
Luiz Nishimori PSDB 
Total de PARANÁ 3
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SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Marco Maia PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 12

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Total de RONDÔNIA 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 2

TOCANTINS

César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Total de MARANHÃO 10

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
Total de CEARÁ 5

PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 6

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Damião Feliciano PDT 
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Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PSD 
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Erivelton Santana PSC 
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Total de BAHIA 11

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Roberto PV PvPps
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 

Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Walter Tosta PSD 
Total de MINAS GERAIS 27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Aureo PRTB 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Ezequiel PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Picciani PMDB 
Marcelo Matos PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 19

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
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Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dimas Ramalho PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Jefferson Campos PSD 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Mara Gabrilli PSDB 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 27

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Magela PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 2

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Angelo Vanhoni PT 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Rubens Bueno PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 12

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Mauro Mariani PMDB 
Total de SANTA CATARINA 3

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Paulo Pimenta PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 9

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 
22, às 13h55min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-D, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-D, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 49 
minutos.)
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Ata da 330ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 22 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides,  
Esperidião Amin, § 2º ao artigo 18 do Regimento Interno

Ata da 330ª Sessão da Câmara dos Deputados, 
Solene, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, em 22 de novembro de 2011. Às 
10h31, o Sr. Mauro Benevides, nos termos do § 2º do 
artigo 18 do Regimento Interno, no exercício da Presi-
dência, declarou aberta a sessão e deu por dispensada 
a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente 
informou que a sessão destinou-se à homenagem 
aos cento e cinquenta anos do nascimento de Cruz e 
Sousa, saudou convidados presentes e convidou para 
compor a Mesa os Srs. Augusto César Zeferino, Pre-
sidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina; Prof. Nereu do Valle Pereira, Vice-Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina; 
Josely de Sousa, Presidente da Fundação Catarinen-
se de Cultura e Representante da Cultura, Esporte e 
Turismo de Santa Catarina; as Sras. Vera de Barcellos, 
Acadêmica Fundadora da Academia Desterrense de 
Letras da Academia de Letras de Biguaçu e da Aca-
demia de São José; e Elizangela C. Oliveira, Diretora 
de Preservação do Patrimônio Cultural em exercício 
da Fundação Catarinense de Cultura. O Sr. Presiden-

te convidou todos a ouvirem o Hino Nacional, proferiu 
parcialmente o discurso de homenagem do Sr. Marco 
Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, e con-
cedeu a palavra ao Sr. Esperidião Amin, autor do re-
querimento. Assumiu a Presidência o Sr. Esperidião 
Amin, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento 
Interno. Usaram da palavra o Sr. Onofre Santo Agostini, 
pelo PSD; a Sra. Carmen Zanotto, pelo PPS; os Srs. 
Mauro Benevides, pelo PMDB; Jorginho Mello, pelo 
PSDB; Chico Lopes, pelo PCdoB; Joseph Bandeira, 
pelo PT; e os senhores componentes da Mesa Josely 
de Sousa, Augusto César Zeferino e Vera de Barcellos. 
Usou da palavra pela ordem a Sra. Romanna Remor. 
O Sr. Presidente registrou a presença de convidados, 
reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a pre-
sença de todos e, às 11h54, encerrou a sessão. – De-
putada Rose de Freitas, Presidente – Deputado Júlio 
Cesar, Secretário.

As notas taquigráficas desta sessão solene pode-
rão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, 
Revisão e Redação – DETAQ.

Ata da 331ª Sessão, Extraordinária,  
Vespertina, em 22 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente; Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente

ÀS 13 HORAS E 55 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Geraldo Resende
Manato
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
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Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 9

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 18

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 9

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
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Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 

Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 32

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
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Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob 
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 33

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 

Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 53

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 22

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lis-

ta de presença registra na Casa o comparecimento 
de 361 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.
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II – LEITURA DA ATA

O SR. JÚLIO CESAR, servindo como 2º Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

 O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, gostaria de justificar a minha ausência na sessão 
anterior.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
painel continua aberto. 

Enquanto aguardamos que o quorum se concre-
tize, concedemos a palavra ao Deputado Chico Lopes, 
do PCdoB do Ceará.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero parabenizar 
o Sr. Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que 
fez, nesta segunda-feira, uma análise do desastre oca-
sionado pela empresa americana Chevron, responsável 
pelo vazamento de óleo que atinge o Campo de Frade, 
na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Haroldo dis-
se que a Chevron pode até ser proibida de operar no 
País, a depender de investigações que estão sendo 
feitas pela própria agência.

Faço este registro, Sra. Presidente, porque as 
agências reguladoras vivem eternamente na berlinda, 
embora não sejam todas. Ressalto que a ANP tem tido 
um papel de fiscalização nesse sentido, inclusive na 
defesa do meio ambiente.

Portanto, quero parabenizar o Sr. Haroldo Lima 
pela rigidez e preocupação que está tendo.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero agradecer ao Ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, e parabenizá-lo pela decisão 
de rebatizar o Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia – INTO com o nome de Jamil Haddad, em 
acolhimento a sugestão que lhe foi feita pelo Partido 
Socialista Brasileiro, por meio do nosso Vice-Presidente, 
Roberto Amaral.

Penso que essa decisão, que honra o nosso 
partido, honra também o Instituto e a cidade do Rio 
de Janeiro.

Médico ortopedista, antigo servidor do Hospital 
de Bonsucesso, Jamil Haddad dedicou toda a sua vida 
profissional ao atendimento público, humanitário, de 
qualidade, atento aos mais necessitados, aos mais 
explorados em nossa sociedade.

Jamil levou para a política, para a luta em defesa 
do socialismo, muito daquilo que o esporte e a medici-
na puderam lhe ensinar. Foi Prefeito do Rio de Janeiro, 
Deputado, Senador, Ministro. 

Sua passagem pelo Ministério da Saúde ficou e 
ficará marcada pela criação da política dos medicamen-
tos genéricos e pela ampliação do SUS – iniciativas 
que até hoje beneficiam a nossa população, em espe-
cial os mais pobres. Foi também em sua gestão que o 
Hospital de Traumato-Ortopedia voltou à esfera federal.

Sra. Presidente, quero aproveitar para destacar, 
em Jamil Haddad, qualidades que até mesmo seus ad-
versários políticos sabiam reconhecer: era um homem 
de bem, honrado, ético, ciente de seu compromisso 
de construir uma sociedade baseada na justiça social. 
São qualidades que milhões de eleitores buscam em 
seus representantes, mas, infelizmente, muitas vezes 
não encontram.

Para nós, socialistas, a lembrança de Jamil Ha-
ddad tem um valor especial. Lutador em prol da rede-
mocratização do País, Jamil assumiu, após a derrota do 
movimento pelas eleições diretas, a tarefa de refundar 
o PSB, ao lado de Antonio Houaiss, Roberto Amaral 
e outros valorosos companheiros. O partido renascia, 
assim, afirmando a liberdade como elemento essencial 
do socialismo e a política de frente como prioridade 
tática da esquerda brasileira. Com esse espírito, o PSB 
participaria ativamente da articulação da Frente Brasil 
Popular, que tentaria eleger Lula em 1989 e em 1994.

Este ano, realizamos o XV Congresso Estadual 
do PSB do Rio de Janeiro, o primeiro sem a sua pre-
sença. Mas Jamil Haddad, com sua sabedoria, sua 
coragem, sua serenidade e seu exemplo de luta, não 
deixou de estar entre nós. E sempre estará, Sra. Pre-
sidente, pois foi um líder insubstituível.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sra. Presidente, queria registrar 
nossa preocupação com a intransigência do Governo 
do Estado de Minas Gerais em relação aos entendi-
mentos que podem regularizar a situação dos profes-
sores do Estado. 

Havia uma previsão de negociação e de entendi-
mento para que, efetivamente, se implantasse o piso 
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salarial e também se garantisse o plano de carreira, 
mas ontem, infelizmente, o Governo do Estado, ar-
rebatadamente, deu uma declaração sem qualquer 
entendimento tanto com o Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação de Minas Gerais – SINDUTE 
quanto com a Comissão de Deputados que interme-
deiam essa negociação.

Queria registrar a nota dos Deputados em re-
lação à questão e solicitar que a Comissão Especial 
criada para acompanhar a implantação do piso sala-
rial nacional dos professores intervenha no Estado de 
Minas Gerais para que os trabalhadores da educação 
não sejam prejudicados. 

NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA

GOVERNO ROMPE ACORDO COM  
DEPUTADOS DA OPOSIÇÃO E SINDUTE

Nota à Imprensa

Os deputados abaixo assinados, representantes 
do PT e PMDB na comissão de negociação criada pelo 
Governo para intermediar a crise na Educação Pública 
do Estado, vêm tornar pública sua estupefação com o 
comportamento do Governo.

Depois de uma série de reuniões, praticamente 
infrutíferas, o Governo propôs uma reunião em sepa-
rado com os deputados para em seguida convocar a 
comissão – incluindo o SindUTE – para discutir uma 
proposta conciliatória.

A referida reunião foi desmarcada, adiada, e por 
fim, antecipada de 15h para 14h30min desta segunda-
-feira.

Fomos surpreendidos pelo anúncio do Governo 
de uma coletiva às 16h30min desta segunda, portanto 
na sequência da reunião prévia só com os deputados, 
e, claro, sem que a Comissão se reunisse já incluindo 
o sindicato. Queria assim o Governo, não um processo 
sério de negociação, mas simplesmente que servísse-
mos de moldura ao anúncio daquilo que, isoladamente, 
o Governo já resolvera.

À vista do exposto, e ainda sem o conhecimento 
de que viria a ser oferecido pelo Governo, denunciamos 
mais este descumprimento de compromisso efetuado 
pelo Governo de Minas.

Convidamos para uma entrevista coletiva ama-
nhã, 22 de novembro às 10h30min na Sala de Impren-
sa da Assembleia. 

Inoformamos, por oportuno, que o SindUTE será 
convidado para a coletiva. – Deputado Estadual Ro-
gério Correia, PT, Deputado Estadual Antônio Júlio, 
PMDB, Deputado Estadual Pompílio Canavez, PT.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) -

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. STEPAN NERCESSIAN (Bloco/PPS-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estou triste porque, pela terceira vez, fui 
sorteado para falar no Grande Expediente. Toda vez 
me preparo todo, tomo um calmante, mas, por alguma 
razão, não existe o Grande Expediente. 

Vou citar só uma frase do meu pronunciamento, 
que não é minha, mas do Mário Covas. Está escrita 
nas dependências desta Casa: 

“Creio no Parlamento, ainda que com 
suas demasias e fraquezas, que só desapa-
recerão se o sustentarmos livre, soberano e 
independente”.

Esse era exatamente o tema do meu pronunciamen-
to, que quero dar como lido, porque pelo menos tenho a 
oportunidade de divulgá-lo. Ele fala exatamente sobre a 
necessidade de começarmos a tentar formar uma maio-
ria que não seja de apoio ao Governo ou de oposição ao 
Governo, mas uma maioria de Deputados que estejam 
apoiando o Parlamento, para que possamos exercer al-
guns princípios básicos, como, por exemplo, votar.

Este Parlamento está-se caracterizando por não 
votar. Não é com omissão que vamos conseguir tra-
balhar. É preciso que se vote. Para ser parlamentar, é 
preciso ter voto e coragem. Coragem para se posicio-
nar. Não é possível que continuemos a ver levas de 
funcionários públicos, de policiais, da sociedade lá fora 
pedindo que as matérias sejam votadas. 

E aqui se criou o seguinte acordo: só dá para vo-
tar – como eu já ouvi na Presidência da sessão – se 
houver certeza de que se vai aprovar. 

As pessoas precisam saber o que cada Parla-
mentar pensa. 

O meu pronunciamento é em defesa da nossa 
Casa legislativa. Quero dá-lo como lido e agradecer 
imensamente à Sra. Presidente Rose de Freitas a 
oportunidade que me deu de, pelo menos, queixar-me 
e lamentar-me um pouco. 

Espero ser sorteado em breve. Ainda vou ganhar 
na Mega-Sena antes de conseguir falar aqui.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, próxi-
mo ao encerramento do ano legislativo, chego a esta 
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tribuna através do sorteio regimental que concede 
aos não Líderes de blocos e partidos a oportunidade 
de falar por 25 minutos. Sorte minha de poder ocupar 
uma tribuna com tanta importância histórica. Tribuna 
que por muitas vezes se transformou em trincheira de 
defesa da liberdade, das instituições, da democracia 
e do Brasil. Tribuna que também foi usada por bajula-
dores, submissos, corruptos e vendilhões. 

Mas aqui estou e sou apenas mais um entre os 
513 Srs. Deputados e Deputadas que formam o con-
junto deste Parlamento.

E se cheguei aqui foi por um irrestrito respeito 
e admiração que sempre tive pelo Poder Legislativo 
dentro do desenho da democracia. Foi por gratidão a 
tantos homens inteligentes, corajosos e brilhantes que, 
no dia a dia do Congresso, jamais permitiram que ou-
tros interesses que não a defesa intransigente do País, 
de nossa gente e da gestão honesta da coisa pública 
se sobrepusesse a interesses pessoais.

Em uma das paredes da Câmara dos Deputados 
está cravada uma declaração de amor ao Parlamento 
de autoria do brilhante Mário Covas:

“Creio no Parlamento, ainda que com 
suas demasias e fraquezas, que só desapa-
recerão se o sustentarmos livre, soberano e 
independente”.

É isso, Sras. e Srs. Deputados. É esse o tema, é 
somente isso o que me interessa. 

De que adianta a entrega de cada um dos se-
nhores a temas que lhes são caros se antes de mais 
nada, como uma tarefa quase que religiosa, não de-
fendermos, com todas as nossas forças, a liberdade, 
a soberania e a independência do Legislativo?

É preciso criar uma maioria nesta Casa. Não 
a maioria que apoia o Governo, não uma maioria de 
oposição ao Governo. Mas uma maioria que defenda e 
apoie o próprio Poder Legislativo. É preciso que exer-
çamos nossos mandatos não com os olhos voltados 
– muitas vezes cegamente – para o que se passa nos 
palácios vizinhos ao nosso. É necessário que o melhor 
dos nossos olhares seja dirigido para a Câmara dos 
Deputados. Precisamos nos corrigir, antes de apontar-
mos correções necessárias no Executivo e no Judiciário. 

Que Parlamento é este, que não vota, que não dis-
cute, que apenas homologa a governança do vizinho?

Precisamos interromper a procissão de aposen-
tados e inativos, de policiais que lutam pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 
2008, dos servidores e trabalhadores que, em carava-
nas contínuas, acampam nesta Casa pedindo única 
e exclusivamente que se votem os projetos, as PECs, 
suas demandas. 

Não será na omissão que triunfaremos. Para ser 
Parlamentar é preciso que se tenha votos e coragem. 
Coragem de expor, de votar “sim” ou “não”; de agradar 
e desagradar. Mais que tudo, é preciso discutir, deba-
ter. O Parlamento não pode continuar sendo como um 
tribunal de júri. A Oposição na acusação, os governis-
tas na defesa e a vítima é sempre o povo brasileiro.

Quem somos nós, com nossa morosidade, para 
criticarmos a morosidade do Judiciário? Até quando 
liberação de emendas parlamentares será a bússola 
orientadora do “sim” ou “não” deste painel. E o conteú-
do? E o mérito de cada matéria? Será que a liberação 
de uma emenda, uma nomeação, uma indicação, um 
Ministério ali, um convênio acolá, serão estes os nortes 
corretos? Creio que não, companheiros e companheiras. 

E tudo o que estou aqui dizendo estou dizendo 
para mim também. Sou este Parlamento, sou a Câmara 
dos Deputados, sou o Poder Legislativo. Ao criticá-lo, 
não me excluo, não me posiciono um centímetro de 
degrau acima de qualquer nobre Parlamentar desta 
Casa. Mas conclamo, clamo por um grande e verda-
deiro movimento de dignificação do Poder Legislativo 
brasileiro. Temos que ser exemplo para as Casas Le-
gislativas estaduais e municipais. Precisamos retomar 
nosso lugar na confiança da opinião pública. Precisamos 
modernizar o Parlamento. Precisamos realizar mutirões 
e desocupar as gavetas emperradas por anacronismos 
e leis que não pegaram.

Digo, em tom de brincadeira, que antes eu co-
nhecia a onipresença de Deus, mas que aqui descobri 
a “oniausência”. Numa ciranda louca e desprovida de 
bom senso, aprendi que aqui se marcam três reuni-
ões no mesmo horário, em locais diferentes e com a 
presença das mesmas pessoas. E isso é considerado 
normal, uma prática. Pelo Brasil afora, existem cente-
nas de festas realizadas às segundas-feiras que se 
intitulam Segunda sem Lei. Aqui temos a quarta-feira 
da loucura. Tudo é na quarta-feira.

E por ser uma prática, continua assim, e ai de 
quem quiser alterar essa prática. 

Não é bom, não é produtivo. Esse desacerto 
provoca inclusive a boêmia legislativa. Sessões que 
entram madrugada adentro, sessões cansativas, inso-
nes e desafinadas. Em vez de assistirmos a um debate 
consciente e instigante, apenas presenciamos uma es-
téril batalha de saber regimental. Noites perdidas, vãs.

É assustador o numero de frentes parlamenta-
res criadas e outras em processo de criação nesta 
Casa. Não combato a importância de frentes. Mas 
será que a enxurrada delas não estão a nos dizer que 
o espaço de debate no Parlamento é que está curto? 
Se o Parlamentar não tem espaço no Parlamento, vai 
procurá-lo fora. 
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Meus queridos amigos e companheiros Deputa-
dos, sempre que a humanidade deu um passo a fren-
te ela contou com pessoas, gerações que abdicaram 
do imediato e apostaram no futuro. Precisamos desse 
espírito. Precisamos retomar o Poder Legislativo das 
mãos dos submissos a outros Poderes. Quero ter or-
gulho de ser Deputado Federal. Quero fazer jus ao que 
recebo, ao que o Brasil me paga.

Prezo muito a harmonia e independência dos Po-
deres. Não conheço forma mais inteligente de governo 
que a usada por nós. Mas para que essa forma ganhe 
vida é extremamente necessário que nenhum dos três 
Poderes abdique de suas prerrogativas. Podemos aper-
feiçoar, reconstruir, reforçar essa harmonia, jamais 
enfraquecê-la. Por vezes, sinto que, no afã de apoiar 
atos de um Executivo que, na essência, é temporário, 
muitos Parlamentares chegam a pisotear os precei-
tos eternos da Constituição brasileira. Abrem mão de 
prerrogativas e direitos do legislador em nome de uma 
perigosa aliança sem limites com o governo da hora. 

Não devemos esquecer, jamais, que foi em go-
vernos legítimos que fecharam esta Casa. O primeiro 
passo dos que não suportam a governabilidade demo-
crática é destruir o Parlamento. E se o Parlamento, em 
dias obscuros e intolerantes, foi fechado abruptamente 
por ditadores de plantão, muitas vezes em democra-
cia plena também é atingido homeopaticamente com 
a subtração de nossas prerrogativas.

Na cultura e nas artes – e hoje registro minha 
saudação especial ao Dia do Músico –, esse proces-
so se deu. Na ditadura, a censura guilhotinesca. Está 
proibido e ponto. Na democracia, uma censura vela-
da, disfarçada. O poder econômico cerceando a ex-
periência. As tentativas de controle, regulamentações 
escondendo o desejo de só permitir que se diga o que 
se quer ouvir. É preciso estar atento e forte. 

Creio, numa análise apressada e sem base cien-
tífica, mas intuitiva, que se fizermos um balanço dos 
últimos 50 anos de Brasil, encontraremos no Poder 
Legislativo o exemplo de quem mais perdeu prerro-
gativas, o que mais abdicou direitos.

O Parlamento brasileiro deve buscar a sintonia 
permanente com a sociedade. Se somos base de go-
verno ou oposição, somos antes representantes da 
sociedade. Quem nos trouxe até aqui foi o voto po-
pular. Não foi decreto do Executivo nem sentença do 
Judiciário. Quem nos delegou poder foi o povo e a ele, 
somente a ele, devemos conta.

Exercer o mandato não deve ser apenas intervalo 
entre uma eleição e outra. Parlamentares experientes 
me alertam sobre o perigo de dedicar-se com muita ên-
fase ao mandato em Brasília e distanciar-se das bases. 
É válido o alerta. Mas é nossa obrigação trabalharmos 

junto aos eleitores num processo de conscientização 
de todo o processo político. Não podemos mais ver o 
nome do Parlamento e nossa função enxovalhada por 
parte da sociedade brasileira, como se esta fatia da 
sociedade não tivesse participação direta na escolha 
de seus representantes.

Não podemos ver a tentativa de uma reforma 
política ser derrotada antes mesmo de ser conhecida. 
A atual reforma política já se afoga nas águas turvas 
dos que querem que tudo continue como está, para 
ver como é que fica. Não é direito nosso ignorar o de-
sejo da sociedade. Alguns aqui podem não querer as 
mudanças, os aperfeiçoamentos, mas a sociedade 
quer. E quando o Parlamento se faz de surdo, quando 
o Parlamento se recusa a aceitar o que a sociedade 
clama, inicia-se a construção de uma perigosa vala, 
a implosão de uma necessária e primordial ponte que 
mantém a ligação entre sociedade e Parlamento.

Quero colocar-me à disposição de todos os Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas que comunguem com 
a ideia de que os três pilares da democracia brasileira 
precisam manter-se fortes, harmônicos e independentes. 
Se aqui passar os próximos 3 anos lutando e defenden-
do com ardor a nossa Casa legislativa, terei cumprido 
parte de meu papel. Não me candidatei a secretário ou 
Ministro, não prestei concurso para o Judiciário. Expus 
meu nome para ocupar uma vaga no Legislativo; esco-
lhido, a ele devo ser fiel. Antes de tudo e de mais nada, 
é nossa obrigação ser fiel ao Legislativo.

Conheci aqui e aprendi a respeitar inúmeros 
companheiros de diversos partidos, homens e mulhe-
res dedicados a sua gente, a sua terra, a seus ideais. 
Sou artista, mas não sou um Parlamentar temático, 
pois o grande tema é o Brasil. Se o Brasil vai bem, a 
cultura vai bem. Se a saúde e a segurança vão bem, 
o povo vai bem! Não existem ilhas de felicidade em 
mar tenebroso e revolto. O Brasil irá muito bem se este 
Parlamento for bem.

Somos os defensores primordiais da Constitui-
ção e da democracia. Falo desta Casa imbuído de 
admiração e respeito. Respeito que encontro sem-
pre no meu Partido Popular Socialista, orientado pelo 
grande brasileiro Roberto Freire e aqui liderado pelo 
exemplar Rubens Bueno. Respeito os poucos e bons 
companheiros de bancada – Arnaldo Jordy, Sandro 
Alex, Arnaldo Jardim, Almeida Lima, Carmem Zanot-
to, Dimas Ramalho.

Quero também fazer uma referência à competên-
cia e dedicação de tantos e muitos funcionários desta 
Casa, sempre prestativos e orientadores em relação 
ao nosso mandato. Esse agradecimento e reconheci-
mento é extensivo aos que trabalham na Liderança do 
PPS e, em especial, em meu gabinete.
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Recebam minhas palavras, Sras. e Srs. Depu-
tados, Sra. Presidente; recebam minhas palavras os 
cidadãos do Brasil e, em especial, do Rio de Janeiro; 
recebam minhas palavras não como portadoras de 
desânimo ou desapreço, mas como singela tentativa 
de contribuir com a grandeza do Parlamento e da de-
mocracia.

É impossível exigir pouco de um Parlamento 
cujas cadeiras foram ocupadas por Ulysses Guima-
rães, Mário Covas, Carlos Marighella, Rubens Paiva, 
Márcio Moreira Alves, Dante de Oliveira, Chico Pinto, 
Luiza Erundina, Marcos Freire, Fernando Santana, 
Leonel Brizola, Lysâneas Maciel, Marcelo Cerqueira, 
Modesto da Silveira, Carlos Lacerda, Fernando Lyra, 
Paulo Brossard, Pedro Simon, Fernando Cunha e um 
sem-número de brasileiras e brasileiros que souberam 
retribuir e honrar a confiança recebida nas democráti-
cas urnas espalhadas por este Brasil.

Despeço-me, senhoras e senhores, reafirmando 
minha confiança no Parlamento, meu orgulho e senso 
de responsabilidade no exercício do mandato e repe-
tindo Mário Covas:

“Creio no Parlamento, ainda que com 
suas demasias e fraquezas, que só desapa-
recerão se o sustentamos livre, soberano e 
independente”.

Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna para registrar pronunciamen-
to em que trato da realização de eleições diretas na 
Bahia para dirigentes escolares da rede estadual de 
educação. É a segunda vez que o Governador Jaques 
Wagner, o Governo da Bahia, faz esse tipo de eleição, 
insistindo na democratização da gestão da educação 
em meu Estado. 

Ao mesmo tempo, ressalto o fato também de que 
apresentei a esta Casa proposta de emenda à Cons-
tituição para tornar as eleições diretas para a direção 
das escolas em todos os níveis uma realidade em todo 
o País, tal qual acontece na Bahia de modo bastante 
bem-sucedido.

Portanto, parabéns ao Governo do meu Estado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputa-
das, o meu Estado, a Bahia, vem dando sucessivas 
demonstrações democráticas. O Governador Jaques 
Wagner vem promovendo uma verdadeira revolução 
cultural, transformando a vida das pessoas, em parce-
ria com as próprias pessoas, num processo de parti-
cipação que rompeu definitivamente com um modelo 

obscurantista praticado por governos despóticos, que 
insistiam em governar apostando no analfabetismo, 
na miséria e na ignorância. E em apenas 5 anos, as 
transformações são sentidas em todos os cantos da 
Bahia, em todos os Municípios baianos.

Assim, quero registrar, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, mais um bonito capítulo dessa história. 
Entre os dias 16 e 21 de novembro, em consonância 
com este espírito de participação popular, o Governo 
da Bahia promoveu eleições para dirigentes escolares 
na rede estadual de educação. Esta foi a segunda vez 
que a comunidade escolar compareceu às urnas para 
escolher seus dirigentes por meio do voto direto, se-
creto e facultativo. Participaram do pleito os estudantes 
acima de 12 anos, pais ou responsáveis, professores 
e servidores das escolas. 

Dessa forma, o Governo assegurou à comunida-
de escolar o sagrado direito de escolher, de forma de-
mocrática, a melhor proposta de gestão para a escola, 
oferecendo condições objetivas de pais e alunos co-
nhecerem as propostas pedagógicas dos candidatos e 
melhorar a qualidade de ensino das unidades escolares. 

O processo de democracia interna das escolas 
não cessa com a eleição. Por meio do Colegiado Es-
colar, os estudantes podem acompanhar a eficácia da 
gestão e, inclusive, intervir e recomendar a destituição 
dos dirigentes caso esses não cumpram o plano de 
ação proposto na campanha. Ou seja, estamos diante 
de uma mudança de paradigma, abrindo as portas para 
uma democracia que já inclui até mesmo as crianças.

É essa transformação que estamos propondo 
para todo o Brasil, por meio da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 67, de 2011, que prevê a ampliação 
do alcance do inciso VI do art. 206 da Constituição 
Federal e garante aos cidadãos brasileiros a gestão 
democrática do ensino público no País, na educação 
de base e no ensino superior. 

O que se busca, a exemplo do que já vem acon-
tecendo no Estado da Bahia, é a aproximação, a in-
tegração, a articulação dos estudantes, pais, coorde-
nadores, docentes e diretores na busca de soluções 
para o cotidiano escolar. 

O Governador da Bahia, Jaques Wagner, instituiu 
as eleições diretas por meio do Decreto nº 11.218, de 
18 de setembro de 2008. 

O Supremo Tribunal Federal por reiteradas vezes 
vem alegando a suposta inconstitucionalidade desse 
modelo de escolha, embora não seja uniforme a po-
sição da Suprema Corte. O Ministro Sepúlveda Per-
tence, por exemplo, defende que o art. 206 da Carta 
Magna prevê a gestão democrática do ensino público, 
dispositivo que permite experimentar formas de par-
ticipação da comunidade escolar na escolha de suas 
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direções. De maneira idêntica tem-se posicionado o 
Ministro Marco Aurélio Mello. Trata-se, entretanto, de 
posição minoritária no STF, o que torna necessária a 
alteração do texto constitucional para evidenciar a total 
compatibilidade entre a gestão democrática do ensino 
público e a realização das eleições nas escolas, com a 
plena participação da comunidade escolar. E é nesta 
Casa, no território da política, e não no Poder Judici-
ário, que a questão deve ser decidida. 

Assim, no sentido de assegurar que transforma-
ções como as que ocorrem na Bahia não sofram re-
trocesso e que, ao contrário, se espalhem pelo Brasil 
inteiro, estamos apresentando esta proposta de emen-
da à Constituição que, uma vez aprovada, vai permitir 
que o jovem acesse o processo político de escolha 
dos dirigentes escolares e garantir voz ativa aos pro-
fissionais do magistério, integrando pais e familiares de 
forma efetiva, afetiva e sincera na comunidade escolar.

Muito obrigado.
 O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD-PI. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna na tarde de hoje para lamentar o fale-
cimento de D. Socorro Claudino, mãe do Senador João 
Vicente Claudino, mãe de Alaíde, de Cláudia, de João 
Marcelo, do Júnior e avó de 14 netos. 

Essa senhora de fibra veio do Ceará. Foi tabeliã, 
escrivã, uma das primeiras do Brasil. Casou-se com o 
Sr. João Claudino, suplente de Senador, um dos maio-
res empresários do País, responsável por diversas 
empresas de vários setores de atividade.

Manifesto minha palavra de pesar, lamentando o 
falecimento dessa senhora, que era altamente prenda-
da, muito religiosa, dedicada, grande esposa, mãe de 
família, avó, enfim, uma senhora com todos os predi-
cados; extremamente educada, de finura e delicadeza. 

Trago em meu nome e, evidentemente, no de mi-
nha família os sentimentos de profundo pesar.

Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidenta.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Sem revisão do 

orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, a 
exemplo do Deputado Hugo Napoleão, eu também 
venho a esta tribuna para fazer o registro do profundo 
sentimento do povo do Piauí com o falecimento da D. 
Maria do Socorro de Macedo Claudino, 74 anos, natu-
ral de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Ela se mudou 
para Teresina em 1968, quando seu marido para lá foi 
instalar o Armazém Paraíba, líder de um dos maiores 
grupos empresariais do Nordeste e um dos maiores 
do Brasil, com algo em torno de 20 empresas e mais 
de 15 mil empregados.

A D. Socorro era uma pessoa muita católica, ia à 
missa todos os domingos com S. João, e faleceu on-
tem às 22 horas no Hospital São Marcos, na Capital 

do Piauí. Deixou cinco filhos: o Senador João Vicente 
Claudino, que é do PTB e 3º Secretário do Senado; 
João Claudino Júnior; João Marcelo; Cláudia; e Alaíde, 
além de 14 netos.

O sepultamento ocorrerá hoje às 16 horas no 
cemitério Jardim da Ressurreição, em Teresina. O fa-
lecimento dela deixou todo o povo do Piauí com um 
profundo sentimento de pesar.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Associação Nacional de Política 
e Administração da Educação, Seção do Ceará, que 
tem como dirigentes a Diretora Ana Maria Nogueira 
Moreira e a Vice-Diretora Maria Luiza Barbosa Cha-
ves, promoveu, na passada semana, o XXI Encontro 
Estadual de Política e Administração da Educação, no 
Auditório do Banco do Nordeste, no Passaré, entidade 
creditícia que já tive o privilégio de presidir em déca-
da passada, no Governo do Presidente José Sarney.

Ressalte-se que o evento coincidiu com o trans-
curso do 30º aniversário da ANPAE em nossa unida-
de federada, já que o início das respectivas atividades 
ocorreu ainda em 1981, graças à visão de especialis-
tas nessa área nevrálgica para o desenvolvimento de 
qualquer nação.

As atuais dirigentes possuem excelente currículo 
e, sobretudo, extrema dedicação às tarefas educacio-
nais, tendo a Profa. Maria Luiza Chaves ocupado a 
secretaria da área, desenvolvendo proficiente trabalho, 
que a tornou respeitada pelos seus pares, pela opinião 
pública e por setores especializados.

Não me sendo possível comparecer ao evento, 
desejo registrar o magno acontecimento, cujas con-
clusões espero conhecer nas próximas horas, a fim 
de que possa comentar nesta tribuna e no âmbito da 
nossa Comissão de Educação, da qual faço parte e 
que tem a presidi-la a eminente colega Fátima Bezerra, 
da bancada petista do Rio Grande do Norte.

Tenho absoluta certeza de que as diretrizes as-
sentadas servirão de subsídios para as políticas pú-
blicas de uma esfera de extraordinária relevância para 
os destinos do País.

Por isso, congratulo-me com as dirigentes da 
prestigiosa instituição, louvando o profícuo labor leva-
do a cabo com vistas a impulsionar atividades vitais 
para o avigoramento cultural do Nordeste brasileiro.

Era a comunicação que desejava fazer, Sra. Pre-
sidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com a autori-
zação dos oradores que estão inscritos.

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



62696 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – A questão de ordem 
é sobre a discussão da matéria. Eu já sustentei posi-
ções aqui no sentido de não permitir que houvesse 
discussão antes de atingirmos o quorum constitucio-
nal. Porém, eu sempre fui vencido e, por várias vezes, 
sob várias Presidências, iniciou-se aqui a discussão 
sem que houvesse o quorum para deliberação. Claro, 
a deliberação só existirá quando for alcançado o quo-
rum de deliberação. 

Então, eu pergunto a V.Exa., com respeito aos 
oradores que estão inscritos, inclusive a Deputada 
Benedita da Silva, que já está na tribuna, se não po-
demos já iniciar a discussão da matéria, porque senão 
ficamos muito ao sabor de temas diversos que não 
aqueles constantes da Ordem do Dia.

Obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu con-

sulto o Regimento Interno, que dispõe, no art. 82, § 3º:

“Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas, 
conforme o caso, passar-se-á a tratar da ma-
téria destinada à Ordem do Dia, sendo pre-
viamente verificado o número de Deputados 
presentes no recinto do Plenário, através do 
sistema eletrônico, para o mesmo efeito do 
que prescreve o § 5º deste artigo.

 ..............................................................
§ 3º Não havendo matéria a ser votada, 

ou se inexistir quórum para votação, ou, ainda, 
se sobrevier a falta de quórum durante a Or-
dem do Dia, o Presidente anunciará o debate 
das matérias em discussão.”

Acho que podemos fazer isso, sim.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu lhe agradeço, por-

que eu quero falar sobre a matéria que está na Ordem 
do Dia e não consigo.

O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 
para contraditar. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem razão, porque a questão...

O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 
uma questão de ordem, para contraditar. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Vamos adiante. Estou 
satisfeito com a resposta de V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
estou respondendo a uma questão e, em seguida, 
concederei a palavra a V.Exa. 

Aqui também existem várias questões que já... 
Há jurisprudência sobre isto, o início da Ordem da Dia 
sem quorum de deliberação, com os Deputados Aécio 
Neves, João Paulo Cunha, Aldo Rebelo e Arlindo Chi-
naglia. São todos exemplos apresentados, com datas 

e horas mencionadas, sobre a falta de quorum para 
deliberação, apenas para o início da discussão. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Vanderlei Macris. 

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
eu havia pedido a V.Exa. a palavra pela ordem para 
contraditar a manifestação do mui nobre Parlamentar 
do Rio de Janeiro, entendendo que não deveria haver 
quorum para iniciarmos a discussão da PEC. 

Ora, Sra. Presidenta, o próprio Regimento diz, e 
V.Exa. acaba de citar, que isso poderá ser feito quando 
não há matéria em votação. Existem requerimentos de 
nossa autoria, inclusive pedindo o adiamento da PEC 
que está sendo discutida.

Portanto, não é razoável que se inicie a discus-
são quando apenas 96 Deputados registraram suas 
presenças no painel da Casa. Entendemos ser abso-
lutamente inconveniente que, neste momento, haja o 
início da discussão da emenda, quando não atingimos 
o quorum regimental. 

Gostaria de contraditar e fazer um apelo a V.Exa. 
para que não aceite a questão de ordem do Deputado 
Miro Teixeira, que acaba de declarar que sempre foi 
voto-vencido. Portanto, é uma lógica estabelecida nesta 
Casa que não se dê início à discussão, especialmen-
te de uma proposta de emenda à Constituição, sem o 
quorum necessário. 

Precisamos de 308 Deputados para votar a PEC. 
Se há 98 Deputados na Casa, sinto muito, Sra. Presi-
dente. Salvo melhor juízo, entendemos absolutamen-
te inconveniente o início da discussão sem o quorum 
regimental. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Vanderlei Macris, respondo a V.Exa., que afir-
mou que eu havia dito um texto. Ao contrário do que 
V.Exa. disse, eu citei o § 3º do art. 82 e não disse o 
que V.Exa. falou. Eu disse que, não havendo matéria a 
ser votada ou, se inexistir quorum para a votação, ou, 
ainda, se sobrevier falta de quorum durante a Ordem 
do Dia, o Presidente anunciará o debate das matérias 
em discussão. 

Foi o contrário do que V.Exa. entendeu. 
Portanto, vamos passar à discussão da matéria. 
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, gostaria de 
fazer uma retificação, por favor, porque meu nome foi 
citado às avessas. Eu sempre fui voto vencido, porque 
sempre sustentei que não se podia iniciar a discussão 
da matéria, embora a Casa sempre tenha deliberado 
que se podia, sim, começar a discussão. 

Trata-se de uma discussão de anos nesta Casa: 
sob a Presidência de Michel Temer, de Arlindo China-
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glia, de quem quer que tenha sido. Sempre se vai en-
contrar esse tipo de deliberação. Agora que eu estou 
convencido e estou pedindo exatamente para a posição 
vencedora ser aplicada, querem me dar razão naquelas 
outras. Agora eu não aceito. Agora eu quero aplicar a 
decisão vencedora. 

Muito obrigado. 
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 

peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
alcançado o quorum, V.Exa. colocará em votação o 
requerimento? 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não há 
prejuízo de nada. É apenas a discussão, prática que já 
foi adotada várias vezes durante essas sessões. Isso 
é normal. Há muitos oradores inscritos para discutir 
a matéria. Não há prejuízo para a democracia, nem 
para o bom andamento da sessão. Não há quebra do 
Regimento da Casa. 

O SR. VANDERLEI MACRIS – V.Exa. me permi-
te, Sra. Presidenta? 

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

O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 
peço apenas uma informação a V.Exa. Conquistado o 
quorum de 257 Deputados, V.Exa. vai colocar em vo-
tação o requerimento de retirada de pauta? 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Todos.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

certeza.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Odair Cunha.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero apenas 
parabenizar V.Exa. pela decisão democrática de ampliar 
o debate sobre um tema tão importante. A Oposição 
tem dito várias vezes que é importante debater este 
tema. Nós queremos iniciar este debate o quanto antes.

 O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

Vamos entrar na Ordem do Dia.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero 
parabenizá-la pela decisão amplamente democrática. 
Trata-se de um bom costume desta Casa.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sra. Presidenta, vamos 
seguir a lista. Nós chegamos cedo e nos inscrevemos.

O SR. LINCOLN PORTELA – Nós já conversa-
mos no Colégio de Líderes sobre isso. Já deliberamos 
diversas vezes na Casa também. Parabenizo V.Exa. 
Temos em plenário, por enquanto, 105 Parlamenta-
res, mas o quorum na Casa já foi alcançado. Temos 
quorum na Casa. Trata-se apenas de chamar os Par-
lamentares ao plenário. 

Aproveito o momento para chamar todos os Par-
lamentares do Bloco/PR para que venham ao plenário 
marcar a presença e, o mais rápido possível, possa-
mos iniciar não apenas as discussões, mas também a 
votação desta matéria, a fim de que o Brasil não pare 
da mesma forma como querem parar o plenário.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Simão Sessim. Em 
seguida, daremos início à Ordem do Dia.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, os especialistas doutores no 
assunto dizem que o verdadeiro Estado Democrático de 
Direito só existe com a presença de um Poder Judiciário 
autônomo, independente e ágil, a fim de que possa exer-
cer sua função de guardião das leis, além de consagrar 
a regra constitucional que limita os demais poderes.

Exatamente em respeito a esses preceitos, o 
Prefeito Sérgio Sessim, de Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense, que temos a honra de representar nesta Casa 
do povo, acaba de firmar um acordo com o Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o 
Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
para dar àquela cidade um fórum que permita aos ser-
ventuários, aos servidores municipais e aos cidadãos 
condições plenas do exercício do Direito, dentro dos 
padrões de modernidade.

Foi feito um acordo, a Prefeitura cedeu o terreno 
de um clube extinto, e o Tribunal de Justiça construiu 
um prédio novo e cedeu o antigo à Prefeitura. 

Por isso, parabenizo o Prefeito Sérgio Sessim pelo 
seu espírito empreendedor e o Presidente do Tribunal 
de Justiça, Desembargador Manoel Rebêlo, pelo belo 
gesto público, que só irá ajudar a tornar mais prática e 
confortável a vida de todos os nilopolitanos.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é dito pelos 
especialistas, doutores no assunto, que um verdadeiro 
Estado Democrático de Direito só existe com a presen-
ça de um Poder Judiciário autônomo, independente e 
ágil, a fim de que possa exercer sua função de guar-
dião das leis, além de consagrar a regra constitucional 
que limita os demais Poderes.



62698 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

E é exatamente em respeito a esses preceitos, Sr. 
Presidente, que o Prefeito Sérgio Sessim, de Nilópo-
lis, na Baixada Fluminense, região que temos a honra 
de representar nesta Casa do povo, acaba de firmar 
um acordo com o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Mano-
el Alberto Rebêlo dos Santos, para dar àquela cidade 
um fórum que permita aos serventuários, servidores 
municipais e aos cidadãos condições plenas do exer-
cício do Direito, dentro dos padrões de modernidade.

Pelo acordo, a Prefeitura de Nilópolis cede ao 
Poder Judiciário o prédio do extinto Clube Ideal, em 
Olinda, no 1º Distrito da cidade, e em troca o Governo 
Municipal passa a ocupar as atuais instalações do fó-
rum, no Centro da cidade, para que o Poder Executivo 
ali se instale com melhores acomodações para atender 
às demandas dos contribuintes.

A parceria, Sr. Presidente, vai beneficiar, sem 
dúvida alguma, aos dois Poderes constituídos, que 
passarão a dispor de mais espaço, conforto, tecnolo-
gia e agilidade para atender aos anseios, sejam pela 
busca literal do Direito, sejam para ver atendidas as 
demandas que o Estado tem o dever de oferecer aos 
cidadãos de bem.

Pelo acordo firmado, o novo fórum ganha um 
prédio moderno, de oito andares, cinco dos quais para 
cartórios, três para garagens, tudo ecologicamente 
perfeito, com teto verde, preparado para captação da 
água da chuva, vidros claros, bicicletários, entre outros 
benefícios, que deverão ser entregues à população nos 
próximos 12 meses.

Já a Prefeitura, cuja sede ocupa um prédio antigo, 
que já não comporta o órgão da administração e tam-
pouco atende às necessidades da tecnologia moderna, 
ganha uma nova sede, bem mais ampla, oferecendo 
mais conforto aos servidores municipais e agilidade 
na prestação dos serviços públicos.

Parabenizo, portanto, o Prefeito Sérgio Sessim, 
pelo seu espírito empreendedor, e também o Presidente 
do Tribunal de Justiça, Desembargador Manoel Rebêlo, 
pelo belo gesto público, que só irá ajudar a tornar mais 
prática e confortável a vida de todos os nilopolitanos.

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

mo que às 14h30min, em ponto, darei início à Ordem 
do Dia.

 O SR. VANDERLEI MACRIS – Sra. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 

eu quero registrar uma questão de ordem com base 
no art. 159 do Regimento Interno. 

“Art. 159. Denomina-se preferência a pri-
mazia na discussão, ou na votação, de uma 
proposição sobre outra, ou outras.

 ..............................................................
§ 4º Entre os requerimentos haverá a 

seguinte precedência:
I – O requerimento sobre proposição em 

Ordem do Dia terá votação preferencial, antes 
de iniciar-se a discussão ou votação da maté-
ria a que se refira;”

Peço a atenção de V.Exa., Sra. Presidente, para 
o inciso II do § 4º.

“II – o requerimento de adiamento de dis-
cussão, ou de votação, será votado antes da 
proposição a que disser respeito; (...).”

Portanto, nós temos um requerimento de adia-
mento de discussão, razão pela qual peço a V.Exa. que 
coloque em votação, antes de iniciar a Ordem do Dia, 
o requerimento de adiamento de discussão, de acor-
do com o art. 159, depois que alcançarmos o quorum, 
evidentemente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado Vanderlei Macris, já está decidido. Será antes da 
votação da proposição, com certeza, de acordo com 
o Regimento Interno da Casa. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra à Deputada Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sra. Presidenta, gostaria de fazer o 
registro de mais um problema de disputa de terras no 
Brasil e da demarcação de terras indígenas, desafios 
que precisamos enfrentar. 

São desafios aos quais a FUNAI certamente 
está atenta, para que possa ajudar. Houve o ataque 
no acampamento entre as cidades de Amambaí e Aral 
Moreira, onde foram feridos dois indígenas e o cacique. 

Eu gostaria de fazer esse registro porque, depois 
desse ataque ao acampamento, mais de 120 índios se 
reuniram e manifestaram um estado de conflito, que 
pode gerar graves consequências. 

Portanto, quero chamar a atenção do Governo 
da nossa Presidenta Dilma Rousseff, da FUNAI, deste 
Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para 
que possamos ajudar a dirimir esses conflitos que es-
tão acontecendo. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os pro-
blemas de disputas de terras no Brasil e de demarca-
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ção de terras indígenas são desafios que precisamos 
enfrentar. As marcas deixadas por esses conflitos são 
marcas em nossa cidadania e em nossa democracia.

Um cacique indígena, Nísio Gomes, de 59 anos, 
e mais dois índios teriam sofrido ataques no acampa-
mento entre as cidades de Amambaí e Aral Moreira, 
no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. 
O acampamento Guaiviry, ocupado desde o dia 1º 
deste mês por ao menos 60 índios guarani-caiovás, 
foi atacado por sete homens, segundo informações 
da Polícia Federal.

Depois do ataque, mais de 120 índios do acam-
pamento se reuniram e manifestaram um estado de 
conflito e que pode ter graves consequências. Os ín-
dios disputam uma área de 20 mil hectares no local 
do ataque, e a área motiva estudo da FUNAI, ainda 
não concluído.

Além da questão das terras, da segurança de 
nossas fronteiras, a demarcação das terras indígenas é 
também um desafio de nossa civilização. Não podemos 
avançar nossas fronteiras agrícolas, nossas fazendas 
produtivas e nosso desenvolvimento à custa da des-
truição, invasão e massacre dos povos indígenas. Os 
países que já exterminaram seus índios hoje sofrem 
sérios conflitos étnicos, pois não souberam respeitar 
e preservar suas culturas e as populações nativas.

A FUNAI afirma que há 400 mil indígenas no 
Brasil. Estima-se que havia, em 1.500, 4 milhões de 
índios no território que se tornou o Brasil. Precisamos 
refletir sobre isso.

Os povos indígenas ainda são o grupo étnico com 
o pior IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do 
País. A população indígena brasileira é formada por 
215 povos completamente diferentes entre si e que 
precisam ser entendidos como tal.

Há pelo menos 40 povos que ainda não tiveram 
nenhum tipo de contato com a nossa civilização. Eles 
vivem em áreas afastadas na Amazônia Legal e man-
têm intocadas as tradições de seus antepassados. 

O Governo brasileiro no passado tentou “integrar” 
os povos indígenas à sociedade nacional, através da 
incorporação dos indígenas a nossa cultura. Hoje to-
dos reconhecemos que é melhor proteger a distância 
as áreas onde eles estão e preservar sua identidade.

Diversidade é a palavra-chave para entender os ín-
dios brasileiros. Precisamos da paz no campo e nas cida-
des, nas aldeias e em todas as tribos. Temos uma grande 
Nação e espaço suficiente para toda a nossa civilização.

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

cedo a palavra ao Deputado Sebastião Bala Rocha, 
último orador inscrito. Em seguida, passaremos à dis-
cussão da matéria. 

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, o Deputado Vinicius Gurgel, do PR, envolveu 
meu nome, de maneira irresponsável, em matéria publi-
cada pela Folha de S.Paulo. Mentiu para o Brasil, por 
meio da Folha de S.Paulo, alegando que no Amapá, 
por exemplo, não existia indústria naval. 

Eu tenho em mão a relação de mais de 40 em-
presas de construção de embarcações no Amapá. 
Nós estamos na foz do Rio Amazonas; como é que o 
Amapá não teria indústria naval? Nós não construímos 
grandes graneleiros nem transatlânticos, mas constru-
ímos muitas embarcações, até de ferro.

Para a Folha de S.Paulo, para os Deputados 
e Senadores que estão interessados na questão dos 
sindicatos do Amapá, eu peço que seja registrado todo 
este material e a cópia do indiciamento da Presidenta 
da Federação das Indústrias do Estado do Amapá – 
FIEAP, Telma Gurgel, genitora do Deputado Vinicius 
Gurgel, exatamente sobre fraudes na constituição de 
empresas para poder participar, concorrer e ganhar a 
Presidência da FIEAP.

(A cópia referente ao indiciamento da Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Amapá – 
FIEAP, Telma Gurgel, e o Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral da Receita Federal acerca da In-
dústria Naval no Amapá encontram-se na Coordenação 
de Arquivo do Centro de Documentação e Informação 
da Câmara dos Deputados, conforme Memorando nº 
144, emitido pelo Departamento de Taquigrafia, Revi-
são e Redação – art. 98, § 3º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.)

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidente, quero dar como 
lido pronunciamento em que aplaudimos a aprovação 
do projeto que regulamenta a profissão de catador de 
materiais recicláveis e de reciclador de papel.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
imensa alegria em ver aprovado o projeto de lei que 
regulamenta a profissão de catador de materiais reci-
cláveis e de reciclador de papel. 

Originário do Senado, o Projeto de Lei nº 6.822, 
de 2010, cumpriu a última etapa no Legislativo ao ser 
aprovado definitivamente pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Agora o projeto segue para a sanção 
da Presidente Dilma Rousseff, a quem rogo especial 
atenção. 

Os catadores e recicladores carecem desse re-
conhecimento, tanto pela dignidade do trabalho em si 
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quanto pelo benefício que promovem ao meio ambiente 
e à sociedade. Podemos afirmar que o trabalho de ca-
tadores e recicladores se tornou imprescindível hoje.

Essa é uma das conquistas que busquei nesta 
Casa por entender o valor e a dignidade do trabalho 
de catadores e recicladores. O projeto beneficia o 
catador, o profissional que seleciona, cata ou trans-
porta produtos recicláveis, podendo ser autônomo ou 
associado a alguma cooperativa. Da mesma forma, o 
trabalhador que recicla papel pode estar ou não asso-
ciado a cooperativa.

Agora esses trabalhadores podem requerer o 
registro profissional nos órgãos competentes do Mi-
nistério do Trabalho para obter os benefícios de tal 
reconhecimento.

A maior parte da sociedade não tem preocupa-
ção com os resíduos que produz. Os substratos do 
consumo moderno são simplesmente descartados em 
quantidades colossais pela sociedade, em quantidade 
capaz de saturar em pouco tempo praticamente todos 
os ambientes.

Os catadores, por sua vez, recolhem uma grande 
variedade de materiais como metais, papel, plástico e 
vidro. Através do trabalho combinado de catadores e 
recicladores, milhões de toneladas anuais de diversos 
produtos descartáveis são redirecionados ou transfor-
mados para reutilização, desafogando os sistemas de 
uma grande pressão.

Alguns benefícios já foram conquistados para 
essas categorias profissionais, como o produzido pelo 
Decreto nº 7.405/10, que instituiu o Programa Pró-Ca-
tador, “com a finalidade de integrar e articular as ações 
do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento 
à organização produtiva dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 
trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão 
social e econômica e à expansão da coleta seletiva de 
resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por 
meio da atuação desse segmento” (art. 1º).

Gradativamente esses profissionais vão conquis-
tando o merecido reconhecimento da relevância do seu 
trabalho e, em consequência, os benefícios trabalhistas. 

Portanto, avançando no aprimoramento da legisla-
ção favorável aos catadores e recicladores, estaremos 
sabiamente trabalhando a favor de todos. 

Muito obrigado.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sra. Presidenta, registro a importância 
de V.Exa. tomar a decisão de dar início à Ordem do Dia. 
Quero parabenizá-la pela sua capacidade, determina-
ção e coordenação. Sinto-me orgulhosa, como mulher, 
de vê-la presidir os trabalhos desta Casa.

Faço questão de registrar a importância da obra 
de macrodrenagem que o Prefeito de Itapema, Sabino 
Bussanello, do PT, está realizando. Trata-se de uma 
obra orçada em 35 milhões de reais, o dinheiro mais 
bem aplicado do Governo Federal. Estou falando de 
um Município que faz parte de um Estado rico que ha-
via esquecido o seu povo, onde havia muitos roubando 
dinheiro, e o povo sem nenhum saneamento básico.

Parabéns ao Prefeito Sabino Bussanello e à Pre-
sidente Dilma Rousseff, que assinou o decreto, fazendo 
com que a obra seja colocada em andamento.

Parabéns, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar a importância de uma grandiosa obra que o 
governo do Prefeito de Itapema, Sabino Bussanello, 
iniciou na manhã de ontem e que é o maior investimen-
to já realizado naquele Município: a macrodrenagem, 
num valor de mais de 36 milhões de reais. O objetivo 
do projeto é criar um sistema que irá coletar e conduzir, 
de forma adequada, as águas da chuva por galerias 
de concreto até os rios e o mar, prevenindo os efeitos 
de enxurradas.

A Macrodrenagem de Itapema faz parte do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC), do Go-
verno Federal, por meio do Ministério das Cidades, em 
uma parceria que inclui investimentos federais a fundo 
perdido, sem a necessidade de reembolso, e recursos 
Municipais, através do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável de Itapema (PRODESI). 

O projeto de Macrodrenagem em Itapema será 
desenvolvido durante 20 meses na cidade. Três em-
presas serão responsáveis pela execução nas áreas 
de trabalho socioambiental, pela Iguatemi, no valor de 
R$564.714,50; fiscalização e supervisão, pela EMO-
BRAS, no valor de R$421.023,00; e obras, pela Sul-
catarinense, no valor de R$35.256.787,52, além de 
equipamentos, no valor de R$5.140,00, totalizando 
R$36.247.665,02. 

O Prefeito Sabino Bussanello lembrou o trabalho 
que ele e sua equipe de governo tiveram para conse-
guir o dinheiro para o investimento na Macrodrenagem 
de Itapema. Bussanello contou que desde 2008, quan-
do assinou com a então Ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, o repasse de 500 mil reais para a construção 
das casas populares para os afetados pelas cheias, a 
macrodrenagem tinha sido colocada como uma possi-
bilidade, desde que houvesse um projeto. Então, solici-
tou que a equipe de engenheiros dedicasse esforços e 
deixasse prontos os documentos necessários. 
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 O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, doar órgãos e tecidos é um ato de solidariedade 
capaz de salvar vidas.

Um transplante bem-sucedido resgata a saúde 
física e psicológica de toda a família envolvida com o 
paciente transplantado e personifica a solidariedade 
e o amor ao próximo por parte da família do doador.

No Brasil, temos cerca de 70 mil pessoas na fila 
aguardando por um transplante. O gesto de doar pre-
cisa ser incentivado. Portanto, Sra. Presidente, esta-
mos enviando uma indicação ao Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, sugerindo que os volantes 
das diversas modalidades de loterias em vigor, bem 
como os bilhetes de Loteria Federal tragam mensa-
gens incentivando a doação e o incremento do núme-
ro de doadores.

Gostaria, portanto, que V.Exa. desse como lido 
todo o meu pronunciamento no sentido de incentivar 
a doação de órgãos e tecidos no Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, doar ór-
gãos e tecidos é um ato de solidariedade capaz de 
salvar vidas. 

Um transplante bem-sucedido resgata a saúde 
física e psicológica de toda a família envolvida com o 
paciente transplantado e personifica a solidariedade 
e o amor ao próximo por parte da família do doador.

No Brasil, temos cerca de 70 mil pessoas na fila 
aguardando por um transplante. 

O gesto de doar precisa ser incentivado. Informa-
ções sobre transplantes de órgãos e tecidos devem ser 
divulgadas massivamente para a população.

Neste contexto, Sr. Presidente, a rede de casas 
lotéricas da Caixa Econômica Federal pode exercer 
relevante papel. Existem hoje 10.691 postos lotéricos 
operando no País. 

Essa capilaridade da rede lotérica deve ser uti-
lizada em favor da campanha de massificação de in-
formações. 

Estamos, Sr. Presidente, enviando uma indica-
ção ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
sugerindo que os volantes das diversas modalidades 
de loterias em vigor, bem como os bilhetes da Loteria 
Federal, tragam mensagens incentivando a doação e 
o incremento do número de doadores.

Entendemos que esta é uma medida em favor da 
esperança, da solidariedade e da vida.

Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Sem revi-

são da oradora.) – Sra. Presidente, com pesar registro 

o falecimento ontem à noite em Teresina da D. Socorro 
Claudino, esposa do querido empresário João Clau-
dino e mãe do nosso Senador João Vicente Claudino, 
uma mulher que dedicou a sua vida a fazer o bem, um 
grande exemplo para todos nós, piauienses.

Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
no Federal lançou, recentemente, um importante pro-
jeto social. Trata-se do Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limite, que reúne 
iniciativas de peso em áreas como educação, saúde, 
cidadania e acessibilidade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, existem atualmente no Brasil 45,6 
milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. 
Isso significa 23,91% da população brasileira.

Com o programa Viver Sem Limite, espera-se que 
o Brasil avance ainda mais na promoção da inclusão 
social das pessoas com deficiência. 

Na cerimônia do lançamento, a Presidente Dil-
ma Rousseff se emocionou e chegou a chorar. Foi, de 
fato, um momento especial para a luta das pessoas 
que vivem com algum tipo de deficiência.

“Estamos aqui para celebrar a coragem de viver 
sem limites. É incrível a força que há nas pessoas para 
vencer desafios e superar limites”, disse a Presidente. 
Ela chorou no início da solenidade ao comentar a pre-
sença das filhas do nosso colega Deputado Romário 
e do Senador Lindbergh Farias.

No seu pronunciamento, Dilma Rousseff sublinhou 
a importância da autonomia no cotidiano daqueles que 
têm deficiência. “São brasileiros que podem realizar ple-
namente seus sonhos individuais, mas podem e devem 
ajudar a concretizar o nosso sonho coletivo”, afirmou.

O programa Viver Sem Limite articula e organiza 
ações já desenvolvidas pelo Governo Federal, mas que 
foram aprimoradas e fortalecidas para eliminar barrei-
ras e permitir o acesso da população com deficiência 
a bens e serviços.

Segundo informações do Secretário Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, Antônio José do Nascimento Ferreira, o progra-
ma governamental estabelece metas que devem ser 
atingidas até o ano de 2014, com recursos da ordem 
de R$7,6 bilhões.

As estratégias do Viver sem Limite serão execu-
tadas em conjunto por 15 órgãos do Governo Federal, 
sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos.

De acordo com o que foi divulgado na semana 
passada, na área da educação, o plano prevê a am-
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pliação do acesso dos alunos com deficiência à escola, 
saltando de 229.017 para 378 mil o número de crian-
ças e adolescentes nas salas de aula. Outra medida é 
adequar as escolas públicas e as instituições federais 
de ensino superior às condições de acessibilidade. 

O Viver Sem Limite prevê ainda a criação de 
novas salas de aula com recursos multifuncionais e a 
atualização das que já existem. Outro ponto é a oferta 
de até 150 mil vagas para pessoas com deficiência nos 
cursos federais de formação profissional e tecnológica.

São louváveis todas essas iniciativas na área da 
educação. Mas é fundamental também promover uma 
grande campanha de conscientização dos estudantes 
e da comunidade escolar sobre a importância de real-
mente incluir os alunos com deficiência.

E incluir não significa apenas aumentar as vagas 
nas escolas e promover a acessibilidade. Incluir sig-
nifica, sobretudo, diminuir a distância social entre os 
alunos com deficiência e os seus colegas.

Sabemos que, muitas vezes, as crianças e os 
adolescentes com deficiência são excluídos do con-
vívio social dentro e fora da escola e, não raro, sofrem 
bullying devido à sua condição de maior vulnerabilidade.

Na área da saúde, estão previstas a ampliação e 
a qualificação da triagem neonatal, com a inclusão de 
dois novos exames no teste do pezinho, além da sua 
implantação completa em todos os Estados até 2014. 
O Plano estabelece ainda a criação de 45 centros de 
referência em reabilitação.

O Governo também sinaliza formar 660 novos 
profissionais de saúde em órteses e próteses até 2014, 
para atuar nas oficinas ortopédicas que serão criadas.

No que se refere à acessibilidade, uma área mui-
to importante, o Viver Sem Limite prevê a construção 
de 1,2 milhão de moradias adaptáveis pelo programa 
Minha Casa, Minha Vida 2.

As obras da Copa do Mundo de 2014 e do PAC 
2 também serão adaptadas para promover a plena in-
clusão das pessoas com deficiência.

Quero, portanto, parabenizar a Presidente Dilma 
e o Governo Federal por essa importante iniciativa. Na 
qualidade de Parlamentar, vou lutar para que os recur-
sos destinados ao programa Viver sem Limite sejam 
efetivamente liberados e aplicados nas diversas ações 
que visam melhorar as condições de vida de mais de 
45 milhões de brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-

mos passar à Ordem do Dia.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
questão de ordem.

Desculpe, Sra. Presidente, mas eu gostaria de 
insistir numa questão, apenas uma dúvida. Como é 
que nós vamos iniciar a discussão da matéria se há 
um requerimento na mesa pedindo o adiamento da 
discussão? V.Exa. vai dar início à discussão da ma-
téria apesar desse requerimento? Como nós vamos 
entender, uma vez que não há quorum, e ainda com 
131 Deputados? Eu queria uma resposta. Nós vamos 
iniciar a discussão, e depois V.Exa. diz que vai colocar 
em votação o requerimento de adiamento de discussão? 
Confesso a V.Exa. que não estou entendendo muito.

Gostaria de uma informação de V.Exa., como 
Presidente da Casa.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
acho que agora chegamos ao momento de aplicar 
uma jurisprudência.

Repito, Deputado Macris, eu sempre fui derro-
tado nessa posição, por várias vezes. A Câmara dos 
Deputados construiu o entendimento, e eu estou me 
curvando a esse entendimento do coletivo desta Casa. 
Meu ponto de vista não era esse, mas passou a ser. 
Por quê? Porque já houve debate sobre isso dez vezes 
na Câmara, e assim foi resolvido.

Então, só para não ficarmos voltando sempre 
ao mesmo tema, vamos cumprir o que já foi objeto de 
deliberação do conjunto dos Deputados, porque hou-
ve recurso, houve tudo. Já deliberaram assim os Srs. 
Deputados e as Sras. Deputadas. 

Além do mais, acho que está preclusa a matéria, 
porque a Mesa já deliberou nesta sessão.

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

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, só para colaborar, 
respondendo ao Deputado Vanderlei Macris, o ônus de 
atingir o quorum para votar o requerimento que eles 
apresentaram é da Oposição. Exatamente por isso 
vamos iniciar a discussão, Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É o 
que vamos fazer agora. Inclusive, já falamos sobre a 
jurisprudência. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADOS 
À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com 21 anos, Francisco Daniel Co-
elho da Silva é o para-atleta mais bem-sucedido da 
região. Atual campeão brasileiro dos 1.500 metros e 
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dos 800 metros, o atleta acaba de representar o Brasil 
nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, no 
México, e ganhar duas medalhas. Apesar de competir 
há apenas três anos, “Daniel atleta”, como gosta de 
ser chamado, já conseguiu superar muitos veteranos, 
conquistando, assim, uma das quatro vagas que fica-
ram com atletas do Nordeste.

Em Pernambuco, apenas dois atletas se classifi-
caram. Daniel sonhava com esta conquista desde que 
começou a competir. “Eu me sinto feliz por ter con-
seguido esta vitória”, diz o atleta que já possui uma 
coleção de quase 40 medalhas, sendo 12 oficiais de 
circuitos nacionais. 

O título mais importante conquistado anteriormen-
te pelo atleta foi o de campeão brasileiro do Circuito 
Nacional Paraolímpico Brasileiro, em 2010. Este ano 
o atleta continua sendo o melhor do ranking nacional 
nos 800 metros e nos 1.500 metros e garante o título 
por mais 1 ano. Para D. Ednalva Coelho, mãe de Da-
niel, o apoio da família foi um dos principais fatores 
que contribuíram para o sucesso do atleta. “Eu viajo 
com ele sempre para assistir às corridas. Toda a famí-
lia apoia, e temos muito orgulho do nosso campeão”, 
diz emocionada. 

Daniel já tem planos para depois do Parapan, 
Sr. Presidente. “Quero ir a Londres 2012. Disputar as 
Paraolimpíadas é o meu próximo objetivo”, diz o atle-
ta, confiante.

Mesmo com todas essas adversidades, o para-
-atleta Francisco Daniel Coelho da Silva, 21 anos, con-
quistou medalhas de prata e de ouro no Parapan de 
Guadalajara, quebrando o recorde parapan-americano.

Filho de agricultores do sertão de Pernambuco, 
Daniel, que estuda numa escola pública, enfrentou 
muitas dificuldades e falta de apoio em sua carreira. 
Foi por intermédio do treinador voluntário Marciano 
Pereira Barros que Daniel começou a treinar e logo se 
destacou no atletismo da região, conquistando muitas 
medalhas e agora representando o Brasil em compe-
tições internacionais. Ele leva o nome de sua cidade 
para o mundo.

Com esta vitória, Daniel se classifica automatica-
mente para as Paraolimpíadas de Londres 2012, onde 
vai buscar o título mundial. O atleta chega a Petrolina 
na terça-feira, 22 de novembro, à meia-noite, onde 
será recebido pela família e pelos amigos. Parabéns 
ao guerreiro Daniel e sua família. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para dizer que neste final de semana, o 
meu querido Clube Náutico Capibaribe confirmou sua 
volta à primeira divisão do futebol brasileiro para 2012, 
depois de uma brilhante campanha na série B neste 
ano. Com a edição 2011, o Náutico chegou a sua 16ª 

Série B. Porém, ao contrário de outras edições, esta 
foi uma campanha quase irretocável do Timbu. O time 
conseguiu o acesso para a Série A com um jogo de 
antecedência e tem tudo para terminar a competição 
na vice-liderança. Para se ter uma ideia da força do 
alvirrubro, o clube completou 25 rodadas no G-4. 

Os números obtidos pelo Náutico nesta Série B 
mostram um panorama bem diferente do que o mais 
otimista dos alvirrubros poderia vislumbrar. Na primeira 
rodada da competição, o Timbu perdeu por quatro a 
zero da Portuguesa, no Canindé. Após aquela partida, 
boa parte dos torcedores imaginou que este seria um 
ano de agonia, baseado na luta para fugir da Série C. 
Puro engano.

O Náutico esteve na zona de rebaixamento ape-
nas uma vez, justamente na primeira rodada. Depois 
disso, os pernambucanos cresceram no torneio. Hoje, 
o alvirrubro é o segundo time que mais venceu na Sé-
rie B 2011. São 17 vitórias contra 21 da Portuguesa, 
já campeã da competição. Em se tratando de derro-
tas, até esta 37ª rodada, o Náutico contabiliza apenas 
sete. Mais uma vez, o desempenho fica atrás apenas 
da Lusa, que perdeu em três ocasiões.

Para coroar sua campanha na Série B, Sr. Pre-
sidente, o Náutico tem uma das melhores defesas do 
torneio. De 36 partidas, o Timbu sofreu 39 gols. No ata-
que, mais um ponto positivo para os pernambucanos. 
Com 21 gols, Kieza é o artilheiro da Série B e tem mais 
um jogo para se consolidar na artilharia da competi-
ção. Mas nem só de Kieza é feito o time do Náutico.

A conquista da vaga na Série A foi resultado de 
um conjunto bem armado pelo técnico Waldemar Le-
mos. O treinador chegou sob olhares de desconfian-
ça e, mesmo sem entrar em campo, teve que suar a 
camisa para ganhar credibilidade com o torcedor. Na 
linha, o sucesso começou com o camisa 1. O goleiro 
Gideão foi responsável por grandes defesas e graças 
a elas o Náutico saiu de campo com a vantagem no 
placar em diversas partidas.

Na zaga, Marlon e Ronaldo Alves – e eventual-
mente Diego Bispo, quando acionado – fizeram bem 
a sua parte. O setor mais frágil do Náutico na Série 
B foram os laterais, mas ainda assim, no decorrer da 
Série B, não houve incidentes maiores que comprome-
tessem a caminhada de volta à Série A. O meio-cam-
po alvirrubro, formado por Éverton, Elicarlos, Derley 
e Eduardo Ramos, conseguiu fazer com eficiência a 
ligação entre a zaga e o ataque que, além de Kieza, 
teve a colaboração de Rogério.

Por tudo o que conseguiu construir este ano, o 
Náutico chegou ao fim da Série B 2011 em uma situa-
ção bastante diferente da que viveu em 2010. No ano 
passado, o alvirrubro terminou na 13ª posição, com 48 
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pontos ganhos em 28 rodadas. Foram 14 vitórias, seis 
empates e 18 derrotas e apenas dois pontos à frente do 
primeiro time da zona de rebaixamento (o Brasiliense).

Quando 2012 chegar e os torcedores do Náutico 
olharem para trás verão números bem diferentes. A 
torcida alvirrubra se lembrará de que, sob o comando 
de Waldemar Lemos, Gideão, Peter, Marlos, Ronal-
do Alves, Airton, Everton, Elicarlos, Derley, Eduardo 
Ramos, Kieza, Rogério, além de Gledson, Jeff Silva, 
Lenon, Elton e outros poucos do elenco reduzido aju-
daram o Timbu a ter um fim de ano feliz.

O Clube Náutico Capibaribe, mais conhecido 
como Náutico, é um clube desportivo brasileiro da 
cidade do Recife, no Estado de Pernambuco. Foi fun-
dado em 7 de abril de 1901 como Club Náutico Capi-
baribe e teve seu primeiro time de futebol formado por 
ingleses e alemães. As cores do clube, presentes no 
escudo e bandeira oficiais, são o vermelho e branco. 
Seus torcedores são conhecidos como alvirrubros 
ou nauticanos.

Um dos mais antigos e tradicionais clubes do 
Brasil, Sr. Presidente, é o mais antigo do seu Estado 
e detém a segunda maior torcida de Pernambuco e a 
quarta maior do Nordeste, conforme pesquisa do Ins-
tituto Datafolha de 2010. É considerado o clube das 
colônias inglesa e alemã no Recife, apesar de também 
ter sido adotado pelos holandeses, franceses, italia-
nos, portugueses e espanhóis da cidade, daí o fato de 
o Náutico ficar conhecido primeiramente como “clube 
dos ricos” e “clube aristocrático”, o que até hoje se 
manifesta pelo fato de ter a grande maioria da elite do 
Estado como parte importante de sua torcida. 

Não obstante, com os títulos e glórias conquis-
tados a partir dos anos 60, considerada a década de 
ouro do clube, o Náutico começou a receber adesão 
cada vez mais forte das classes populares do Recife 
e do Estado, tendo hoje uma torcida bastante popular 
e diversificada.

Foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 
1967, o que lhe rendeu uma participação pioneira na 
Copa Libertadores da América. É campeão do Torneio 
dos Campeões do Norte-Nordeste. Possui 21 títulos de 
campeão estadual, o primeiro conquistado em 1934 e 
o mais recente em 2004, tendo conquistado, em 1951, 
o título de campeão no seu cinquentenário e, em 2001, 
o de campeão no ano do seu centenário, feito único em 
seu Estado. É o único clube hexacampeão pernambu-
cano: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968.

Em cinco oportunidades terminou o Campeonato 
Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, sendo 
esse o recorde entre os times do Norte-Nordeste, ao 
lado do Bahia. O Náutico é proprietário do Estádio 
Eládio de Barros Carvalho, mais conhecido como Es-

tádio dos Aflitos, por localizar-se no bairro dos Aflitos. 
A capacidade da praça de esportes atualmente é de 
22 mil espectadores sentados. 

Também lhe pertence o CT Senador Wilson Cam-
pos – o maior e em melhores situações do Norte-
-Nordeste do País –, situado no bairro da Guabiraba, 
no Recife, que possui 49 hectares e conta com quatro 
campos oficiais e dois campos de futebol de dimen-
são reduzidas, área para administração, vestiários, 
alojamentos etc. É dono de uma garagem para remo, 
situada na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro.

O clube, Sr. Presidente, tem uma rivalidade his-
tórica com o Sport Club do Recife, com quem faz o 
clássico mais antigo e de maior rivalidade do Estado, 
intitulado de Clássico dos Clássicos, também chamado 
de Derby Pernambucano, sendo este o terceiro clássi-
co mais antigo do Brasil. Mantém ainda rivalidade com 
o Santa Cruz Futebol Clube e com o América Futebol 
Clube, donde o confronto com o primeiro é conheci-
do como Clássico das Emoções e, com o segundo, 
Clássico da Técnica e Disciplina. Parabéns a todos os 
alvirrubros em todos os lugares deste imenso País.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, acontece em Petrolina, no Vale do São Francisco, 
em Pernambuco, de 20 a 25 de novembro, o XXI Con-
gresso Nacional de Irrigação e Drenagem – CONIRD. 
Priorizar a concepção e elaboração de um plano diretor 
em agricultura irrigada para Pernambuco será um dos 
temas mais debatidos durante o Congresso.

O tema da oficina, que tem como um dos coorde-
nadores o Secretário de Agricultura e Reforma Agrá-
ria de Pernambuco, Ranilson Ramos, foi baseado no 
Plano Diretor em Agricultura Irrigada de Minas Gerais, 
trabalho que também será apresentado na oportunida-
de pelo Secretário Adjunto da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais, Paulo Romano. 

Segundo o Secretário pernambucano, que in-
clusive tem raízes na região, o Governo do Estado já 
deu os primeiros passos visando à implementação do 
plano. “A Agricultura irrigada em Pernambuco tem hoje 
um forte peso econômico e social, figurando inclusive 
como um dos maiores indutores do desenvolvimento 
no Estado. E Petrolina, enquanto representante maior 
de uma região que abriga 90% da nossa agricultura 
e responde pelo segundo PIB do agronegócio, realiza 
agora o XXI CONIRD que certamente será o grande 
fórum para esta e tantas outras importantes discus-
sões”, previu Ranilson Ramos.

O Secretário também lembrou, Sr. Presidente, que 
estão sendo identificadas novas áreas para ampliação 
da agricultura irrigada, a exemplo de 30 mil hectares 
entre os Municípios de Tacaratu e Petrolândia. 
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“Trata-se de uma área próxima ao Lago de Ita-
parica com solos de boa qualidade e investimentos 
relativamente baratos. Além desta, outras áreas já fo-
ram identificadas pela CODEVASF e serão levadas à 
consideração do Ministro Fernando Bezerra Coelho, a 
exemplo do Canal do Sertão”. Com um Plano Diretor em 
Agricultura Irrigada para Pernambuco visa-se também 
a uma ampla integração de esforços e competências, 
maximizando-se o aproveitamento dos sinergismos e 
complementariedades entre as políticas e os organis-
mos que já atuam em uma ou outra região do Estado. 

Promovido pela Associação Brasileira de Irriga-
ção e Drenagem – ABID, em parceira com o Governo 
de Pernambuco, por meio da Secretaria de Agricultura 
e Reforma Agrária – SARA e o Ministério da Integra-
ção Nacional, o XXI Congresso Nacional de Irrigação 
e Drenagem – CONIRD vai oferecer uma vasta pro-
gramação com 12 oficinas, três seminários, quatro 
conferências, visitação de estandes, seção pôsteres 
e dois dias de campo. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Brasil depende excessivamente do 
transporte rodoviário de cargas, e a idade média da 
nossa frota de caminhões chega a 22 anos, três vezes 
maior do que a registrada, por exemplo, nos Estados 
Unidos. Esse cenário indica a urgente necessidade de 
estimular a renovação no setor, prorrogando o progra-
ma de apoio já existente, reduzindo a alíquota para 
importação e facilitando o acesso dos autônomos aos 
financiamentos.

Foram vendidos no País, no ano passado, cerca 
de 170 mil caminhões novos, conforme dados reuni-
dos pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). 
Em 2011, a comercialização desses veículos segue 
em alta, fazendo supor que o total, ao final do ano, 
será ainda maior.

Parte desse crescimento se deve ao PROCA-
MINHONEIRO, um plano de incentivo à renovação 
da frota que integra o Programa de Sustentação do 
Investimento do BNDES e que será estendido até o 
final de 2012.

O PROCAMINHONEIRO foi lançado em 2009, 
prorrogado no ano passado e em junho deste ano, 
e tinha previsão de encerramento em dezembro. Ini-
cialmente, praticava taxa anual de juros de 4,5% e 
permitia o financiamento de 100% do valor do bem, 
com carência de 6 meses e prazo de pagamento de 
96 meses, para caminhões novos ou usados de até 
15 anos e implementos rodoviários. Na primeira pror-
rogação, a taxa subiu para 5,5% e hoje está em 7%, 
com financiamento de até 90% do bem.

As prorrogações são bem-vindas, Sr. Presidente, 
mas não o paulatino aumento da taxa de juros – que, 
na prática, torna o incentivo menor – e a exigência de 
aporte de pelo menos 10% do valor do bem, que pre-
judica os caminhoneiros autônomos.

Na verdade, um grande número de autônomos 
sequer pôde aderir ao PROCAMINHONEIRO, por não 
preencher os requisitos do BNDES para a concessão 
dos financiamentos, e essa é uma das questões que 
precisam ser examinadas no momento em que se pre-
para uma nova prorrogação.

O PROCAMINHONEIRO teve seu melhor de-
sempenho em 2010, financiando R$6,5 bilhões, em 
operações com o valor médio de R$130 mil. Este ano, 
a procura pelo crédito está mais baixa, e não porque 
não exista demanda de novos caminhões – ao contrá-
rio, as listas de espera nas revendas preveem prazos 
entre 6 meses e 1 ano.

O que provavelmente está ocorrendo é que um 
expressivo contingente de autônomos não se sente 
em condições de atender as exigências do banco, 
ampliadas agora pelo aporte mínimo de 10%, e isso 
acaba frustrando a renovação de uma parte conside-
rável da frota.

Seria muito bom, portanto, se o BNDES pudesse 
prorrogar o PROCAMINHONEIRO, anunciando também 
melhores taxas de juros e mais facilidade de acesso 
aos autônomos.

Outro aspecto que deve ser considerado, para 
acelerar a renovação da frota rodoviária de carga, é 
a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados na importação de caminhões. O setor 
desfrutava de alíquota zero, mas agora está sujeito 
aos mesmos 30% cobrados dos automóveis no caso 
de veículos que não tenham pelo menos 65% de par-
tes e peças produzidas no Brasil ou em países com 
os quais mantemos acordos automotivos.

O resultado, segundo estudo realizado pela CNT, 
é um aumento substancial de preço, que reduzirá a 
aquisição de veículos importados e aumentará o tem-
po de espera pelos fabricados aqui. Um caminhão 
semileve, que custava em média R$89.100,00 antes 
da imposição do IPI de 30%, passa a custar em tor-
no de R$115.830,00; um pesado, antes vendido a 
R$315.700,00, agora chega a R$410.410,00.

É verdade que a venda de caminhões importados 
cresceu 200% entre janeiro e dezembro do ano passa-
do, enquanto a comercialização de nacionais aumen-
tava 27%, mas sua participação no mercado ainda era 
muito pequena. Dos 170 mil caminhões vendidos em 
2010, apenas 4 mil eram importados. Creio, por isso, 
que o Governo poderia rever a alíquota de IPI, a fim 
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de propiciar o aumento da oferta de veículos novos, 
que hoje é muito menor do que a demanda.

Nossa dependência do transporte rodoviário de 
cargas é um problema que não será resolvido em curto 
prazo. Devemos fazer o possível, portanto, para que 
tal modalidade se torne cada vez mais eficiente, e isso 
exige, é claro, uma frota mais moderna.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro, nesta oportunidade, o transcurso 
do Dia Universal da Criança, celebrado oficialmente 
em 20 de novembro.

Embora as datas das comemorações mais popula-
res dedicadas à infância variem de país para país – no 
Brasil, por exemplo, é 12 de outubro –, a ONU adotou 
o dia 20 de novembro com tal finalidade, porque nesse 
dia, em 1959, foi aprovada a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança e, em 1989, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança.

São dois documentos importantíssimos que de-
monstram ser cada vez maior o entendimento sobre 
a necessidade de se desenvolver ações voltadas a 
garantir o melhor interesse das crianças nos mais di-
versos países. Não por acaso, a Convenção, o mais 
recente, acabou se tornando o tratado de direitos hu-
manos mais ratificado em toda a história. 

Nas duas últimas décadas, mais de setenta na-
ções incorporaram, às respectivas legislações, dispo-
sitivos relacionados à proteção à infância, atendendo 
às diretrizes da Convenção e visando, assim, à cons-
trução de um mundo de paz.

Tal iniciativa demanda grande esforço das socie-
dades envolvidas, uma vez que implica desde a mu-
dança de paradigmas culturais fortemente arraigados, 
como ocorre onde persistem costumes a exemplo do 
casamento infantil e da mutilação genital feminina, até 
a eliminação de práticas universalmente observadas, 
como a da violência contra as crianças, passando por 
ações de resgate em áreas castigadas por conflitos 
armados ou desastres naturais.

O enfrentamento dessas grandes dificuldades, 
estimulado pela Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça, já resultou na queda do número anual de mortes 
de menores de 5 anos, de cerca de 12,5 milhões, em 
1990, para menos de 9 milhões, em 2008. E assegura 
que, hoje, quase 84% das crianças em idade escolar 
estejam frequentando o curso básico, em situação de 
quase completa paridade de gênero.

Além disso, a Convenção contribuiu para o alcan-
ce de uma série de outros progressos relacionados aos 
direitos à sobrevivência e ao desenvolvimento infantis. 
Entre esses, destacam-se: a expansão da prática do 

aleitamento materno; a suplementação alimentar com 
doses de vitamina; a imunização rotineira, que, no 
caso da vacina contra o sarampo, ajudou a reduzir as 
mortes provocadas por essa doença em 74% desde o 
ano 2000; e a difusão do atendimento pré-natal, res-
ponsável pela diminuição dos índices de transmissão 
de HIV das gestantes para seus bebês.

Portanto, nestes 22 anos, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança ajudou a produzir diversos avanços 
que merecem ser comemorados. Contudo, ao lado des-
ses avanços, permanece uma série de desafios, com 
os quais os países signatários da Convenção precisam 
se defrontar, a fim de garantir a plena realização das 
diretrizes ali estabelecidas no tocante à saúde, nutri-
ção, educação e proteção da infância. 

Apesar de todos os esforços, de 500 milhões a 
1,5 bilhão de crianças ainda continuam sendo expos-
tas à violência; cerca de 150 milhões estão envolvidas 
no trabalho infantil; em torno de 18 milhões sofrem os 
efeitos dos deslocamentos; e 1,2 milhão, em média, a 
cada ano desde 2000, é vítima do tráfico internacional.

Embora tais problemas afetem os países pobres 
com maior intensidade, também são motivo de preo-
cupação entre os abastados, principalmente após a 
comoção provocada pelas recentes crises financeiras. 
E isso vem confirmar a necessidade de que todos re-
novem o compromisso global com a implementação 
dos direitos da criança, conforme preconizados pela 
Convenção da ONU.

Assim, a comemoração do Dia Universal da Crian-
ça constitui excelente ocasião para que tal compromisso 
seja renovado também aqui no Brasil, como demons-
tração de que estamos cuidando cada vez melhor de 
nosso futuro.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, depois de vários pronunciamentos 
na tribuna desta Casa sobre a PEC do Poder Executi-
vo que prorroga por mais 4 anos a Desvinculação de 
Receitas da União, inclusive falando pela Liderança 
do meu partido, surgem novos argumentos que ainda 
podem ser considerados na discussão e votação da 
emenda em segundo turno.

Estou, para isso, recorrendo a recente estudo 
feito pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
da Câmara dos Deputados. Com argumentos bastan-
te seguros, o trabalho demonstra que o Governo não 
precisa da DRU para alcançar a meta de superávit 
primário de 2012. É que os recursos desvinculados 
pela DRU acabam retornando para as mesmas áreas 
de onde eles foram retirados, porque elas são, atual-
mente, deficitárias.
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Quando foi criado, há 18 anos, com o nome de 
Fundo Social de Emergência (FSE), o mecanismo de 
desvinculação das receitas foi fundamental para garan-
tir o fechamento das contas públicas e também para o 
cumprimento das metas fiscais.

O estudo da Consultoria é muito objetivo e mostra 
que, naquela época, a seguridade social era supera-
vitária e o Governo precisava desvincular as receitas 
das contribuições sociais, a fim de conseguir transferir 
a “sobra” de recursos para cobrir outras despesas e 
fazer o superávit primário.

A desvinculação atingia também outras áreas 
sociais, como, por exemplo, a da educação, que está 
vinculada aos impostos federais. Essa realidade mudou 
a partir de 2009, quando as receitas das contribuições 
sociais passaram a ser insuficientes para financiar a 
seguridade, incluindo os benefícios pagos aos servi-
dores civis e militares, aposentados e pensionistas. O 
Tesouro foi obrigado a transferir recursos livres para 
fechar o buraco. 

Para 2012, a situação é muito diferente. A des-
vinculação de contribuições sociais que se destinariam 
à seguridade social será de R$53,9 bilhões. Por outro 
lado, a proposta orçamentária para o próximo ano pre-
vê que o Tesouro Nacional irá transferir do Orçamento 
fiscal R$66 bilhões para a seguridade social, incluídos, 
nesse montante, recursos livres e os valores desvin-
culados de contribuições sociais. Ou seja, o Tesouro 
termina transferindo R$12 bilhões a mais do que vai 
obter com a DRU sobre as contribuições sociais.

Como o Tesouro vai transferir até mais recursos 
para as áreas de onde tira receita com a DRU, o estudo 
da Consultoria da Câmara considera que o Governo, 
se a desvinculação não for renovada pelo Congres-
so, só perderia R$570,5 milhões da receita da CIDE-
-Combustíveis transferida para os Governos Estaduais.

O estudo termina sugerindo que Governo e Con-
gresso deveriam discutir uma ampla reforma fiscal em 
que a questão das vinculações seja avaliada. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. GENECIAS NORONHA (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar esta oportunidade 
para prestar minha homenagem à região do Cariri, no 
Ceará, terra boa, de gente honesta e trabalhadora, que 
tem sabido transformar seu forte espírito religioso e sua 
resistência em progresso e bem-estar para as pessoas.

Essa região sul do Ceará forma um segundo 
polo de desenvolvimento, que interage de forma di-
nâmica com a região da Capital, Fortaleza, e tem-se 
fortalecido em função da criatividade e do dinamismo 
de sua população.

Agora que o Brasil está crescendo e que novas 
oportunidades se abrem para a iniciativa privada, os 
cidadãos do Cariri estão lutando ainda mais para alcan-
çar a prosperidade, atraindo investimentos produtivos 
e recursos para diversificar a produção local.

A região do Cariri é conhecida por suas peculia-
ridades geográficas, pois dispõe de clima e recursos 
hídricos que a distinguem do sertão cearense, o que 
oferece amplas possibilidades para investimentos na 
agropecuária.

As agroindústrias instaladas naquela região con-
centram-se, sobretudo, nos derivados de cana-de-
-açúcar, algodão e couro, culturas tradicionais que vêm 
sendo aperfeiçoadas pela experiência e pelo conheci-
mento do mercado doméstico.

A agricultura regional, que sempre foi fonte de 
sustento para a população, também se dedica à cria-
ção de aves e caprinos, amplamente consumidos no 
campo e nas cidades, sem falar da produção de frutas, 
que tem crescido com o tempo.

Nesse contexto de oportunidades oferecidas pelos 
recursos naturais disponíveis, temos certeza de que 
a conclusão da Rodovia Transnordestina terá grande 
impacto positivo em toda a região, pois irá dinamizar 
as atividades que necessitam de menores custos de 
transporte para poder competir nos mercados dos 
grandes centros nacionais e internacionais.

As ligações com o Porto de Suape e o fortaleci-
mento da malha viária que conecta vários Estados do 
Nordeste certamente irão ampliar bastante os estímu-
los a novos investimentos, que não se concretizavam 
justamente por causa da dificuldade de conexão entre 
centros produtores e mercados consumidores.

Com essa obra, o Nordeste dá um passo deci-
sivo para a eliminação dos gargalos de infraestrutura 
que têm contribuído para perpetuar as desigualdades 
regionais e infrarregionais no País.

Para finalizar, não poderia deixar de falar do 
grande símbolo cultural do Cariri, o Padre Cícero Ro-
mão Batista, que, com sua generosidade, piedade e 
liderança, foi o grande divulgador da palavra de fé e 
esperança para o povo nordestino, oferecendo não 
apenas conforto espiritual, mas também orientação 
nas questões do cotidiano dos fiéis. 

Padre Cícero foi um grande educador, que le-
vou esperança de salvação e dignidade para um povo 
trabalhador e muito sofrido, e hoje sua memória está 
presente nos lares cearenses, sobretudo em Juazeiro 
do Norte, cidade que o acolheu e que hoje é uma re-
ferência mundial da religiosidade nordestina.

Nesse sentido, quero também aproveitar a opor-
tunidade para registrar meu apreço e minha admiração 
pela população dos Municípios de Acopiara, Altaneira, 
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Araripe, Caririaçu, Cariús, Catarina, Farias Brito, Icó, 
Milagres, Nova Olinda, Santana do Cariri e Várzea 
Alegre, cuja índole ordeira e trabalhadora é exemplo 
para o Ceará e para o Brasil.

Obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, recentemente, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística lançou o Atlas de Saneamento 
2011. É um prazer constatar, pela leitura do Atlas, que 
os serviços de abastecimento de água têm cobertura 
superior a 80% dos Municípios brasileiros.

Os dados são de extrema relevância porque in-
dicam que houve avanço no número de Municípios 
cobertos pelo saneamento básico em todas as regi-
ões do Brasil. A meta de universalização dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais e 
ainda do serviço de abastecimento de água está mais 
próxima de ser alcançada. O estudo é baseado nos 
dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
2008 e permite visualizar a situação nas diferentes re-
giões do País em relação à distribuição, abrangência 
e qualidade dos serviços de saneamento.

Entretanto, Sr. Presidente, o maior desafio con-
tinua sendo a melhora no serviço de rede coletora de 
esgoto. A comparação entre o número de Municípios 
mostra que, apesar dos avanços constatados entre 
2000 e 2008, o esgotamento sanitário era o serviço 
que apresentava a menor abrangência municipal. O 
percentual de cobertura, em 2008, era de 45,7% em 
todo o País. O Atlas revela que houve aumento na 
proporção de domicílios com acesso à rede de esgo-
to, que passou de 33,5%, em 2000, para 45,7%, em 
2008, especialmente nos Municípios com menos de 
50 mil habitantes.

Por outro lado, um ponto muito positivo, Sr. Pre-
sidente: o percentual de cidades brasileiras que fazem 
coleta seletiva dobrou. De acordo com o estudo, o ín-
dice, que em 2000 era de 8,2%, chegou a 17,9% em 
2008. No Brasil, são 994 Municípios que fazem coleta 
seletiva e, desses, 536 contam com a participação das 
chamadas cooperativas. Entre os que fazem a coleta, 
38% conseguem cobrir todas as áreas da localidade. 
Em relação às diferenças regionais para este serviço, 
verificou-se que Sudeste e Sul já alcançam um per-
centual acima dos 40%, enquanto Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste estão abaixo de 10%.

O Atlas reúne informações da Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico – PNSB 2008, realizada em 
parceria com o Ministério das Cidades, estatísticas 
do Censo Demográfico 2010 e de fontes provenientes 
de outros órgãos e entidades. A pesquisa traz ampla 
abordagem do tema, onde contempla, além da distri-

buição espacial, qualidade e eficiência das redes e dos 
serviços oferecidos no País. O estudo também trata os 
dados na perspectiva da natureza relacional do sane-
amento básico com a preservação do meio ambiente 
e a qualidade de vida das populações. Composta de 
mapas, textos analíticos, gráficos, tabelas, imagens e 
um glossário, o conteúdo da pesquisa está disponível 
em CD-ROM e no portal do IBGE na Internet.

Os indicativos dessa obra nos mostram que ainda 
temos um grande trabalho pela frente, Sr. Presidente. 
É um trabalho muitas vezes invisível, daqueles que 
muitos políticos afirmam que não rendem votos. Mas é 
preciso insistir nessa direção, porque estamos falando 
aqui, fundamentalmente, de saúde e bem-estar para 
nós mesmos, nossos filhos, nossos netos e, paralela-
mente, do desenvolvimento do Brasil. Confio no acer-
to das decisões tomadas pelo Governo da Presidente 
Dilma Rousseff no sentido de estender, cada vez mais, 
a cobertura dos serviços de abastecimento de água 
por todo o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há algumas semanas, o ex-Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na cidade de 
Salvador, agradável e querida Capital da Bahia, para 
receber mais um título de Doutor Honoris Causa. Na 
ocasião, o evento solene acabou sendo meio ofuscado 
por uma manifestação de estudantes que cobravam a 
aplicação de algo em torno de 10% do valor do PIB – 
Produto Interno Bruto brasileiro na educação.

Em meados do mês de outubro, o Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, afirmou que o investi-
mento público em educação deverá ficar entre 7% e 
10% do Produto Interno Bruto nos próximos 10 anos. 
A parte do Orçamento destinada ao setor será definida 
no Plano Nacional de Educação válido até 2020, que 
tramita nesta Casa.

O Brasil investe o percentual equivalente à média 
dos países que integram a Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que 
reúne as nações mais industrializadas da economia 
de mercado, como a França, o Japão e a Alemanha. 
O Ministério da Educação defende, no entanto, que 
esses investimentos aumentem para reduzir o que se 
convencionou chamar de “dívida educacional” brasileira.

Informações repassadas pelo Ministro a um gru-
po de Parlamentares indica que a média da OCDE é 
5%, mas o PIB deles é maior que o nosso e a dívida 
educacional é menor que a nossa. Por esta razão, te-
mos que fazer um esforço um pouquinho maior que a 
média mundial para honrar a dívida que acumulamos 
desde a proclamação da República.
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As afirmações do Sr. Ministro da Educação, bem 
como as manifestações populares indicam um mesmo 
caminho. Temos necessidade de investir mais recursos 
na educação e melhorar a base de nosso crescimento. 
Apenas com investimentos e qualificação de nossos 
alunos é que colocaremos o Brasil no patamar que 
ele merece.

Para reforçar a importância desses investimen-
tos, quero aqui citar o exemplo da Coreia do Sul. Em 
20 anos de aplicações generosas de recursos do PIB 
daquele país, ele passou de um pequeno produtor de 
produtos semiacabados para uma das maiores potên-
cias industriais do mundo moderno.

Temos um generoso mercado consumidor interno. 
Temos um amplo território com grandes possibilidades 
de produção mineral dos mais diversos tipos de com-
modities agrícolas. Mas precisamos investir de forma 
consistente na educação, e as palavras do Ministro, com 
as ações que iremos desenvolver nesse mesmo sen-
tido, por certo vão nos proporcionar um futuro melhor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de registrar, para trazer ao 
conhecimento dos meus pares e dos veículos de co-
municação da Casa, o ato que aconteceu em Porto 
Alegre, no dia 11 de novembro, em defesa da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT e da organização 
sindical. A atividade foi realizada pelo Fórum Sindical 
dos Trabalhadores Gaúcho – FST, formado por Cen-
trais Sindicais, federações e sindicatos de base do 
Estado do Rio Grande do Sul. No evento, que ocorreu 
na Superintendência Regional do Trabalho, foi apro-
vado por unanimidade documento que será entregue 
à Presidência da República, a Ministros, Senadores, 
Deputados, membros do Poder Judiciário, Governa-
dores e Deputados Estaduais.

Solicito o registro nos Anais da Casa da íntegra 
do documento aprovado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

O Neoliberalismo vem demonstrando a cada dia 
que nada tem a oferecer de bom aos trabalhadores 
do Brasil e do Mundo. Primeiro veio a globalização, 
depois a flexibilização de direitos, agora a crise finan-
ceira mundial que projeta recessão e desemprego 
mundo afora.

Neste contexto, o Brasil, inicialmente com o Go-
verno Lula e agora com Dilma, tem conseguido res-
ponder à crise com mais desenvoltura que os países 
desenvolvidos, ampliando os investimentos do estado 

nas áreas econômica e social e apostando no fortaleci-
mento do mercado interno com a implantação de uma 
política de valorização do salário mínimo. Precisamos 
avançar mais. A taxa de juros ainda é a mais alta do 
mundo. O superávit primário precisa ser reduzido para 
que o estado invista mais em infraestrutura, saúde e 
educação. A desvalorização da moeda, para estancar 
o processo de desindustrialização em curso no país.

Os trabalhadores querem um novo projeto na-
cional de desenvolvimento com valorização do traba-
lho, com soberania e mais democracia. Liberdade de 
imprensa para todos e não apenas para os grandes 
meios de comunicação. Queremos um movimento 
sindical cada vez mais forte e combativo, com direito 
à organização por local de trabalho e preservação da 
unicidade sindical. 

Para tanto, desencadeamos este movimento aqui 
em nosso estado, para reforçar a luta nacional em de-
fesa da CLT e da Organização Sindical.

Precisamos intensificar a nossa mobilização, para 
que unidos avancemos rumo a novas conquistas para 
a classe trabalhadora, na qual queremos contar com o 
apoio dos Deputados e Senadores de nosso Estado.

Por uma política permanente de valorização do 
Salário Mínimo Regional (RS).

Pela rejeição do atual PL 1.463/2011, que cria o 
Código do Trabalho e flexibiliza os direitos trabalhistas; 

Pela redução da Jornada de Trabalho para 40 
horas semanais; 

Pela estabilidade para os Dirigentes Sindicais e 
Membros Eleitos da CIPA PL 6.706/2009 e pelo direito 
de organização no local de trabalho; 

Contra a PEC 369/05 e a convenção 87 da OIT 
(pluralidade sindical).

Pela aprovação da convenção 158 da OIT;
Pelo Fim do Fator Previdenciário; 
Pela valorização das aposentadorias; 
Pela Regulamentação da Lei de Greve e pela 

extinção do Interdito Proibitório; 
Pela regulamentação da Contribuição Assisten-

cial – PL 6.708/2009; 
Pela Manutenção da Contribuição Sindical; 
Pela revogação do § 2º, do Art. 114 da Constitui-

ção Federal (Comum Acordo DC.); 
Pela regulamentação da terceirização. Não à 

precarização.
Pelo fortalecimento do Ministério do Trabalho e 

Emprego.
Porto Alegre, 11 de novembro de 2011.
Fórum Sindical dos Trabalhadores Gaúchos
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Apre-

sentação de proposições.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 112, DE 2011 

(Do Sr. Domingos Dutra e outros)

Dá nova redação ao inciso LXII do ar-
tigo 5º da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a prisão de qualquer pessoa, para 
contemplar a sua imediata apresentação 
em juízo.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O inciso LXII do artigo 5º da Constituição 
Federal Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o 

local onde se encontre serão comunicados ime-
diatamente ao juiz competente, ao Ministério 
Público e à família do preso ou à pessoa por 
ele indicada, devendo em até quarenta e oito 
horas ser conduzida à presença do juiz compe-
tente que decidirá sobre a sua legalidade”. (NR).

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Segundo a CPI do Sistema Carcerário1, cujo 
relatório foi aprovado em sessão do dia 8 de julho de 
2008 da Câmara dos Deputados, “o sistema carcerá-
rio nacional é, seguramente, um campo de torturas 
psicológicas e físicas”. 

O Projeto dos Mutirões Carcerários, que, sem 
dúvidas, contribuiu para melhor analisar o sistema 
carcerário. Desde agosto de 2008, sob a coordenação 
do Conselho Nacional de Justiça, até o dia 1º de julho 
de 2011, já havia libertado 30.190 (trinta mil cento e 
noventa) pessoas, seguramente com algum excesso 
de prazo.

Nesses mutirões, conforme tem sido veiculado 
na imprensa e no sítio eletrônico do CNJ, inúmeras 
situações estão constatadas de excessos em relação 
à prisão provisória, a reclamar rigorosa disciplina de 
controle da prisão, exatamente para coibir esse estado 
de coisas. É o que ocorreu, por exemplo, em Pernam-

1 Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/
bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf?sequence=1 (Acesso 
em 1/7/2011).

buco quando 9 (nove) presas foram libertadas por estar 
há nove meses aguardando audiência2.

Nesse sentido e, em boa hora, foi sancionada a 
Lei nº 12.403/11, que torna ainda mais clara a excep-
cionalidade da prisão e, na sua essência, exige das 
autoridades do sistema de justiça criminal mais cautela 
na prisão e na sua manutenção.

Há que se fazer mais. Não é mais possível, dian-
te desse quadro, que o preso aguarde uma semana, 
um mês, um ano, ou até mais, conforme também se 
verificou nos mutirões do CNJ, para ter a primeira audi-
ência com o juiz da causa. Nesse quadro, prisões são 
mantidas sem que o magistrado tome conhecimento 
da sua real circunstância.

É também importante trazer a colação as pon-
derações feitas pelo Defensor Público Carlos Weiss, 
em artigo intitulado “Estudo sobre a Obrigatoriedade 
de Apresentação Imediata da Pessoa Presa ao Juiz: 
Comparativo entre as Previsões dos Tratados de Di-
reitos Humanos e do Projeto de Código de Processo 
Penal”3 que ficam fazendo parte da presente justifica-
ção, pela sua pertinência.

Segundo a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, a condução do preso à presença do juiz não se 
substitui pela mera notificação da prisão, o que ficou es-
tabelecido no caso Tibi X Equador, da seguinte maneira:

“Este Tribunal estima necesario realizar 
algunas precisiones sobre este punto. En pri-
mer lugar, los términos de la garantía estable-
cida en el artículo 7.5 de la Convención son 
claros en cuanto a que la persona detenida 
debe ser llevada sin demora ante un juez o 
autoridad judicial competente, conforme a los 
principios de control judicial e inmediación pro-
cesal. Esto es esencial para la protección del 
derecho a la libertad personal y para otorgar 
protección a otros derechos, como la vida y la 
integridad personal. El hecho de que un juez 
tenga conocimiento de la causa o le sea remi-
tido el informe policial correspondiente, como 
lo alegó el Estado, no satisface esa garantía, 
ya que el detenido debe comparecer personal-
mente ante el juez o autoridad competente.”

Importa notar que a Corte, ao fundamentar sua 
interpretação, aborda o tema que, talvez, seja o de 
maior relevância para a presente discussão, para além 

2 http://www.cnj.jus.br/noticias/7221-mutirao-mulheres-sao-liber-
tadas-de-presidio-bom-pastor-em-pernambuco
3 Disponível em: http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repo-
sitorio/31/Documentos/Estudo%20sobre%20a%20obrigatorieda-
de%20de%20apresenta%c3%a7%c3%a3o%20imediata%20do%20
preso%20ao%20juiz%20(1).pdf (Acesso em 1/7/2011).



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62711 

dos aspectos técnico-jurídicos, justamente a conexão 
entre a apresentação do preso ao juiz e a efetiva ga-
rantia de sua integridade física e moral.

A respeito, vale lembrar que entre as principais 
causas de tortura registradas pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados figu-
ram os castigos empregados em presos e suspeitos de 
crimes (38%), e a obtenção de confissão ou informação 
(33%), que ocorre, em geral, no âmbito das investigações 
policiais e durante o policiamento ostensivo.

Na vigência do Estado de Direito, todas as medi-
das destinadas a evitar prisões ilegais devem ser im-
plementadas e, nesse sentido, exigir a apresentação 
imediata do preso dá mais segurança de que lhe será 
proporcionado um outro olhar, o olhar da autoridade 
judiciária, fundamental para a garantia dos direitos 
fundamentais.

Diante dessas considerações é que apresenta-
mos a presente emenda constitucional, que torna clara 
a obrigatoriedade de apresentação imediata do preso 
em juízo, e solicitamos o apoio de nossos Pares para 
a sua aprovação.

Quanto à inserção do Ministério Público entre 
os órgãos que serão comunicados, a regra já está 
inserida na atual redação do art. 306 do CPP, sendo 
também oportuna sua constitucionalização como uma 
garantia a mais para o controle de legalidade das pri-
sões preventivas.

Em 22-11-11. – Deputado Domingos Dutra.

Proposição: PEC 0112/11
Autor da Proposição: Domingos Dutra e Outros
Ementa: Dá nova redação ao inciso LXII do artigo 5º 
da Constituição Federal,
que dispõe sobre a prisão de qualquer pessoa, para 
contemplar a sua
imediata apresentação em juízo.
Data de Apresentação: 22-11-2011

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 176
Não Conferem 006
Fora do Exercício 010
Repetidas 020
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 212

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 ALBERTO FILHO PMDB MA
3 ALFREDO KAEFER PSDB PR
4 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
5 AMAURI TEIXEIRA PT BA

6 ANDRE VARGAS PT PR
7 ÂNGELO AGNOLIN PDT TO
8 ANÍBAL GOMES PMDB CE
9 ANTONIO IMBASSAHY PSDB BA
10 ARNALDO JORDY PPS PA
11 ARTHUR LIRA PP AL
12 ARTHUR OLIVEIRA MAIA PMDB BA
13 ASSIS CARVALHO PT PI
14 ÁTILA LINS PSD AM
15 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
16 BERINHO BANTIM PSDB RR
17 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
18 BETO FARO PT PA
19 BOHN GASS PT RS
20 BRUNO ARAÚJO PSDB PE
21 CAMILO COLA PMDB ES
22 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
23 CARLOS MAGNO PP RO
24 CARLOS SOUZA PSD AM
25 CARMEN ZANOTTO PPS SC
26 CELIA ROCHA PTB AL
27 CELSO MALDANER PMDB SC
28 CHICO ALENCAR PSOL RJ
29 CHICO D’ANGELO PT RJ
30 CLÁUDIO PUTY PT PA
31 CLEBER VERDE PRB MA
32 COSTA FERREIRA PSC MA
33 DELEY PSC RJ
34 DEVANIR RIBEIRO PT SP
35 DIMAS FABIANO PP MG
36 DIMAS RAMALHO PPS SP
37 DOMINGOS DUTRA PT MA
38 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
39 DR. GRILO PSL MG
40 DR. JORGE SILVA PDT ES
41 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
42 DR. UBIALI PSB SP
43 EDINHO ARAÚJO PMDB SP
44 EDINHO BEZ PMDB SC
45 EDIO LOPES PMDB RR
46 EDIVALDO HOLANDA JUNIOR PTC MA
47 EDMAR ARRUDA PSC PR
48 EDSON EZEQUIEL PMDB RJ
49 EDUARDO SCIARRA PSD PR
50 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
51 ERIKA KOKAY PT DF
52 ESPERIDIÃO AMIN PP SC
53 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
54 FABIO TRAD PMDB MS
55 FERNANDO FERRO PT PE
56 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
57 FERNANDO JORDÃO PMDB RJ
58 FERNANDO MARRONI PT RS
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59 FLAVIANO MELO PMDB AC
60 FRANCISCO ARAÚJO PSD RR
61 GABRIEL CHALITA PMDB SP
62 GENECIAS NORONHA PMDB CE
63 GERALDO RESENDE PMDB MS
64 GERALDO SIMÕES PT BA
65 GILMAR MACHADO PT MG
66 GLAUBER BRAGA PSB RJ
67 GORETE PEREIRA PR CE
68 GUILHERME CAMPOS PSD SP
69 HÉLIO SANTOS PSD MA
70 HOMERO PEREIRA PSD MT
71 HUGO LEAL PSC RJ
72 INOCÊNCIO OLIVEIRA PR PE
73 ÍRIS DE ARAÚJO PMDB GO
74 IVAN VALENTE PSOL SP
75 IZALCI PR DF
76 JAIR BOLSONARO PP RJ
77 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
78 JEAN WYLLYS PSOL RJ
79 JERÔNIMO GOERGEN PP RS
80 JESUS RODRIGUES PT PI
81 JHONATAN DE JESUS PRB RR
82 JOÃO CAMPOS PSDB GO
83 JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
84 JOÃO DADO PDT SP
85 JOÃO PAULO LIMA PT PE
86 JORGINHO MELLO PSDB SC
87 JOSÉ AIRTON PT CE
88 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
89 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
90 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
91 JOSEPH BANDEIRA PT BA
92 JOSIAS GOMES PT BA
93 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
94 JÚLIO CESAR PSD PI
95 JÚNIOR COIMBRA PMDB TO
96 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
97 KEIKO OTA PSB SP
98 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
99 LÁZARO BOTELHO PP TO
100 LEANDRO VILELA PMDB GO
101 LEOPOLDO MEYER PSB PR
102 LILIAM SÁ PSD RJ
103 LIRA MAIA DEM PA
104 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
105 LUIZ ALBERTO PT BA
106 LUIZ CARLOS SETIM DEM PR
107 LUIZ COUTO PT PB
108 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
109 LUIZ NOÉ PSB RS
110 LUIZA ERUNDINA PSB SP
111 MARÇAL FILHO PMDB MS

112 MARCELO CASTRO PMDB PI
113 MARCIO BITTAR PSDB AC
114 MÁRCIO MACÊDO PT SE
115 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
116 MARCOS MONTES PSD MG
117 MAURO BENEVIDES PMDB CE
118 MAURO LOPES PMDB MG
119 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
120 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
121 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
122 NAZARENO FONTELES PT PI
123 NELSON BORNIER PMDB RJ
124 NELSON PELLEGRINO PT BA
125 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
126 OTAVIO LEITE PSDB RJ
127 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
128 PADRE JOÃO PT MG
129 PADRE TON PT RO
130 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
131 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
132 PAULO FOLETTO PSB ES
133 PAULO FREIRE PR SP
134 PAULO MAGALHÃES PSD BA
135 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
136 PAULO PIMENTA PT RS
137 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
138 PAULO TEIXEIRA PT SP
139 PAULO WAGNER PV RN
140 PEDRO UCZAI PT SC
141 PENNA PV SP
142 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
143 PINTO ITAMARATY PSDB MA
144 POLICARPO PT DF
145 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
146 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
147 REGINALDO LOPES PT MG
148 REGUFFE PDT DF
149 REINHOLD STEPHANES PSD PR
150 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
151 ROMÁRIO PSB RJ
152 RONALDO BENEDET PMDB SC
153 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
154 RONALDO ZULKE PT RS
155 ROSANE FERREIRA PV PR
156 RUI COSTA PT BA
157 SANDES JÚNIOR PP GO
158 SANDRO MABEL PMDB GO
159 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
160 SEVERINO NINHO PSB PE
161 SIBÁ MACHADO PT AC
162 TIRIRICA PR SP
163 TONINHO PINHEIRO PP MG
164 VALDIR COLATTO PMDB SC
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165 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
166 VALTENIR PEREIRA PSB MT
167 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
168 VICENTINHO PT SP
169 VITOR PENIDO DEM MG
170 WALDENOR PEREIRA PT BA
171 WALDIR MARANHÃO PP MA
172 WASHINGTON REIS PMDB RJ
173 WELITON PRADO PT MG
174 WEVERTON ROCHA PDT MA
175 ZÉ VIEIRA PR MA
176 ZECA DIRCEU PT PR

PROJETO DE LEI Nº 2.742, DE 2011 
(Do Sr. Manato)

Dispõe sobre exigência de Carteira 
Nacional de Habilitação para compra de 
motocicletas, nos termos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei trata sobre a apresentação de 

Carteira Nacional de Habilitação, na compra de mo-
tocicleta, nos casos que especifica.

Art. 2º. É obrigatória ao comprador de moto-
cicleta a partir de 50 cilindradas a apresentação da 
Carteira Nacional de Habilitação Categoria A, no ato 
da compra.

§ 1º Ficará consignado na nota fiscal ou docu-
mento de compra equivalente o número da Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria A do condutor/com-
prador, além de seus demais dados pessoais.

§ 2º A empresa que vender/revender a moto-
cicleta fica obrigada a informar ao DETRAN sobre a 
compra e os dados do comprador constantes do pa-
rágrafo anterior.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

 As cidades estão abarrotadas de motos, desde 
as pequenas até as maiores. Nunca se vendeu tantas 
motos como hoje. As motocicletas de baixa potência 
caíram no gosto da população, devido ao alto preço dos 
carros. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, 
mas medidas precisam ser tomadas para melhorar a 
vida dos próprios motociclistas e dos pedestres. Muitos 
compradores e pilotos de motocicletas andam pelas 
ruas sem carteira. Os jornais noticiam constantemen-
te o grande volume de acidentes de trânsito, em sua 
maioria com envolvimento de motocicletas. As causas 
dos acidentes são diversas, e vão desde a falta de ha-
bilidade e de licença para a condução dos veículos, 
até desatenção, imprudência e total irresponsabilidade 
dos condutores. 

Por ser um veículo mais barato e de fácil acesso, 
o número de motocicletas tem crescido em grandes 
proporções. Segundo consta na página do DETRAN-
-DF na internet, em dez anos esse tipo de frota cres-
ceu 422%.

Em estudo divulgado pelo Departamento Na-
cional de Trânsito em 27 de julho de 2011, quando se 
comemorou o Dia do Motociclista, constatou-se que 
as motocicletas têm sido as principais responsáveis 
pela manutenção do número de acidentes, pois as 
ocorrências envolvendo esse tipo de veículo seguem 
em crescimento descontrolado, e os acidentes sem 
envolvimento deles têm apresentado diminuição. 

Consta, ainda, do referido estudo, que o total de 
acidentes envolvendo motocicletas representava 15% 
do total de acidentes fatais no ano 2000, passando 
para 35% em 2010.

Segundo informações do DETRAN-DF, o próprio 
motociclista é a principal vítima desse tipo de acidente. 
Eles representaram 70,7% dos 158 mortos em aciden-
tes com moto em 2010. 

Ressalta também o estudo do DETRAN, a falta 
de habilitação dos condutores. Dos 157 motociclistas 
mortos em 2010, 17,8% não tinham habilitação para 
conduzir motocicletas. E no Distrito Federal as estatís-
ticas apontam cerca de doze motociclistas envolvidos 
em acidentes por dia. 

Diante de todos esses dados, vemos a necessi-
dade de que providências sejam adotadas para abran-
dar o problema. 

Uma medida que pode ser tomada de pronto é a 
exigência de que todos os motociclistas tenham habi-
litação para conduzir o veículo, não podendo sequer 
comprá-lo sem a devida comprovação.

Há uma discussão, diante do texto do art. 143, 
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe 
sobre a habilitação na categoria A, da seguinte forma: 

“Art. 143. Os candidatos poderão habi-
litar-se nas categorias de A a E, obedecida a 
seguinte gradação:

I – Categoria A – condutor de veículo 
motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral”.

A Resolução nº 168/04, do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN, estabelece que para a condu-
ção de ciclomotores de até 50 cilindradas é necessária 
apenas uma Autorização para Conduzir Ciclomotor.

O Tribunal de Justiça da Paraíba, em decisão 
recente, manteve a exigência de Carteira Nacional de 
Habilitação para o tráfego de motos de cinquenta cilin-
dradas nas ruas e estradas do Estado, onde existem 
aproximadamente quarenta mil veículos desse tipo.
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Considerando essa tendência, e entendendo ser 
realmente necessária a carteira para esse tipo de veí-
culo que trafega junto com os outros, e pode interferir 
no trânsito, é que introduzimos a exigência a partir de 
cinquenta cilindradas.

Entendemos que com a exigência da apresen-
tação da Carteira Nacional de Habilitação Categoria 
A para a compra de motocicletas, pode-se impedir 
que pessoas não habilitadas adquiram o veículo para 
si ou para outros, como afirma o Diretor de Trânsito 
da Superintendência de Transportes de João Pessoa: 
“Muitos pais e parentes, desavisados da necessida-
de da carteira de habilitação para esse tipo de moto, 
compravam veículos para filhos e sobrinhos, menores 
de idade, sem saber dos perigos que esse ‘presente’ 
poderia acarretar”.

Entretanto, para que a medida se torne eficaz, é 
necessário que, além da apresentação da habilitação 
para conduzir motocicleta no ato de sua compra, sejam 
consignados na nota fiscal de compra e informados ao 
DETRAN os dados do comprador e o número de sua 
habilitação Categoria A. 

Esperando contribuir para a melhoria das es-
tatísticas de acidentes de trânsito envolvendo mo-
tocicletas, e que causam, anualmente, um número 
expressivo de mortes, e contribuir para a segurança 
dos pedestres e condutores é que apresentamos 
este Projeto de Lei, solicitando aos nobres Pares a 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Manato, PDT/ES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.743, DE 2011 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras pro-
vidências, para dispor sobre a classificação 
indicativa de trailers de obras audiovisuais 
e congêneres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 74 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, passa 
a viger acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o 
parágrafo único como § 1º:

“Art. 74.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º A classificação indicativa de trailer 

ou congênere, exigida para sua exibição ou 
veiculação, será idêntica àquela definida para 
a obra audiovisual anunciada.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Justificação

No âmbito da proteção prioritária à criança e ao 
adolescente, a ser assegurada pela família, pela so-
ciedade e pelo Estado, o legislador constituinte esta-
beleceu a classificação indicativa, por faixas etárias, 
de diversões e espetáculos públicos e programas de 
rádio e televisão, nos termos dos arts. 21, XVI, e 220, 
§ 3º, I, da Constituição Federal.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
– Lei nº 8.069, de 1990 –, por sua vez, detalhou o em-
prego desse mecanismo de orientação aos pais e à 
sociedade, em geral, com vista à proteção da criança 
e do adolescente, em alguns de seus dispositivos, tais 
como os artigos 74 a 77 e 252 a 256.

Não se deteve, no entanto, esse diploma legal, 
nem qualquer outra lei federal, em tornar explícito o 
tratamento a ser adotado diante dos trailers de obras 
audiovisuais e seus congêneres, a não ser por uma 
breve e insuficiente referência encontrada no art. 255 
do ECA.

O que nos leva a apresentar esta proposição é 
uma situação comumente constatada em sessões de 
cinema ou em outras mídias audiovisuais: exibem-se 
trailers que anunciam filmes classificados para uma fai-
xa etária com limite superior àquela do filme principal.

Gera-se, desse modo, uma situação digna de 
reprovação, na qual crianças e adolescentes são es-
timulados a ver um filme inadequado para sua forma-
ção e segurança psicológica, conforme a análise de 
especialistas e das autoridades competentes. É certo 
que, se a avalanche informativa de hoje em dia atinge 
os menores de 18 anos dos mais diversos modos, a 
família e a sociedade não devem abster-se de buscar 
manter o controle sobre a qualidade dessa informa-
ção; e, particularmente, de evitar o acesso a obras 
audiovisuais que, por conter cenas de sexo explícito 
ou formas degradantes de violência, afetem negativa-
mente sua formação.

Propomos, portanto, corrigir falha existente no 
mecanismo da classificação indicativa, a qual tem sido 
explorada por empresários indiferentes à necessidade 
de um tratamento adequado e respeitoso ao público 
infanto-juvenil.

O artigo do ECA já referido trata da exibição de 
trailer quando qualifica uma das infrações administrati-
vas previstas, como transcrevemos abaixo, atribuindo-
-lhe, em seguida, a cominação devida:

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra 
ou congênere classificado pelo órgão compe-
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tente como inadequado às crianças ou adoles-
centes admitidos ao espetáculo (...).

O que se extrai dessa determinação legal é que 
o trailer (assim como o filme ou a peça) exibido deve 
ter classificação indicativa com faixa etária adequada 
às crianças e adolescentes admitidos ao “espetáculo” 
– que é, no caso do trailer, quase sempre uma ses-
são de cinema.

Permanece indeterminado se um trailer poderia 
ter uma classificação diversa da do filme que anuncia; 
e se, portanto, tal trailer poderia ser exibido para crian-
ças e adolescentes com idade abaixo da faixa etária 
definida para o filme anunciado.

O dispositivo do ECA (art. 77) que se refere à 
venda e aluguel de “de fitas de programação em vídeo” 
– formato então disponível para tal tipo de veiculação 
das obras audiovisuais –, veda que “haja venda ou 
locação em desacordo com a classificação atribuída 
pelo órgão competente”, assim abrangendo, pelo que 
se pode depreender, também os trailers que acompa-
nham a obra principal. Mas, como já vimos, não há uma 
determinação que vincule a classificação do trailer à 
da obra audiovisual por ele anunciada.

Diante desse quadro, a Portaria do Ministério 
da Justiça nº 1.100, de 2006, que “regulamenta o 
exercício da Classificação Indicativa de diversões 
públicas (...)”, prevê, no art. 17, a possibilidade de 
“classificação independente” para “trailer, chamada 
e/ou congênere referentes a diversões públicas”. Ad-
mite, ademais, no § 2º, que o trailer possa ser exibido 
ou disponibilizado antes que produto principal tenha 
sido classificado, desde que veicule a frase “verifique 
a classificação indicativa”.

Conforme já argumentamos, é contraditória a 
classificação independente de um filme e do trailer 
que faz sua publicidade, utilizando-se de uma diver-
sidade de recursos disponíveis para seduzir seu pú-
blico potencial.

Ao ser exigida, tal como propomos, idêntica clas-
sificação para o trailer e para a obra anunciada, deve-
-se impedir, coerentemente, que o trailer possa ser 
exibido sem classificação indicativa. Tal determinação, 
que evitaria a referência a uma classificação futura e 
indeterminada, também consta do dispositivo que in-
serimos no art. 74 do ECA.

Entendemos, assim, que esta proposição legis-
lativa, sendo aprovada, contribuirá para a almejada 
proteção da formação psicológica, afetiva e social 
das crianças e adolescentes, ao tornar mais coerente 
o mecanismo da classificação indicativa previsto na 
Constituição Federal.

Solicitamos, portanto, o empenho dos nobres De-
putados e Deputadas para examinar, criteriosamente, 

o teor desta proposição, de modo a alcançar a melhor 
decisão quanto a seu mérito.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Fátima Pelaes.

PROJETO DE LEI Nº 2.744, DE 2011 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Acresce o art. 43-A à Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984, visando impedir o uso 
de contenção em presas nas ocasiões que 
especifica

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa impedir o uso de instrumen-

to de contenção em presas nas ocasiões em que es-
pecifica.

Art. 2º Fica acrescido o art. 43-A à Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, com a seguinte redação:

“Art. 43-A. É vedado o uso de qualquer 
instrumento de contenção de presa durante 
o trabalho de parto e imediatamente após o 
nascimento.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Notícia publicada na Folha de São Paulo do dia 
18 de novembro de 2011 relata caso de mulheres pre-
sas que estão dando à luz algemadas.

De acordo com a reportagem, uma mulher que 
foi presa quando se encontrava no sétimo mês de ges-
tação, foi submetida a uma cesariana, permanecendo 
algemada durante todo o parto. 

Esse não é um caso único e isolado. Outros rela-
tos semelhantes têm sido feitos à imprensa e causam 
espanto e revolta entre aqueles que ainda possuem 
um mínimo de amor e respeito pelo próximo. Há ca-
sos, em que o próprio médico solicita que a detenta 
seja mantida algemada durante o trabalho de parto.

Trata-se de uma prática monstruosa, que viola 
todas as regras internacionais de proteção dos direitos 
humanos. Entre elas, podemos mencionar a Conven-
ção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, cujo 
art. 1º dispõe o seguinte: 

“Artigo 1º Para fins da presente Conven-
ção, o termo “tortura” designa qualquer ato 
pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos 
ou mentais, são infligidos intencionalmente a 
uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira 
pessoa, informações ou confissões; de castigá-
-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha 
cometido ou seja suspeita de ter cometido; 
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de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras 
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 
discriminação de qualquer natureza; quando 
tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no exercí-
cio de funções públicas, ou por sua instigação, 
ou com o seu consentimento ou aquiescência. 
Não se considerará como tortura as dores ou 
sofrimentos que sejam consequência unica-
mente de sanções legítimas, ou que sejam 
inerentes a tais sanções ou delas decorram.”

Em 2010, foram adotadas as “Regras das Nações 
Unidas para o tratamento das reclusas, e medidas não 
privativas de liberdade para as mulheres delinquen-
tes”, cuja Regra 24 estabelece que “não se utilizarão 
meios de coerção no caso de mulheres que estejam 
para dar à luz nem durante o parto, nem no período 
imediatamente posterior”.

Como se pode observar desses documentos dos 
quais o Brasil tomou parte, a manutenção de algemas 
em mulheres que estão próximas de dar à luz, durante 
o parto e imediatamente após este constitui uma viola-
ção grave dos direitos humanos das mulheres presas.

É urgente que se adotem medidas enérgicas e 
eficazes contra esses abusos que atentam contra a 
dignidade do ser humano e mancham a imagem do 
nosso País junto à comunidade internacional.

Desse modo, apresento esta proposta de altera-
ção da Lei de Execução Penal, a fim de proibir o uso 
de qualquer instrumento de contenção de presas que 
estejam para dar à luz, durante o parto e imediatamente 
após o nascimento, norma esta que põe em execução 
compromissos assumidos pelo Brasil, no plano inter-
nacional, na defesa e proteção dos direitos humanos.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Fátima Pelaes. 

PROJETO DE LEI Nº 2.745, DE 2011 
(Do Sr. Otoniel Lima)

Inclui os integrantes dos órgãos de 
segurança pública entre as categorias be-
neficiárias do art. 6º B Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 6ºB da Lei nº 10.260, de 12 de julho 

de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

III – os integrantes dos órgãos de segu-
rança pública, nos termos definidos no art. 144, 
caput, da Constituição Federal.

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

Justificação

A lei que se pretende alterar já traz condições pri-
vilegiadas de abatimento dos financiamentos recebidos 
do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES) para as seguintes categorias profissio-
nais: professor em efetivo exercício na rede pública de 
educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) 
horas semanais, graduado em licenciatura; e médico 
integrante de equipe de saúde da família oficialmen-
te cadastrada, com atuação em áreas e regiões com 
carência e dificuldade de retenção desse profissional, 
definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, 
na forma do regulamento.

Perceba-se que o espirito da lei, nesse ponto, é 
o de proporcionar o benefício a categoriais profissio-
nais que prestam serviços públicos relevantes. Nesse 
sentido, nada mais justo do que incluir nesse rol os 
profissionais que fazem a segurança pública em nos-
so País, tanto em nível federal como estadual, haja 
vista a acendrada importância desse segmento de 
atividade estatal.

Será, também, uma forma de valorizar aqueles 
que velam pela segurança do cidadão e da socieda-
de brasileira, aumentando, ainda, a atratividade pelas 
carreiras policial e de bombeiro militar, tão caras a 
nós todos.

Em face do exposto, concito os nobre Pares a 
aprovar a proposição que ora se apresenta.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Otoniel Lima.

PROJETO DE LEI Nº 2.746, DE 2011 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a redação do parágrafo único do 
art. 456 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, para dispor que o empregado está 
obrigado a desempenhar apenas a função 
para a qual foi contratado, salvo cláusula 
contratual expressa em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 456 da Conso-

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

“Art. 456.  ..............................................
Parágrafo único. Inexistindo cláusula con-

tratual expressa a respeito, entender-se-á que 
o empregado se obrigou exclusivamente à 
prestação de serviços na função para qual foi 
contratado.” (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O parágrafo único do art. 456 da CLT, com a re-
dação atual, prevê que “à falta de prova ou inexistindo 
cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o 
empregado se obrigou a todo e qualquer serviço com-
patível com a sua condição pessoal”. Essa redação, 
apesar da boa intenção do legislador, deixou um ca-
minho aberto para os empregadores abusarem do seu 
poder diretivo e cometerem ao empregado um sem-
-número de atividades que não pertencem à função 
para a qual ele foi contratado.

O argumento para tal abuso é de que as funções 
adicionadas à rotina do empregado são funções cor-
relatas e não constituem, por isso, acumulo ou desvio 
de função.

A redação do dispositivo celetista, sem dúvida, 
permite uma interpretação bastante larga do conceito 
de função correlata, o que favorece o abuso e impe-
de que a Justiça do Trabalho decrete o acúmulo ou o 
desvio de função.

Considerando a posição de hipossuficiência do 
empregado, propomos uma alteração bastante sim-
ples, que, no nosso entender, traz segurança jurídi-
ca às partes e inibe a prática sistemática de abusos. 
Nossa redação determina que o empregado obriga-se 
única e exclusivamente com a prestação de serviços 
na função pra a qual foi contratado.

Essa redação conduz a uma interpretação estrita 
e segura. Se o empregado foi contratado para a função 
de motorista, por exemplo, ele só se obriga a prestar 
serviços de motorista, não podendo, por exemplo, ser 
obrigado a receber o pagamento de passagem. Por 
outro lado, esta dicção estrita da norma que propo-
mos não impedirá que o empregado preste serviços 
em funções correlatas, desde que essas atividades 
sejam descritas no contrato de trabalho.

Pensamos que essa inversão dos termos em que 
hoje está posta a questão do acúmulo ou do desvio de 
função é mais justa, pois leva em conta a posição do 
trabalhador em face do empregador. Sem embargo, a 
redação proposta não elimina a possibilidade de pres-
tação de atividades correlatas à função de contratação, 
desde que prevista em cláusula contratual específica.

Pensamos que a alteração proposta além de fazer 
justiça ao trabalhador, favorece a segurança e abertu-
ra de postos de trabalho, de vez que, ao ser impedido 
de lançar mão de forma indiscriminada do acúmulo e 
do desvio de função, o empregador terá, necessaria-
mente, que contratar novos colaboradores. 

Ate o exposto, pedimos o apoio dos Ilustres Pa-
res para a aprovação do presente projeto de lei que 
contribuirá muito para a valorização do empregado.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 2.747, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Dispõe sobre a distribuição de medi-
camentos para o tratamento da mucopo-
lissacaridose.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei trata da distribuição gratuita de me-

dicamentos para o tratamento da mucopolissacaridose. 
Art. 2º O Sistema Único de Saúde – SUS fica 

obrigado a distribuir, gratuitamente, todos os medica-
mentos necessários para o tratamento da mucopolis-
sacaridose, inclusive dos seus sintomas. 

§1º A União padronizará os medicamentos a se-
rem utilizados para promover o cumprimento desta lei, 
de acordo com os protocolos clínicos aprovados pela 
comunidade científica. 

§2º A padronização de que trata o parágrafo an-
terior deverá ser atualizada constantemente, sempre 
que necessário, tendo em vista a incorporação de pro-
dutos inovadores. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As mucopolissacaridoses são doenças genéticas 
caracterizadas pela diminuição de atividades em de-
terminadas enzimas presentes nas células humanas 
e que causam alteração no metabolismo de substân-
cias chamadas de glicosaminoglicanas (antigamente 
conhecidas como mucopolissacarídeos e que deu 
nome à doença). A deficiência e ausência dessas en-
zimas levam ao acúmulo das referidas substâncias 
nos lisossomos das células humanas e causam dis-
função celular, tecidual e orgânica, de forma progres-
siva e que leva a diversas manifestações clínicas, tais 
como: comprometimento ósseo progressivo; infiltração 
dos tecidos das vias aéreas superiores; hipertrofia das 
gengivas e prejuízo do esmalte dos dentes; complica-
ções na motricidade oral, da mastigação, deglutição 
e da fala, motoras e respiratórias; alterações cardioló-
gicas; opacidade de córneas em alguns tipos, retinite 
pigmentar, disfunções retinianas, miopia e glaucoma; 
hidrocefalia, entre outros.

A variedade de sintomas manifestados nos pa-
cientes que possuem algum tipo de deficiência nas 
enzimas lisossômicas responsáveis pela metaboliza-
ção das glicosaminoglicanas é muito grande. O com-



62718 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

prometimento orgânico causado por essa desordem 
exige uma série de cuidados multidisciplinares, das 
diversas áreas da medicina e das ciências da saúde.

Como é de se esperar, o uso de medicamentos, 
dentre outros mecanismos terapêuticos, é uma provi-
dência corriqueira e proporcional ao quadro sintomá-
tico apresentado. Assim, o tratamento dessa doença 
torna-se muito dispendioso para os portadores, aos 
quais resta apenas o sistema público de saúde para 
dar a atenção requerida.

Todavia, o Sistema Único de Saúde padece de 
diversas limitações e restrições de toda ordem. A au-
sência de profissionais capacitados, de medicamen-
tos, insumos, equipamentos modernos, instalações 
adequadas são problemas muito corriqueiros para 
aqueles que dependem desse sistema.

Além de ter que enfrentar uma doença altamen-
te devastadora e progressiva, os portadores de mu-
copolissacaridose também enfrentam as deficiências 
do SUS. Por ser uma doença rara, tais deficiências se 
mostram ainda mais graves, são mais intensamente 
sentidas, em especial pela falta de conhecimento dos 
profissionais sobre tal moléstia.

Para enfrentar esse contexto de abandono, apre-
sento o presente Projeto de Lei. A intenção é deixar, de 
forma expressa, o direito dos portadores de mucopolis-
sacaridoses a terem acesso ao tratamento terapêutico 
integral. Dessa forma, solicito o apoio dos meus pares 
para que o presente Projeto de Lei seja aprovado.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Junji Abe, PSD/SP.

PROJETO DE LEI Nº 2.748, DE 2011 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Acrescenta § 3º ao art. 28 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 28 da Lei nº 8.906, de 4 de julho 

de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Não se incluem na hipótese previs-

ta no inciso I, os membros da Mesa do Poder 
Legislativo dos Municípios com até duzentos 
mil eleitores. (NR)”

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

Justificação

O inciso I do art. 28 do Estatuto da OAB (Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994) considera a advocacia 
incompatível, mesmo que em causa própria, para a 
atividade de chefe do Poder Executivo e de membro 
da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais.

O Projeto de Lei ora apresentado inspira-se no 
bem elaborado Projeto de Lei nº 5.518, de 2005, de 
autoria da nobre Deputada Zulaiê CobrA, que preten-
de alterar o citado dispositivo legal, com o objetivo de 
mitigar a vedação legal em prol dos advogados que 
ocupam cargo eletivo de Vereador em pequenos Mu-
nicípios brasileiros.

Conforme sugestão da ilustre Parlamentar, os 
advogados que, na condição de Vereadores, integrem 
a Mesa da Câmara de Municípios com até duzentos 
mil eleitores, não mais estarão afastados do exercício 
da advocacia.

Para tanto, o projeto de lei acrescenta parágrafo 
ao art. 28 do Estatuto da OAB para, expressamente, 
excetuar tais advogados da vedação constante do in-
ciso I do citado artigo.

Como ressalta a Deputada Zulaiê Cobra, os Mu-
nicípios pequenos são maioria no Brasil, com recur-
sos e oportunidades limitados. Atualizando os dados 
constantes daquela proposição legislativa, num total 
de 5.570 Municípios, apenas 80 possuem mais de 
duzentos mil eleitores, segundo dados da página do 
Tribunal Superior Eleitoral na Internet (Relatório das 
Eleições de 2010).

Destarte, resta evidente o benefício que o pre-
sente projeto de lei trará para Vereadores de milhares 
de Municípios, impedidos de advogar somente pelo 
fato de serem membros de Mesa diretora das Câma-
ras Municipais.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

PROJETO DE LEI Nº 2.749, DE 2011 
(Da Sra. Benedita da Silva)

Institui o “Dia Nacional do Samba de 
Roda”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional do Samba 

de Roda”, a ser comemorado no dia 25 de novembro 
de cada ano.

Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Os negros africanos, trazidos para o Brasil como 
escravos, do século XVI até 1850, contribuíram para o 
desenvolvimento populacional e econômico do Brasil 
e tornaram-se, pela mestiçagem, parte inseparável do 
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nosso povo. Espalharam-se por todo o território bra-
sileiro, em engenhos de açúcar, fazendas de criação, 
arraiais de mineração, sítios extrativos, plantações 
de algodão, fazendas de café e áreas urbanas. Sua 
presença projetou-se em toda a formação humana e 
cultural do Brasil com técnicas de trabalho, música e 
danças, práticas religiosas, alimentação e vestimentas. 

Nesse processo uma das grandes contribuições 
na área da cultura foi a criação do Samba de Roda, 
uma expressão musical, coreográfica e festiva das 
mais importantes e significativas da cultura brasileira. 
Presente em todo o Estado da Bahia, ele é especial-
mente forte e mais conhecido na Região do Recôncavo. 

Seus primeiros registros, já com esse nome e com 
muitas das características que ainda hoje o identificam, 
datam dos anos de 1860. Historiadores da música po-
pular consideram o Samba de Roda baiano como uma 
das fontes do samba carioca, cuja origem remete à 
migração de negros baianos para o Rio de Janeiro, no 
final do século XIX, que buscaram reproduzir seu am-
biente cultural de origem nas manifestações religiosas, 
na culinária, nas festas e no samba. Uma das figuras 
mais conhecidas dessa migração é a Tia Ciata que, 
nascida em Salvador em 1854, aos 22 anos foi morar 
no Rio de Janeiro, em busca de melhor condição de 
vida e também correndo da perseguição permanente 
da polícia local contra as manifestações afrobrasileiras.

A Casa da Tia Ciata reunia os maiores composi-
tores, como Donga, Sinhô e João da Baiana, virando 
um dos pontos famosos da Praça Onze.

Na Bahia o Samba de Roda continua muito vivo e 
é no Recôncavo que as suas raízes são mais fincadas, 
com muitos artistas populares que seguram a tradição.

Registrado como patrimônio cultural imaterial 
brasileiro em 2004, o Samba de Roda recebeu o títu-
lo de Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da 
Humanidade, reconhecido pelo Comitê da Organiza-
ção das Nações Unidas para Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), considerado, portanto, essencial 
para identidade do povo e da comunidade. 

Apresento esse projeto baseado na proposta do 
Deputado licenciado, e nele contemplo a contribuição 
do parceiro e companheiro de partido, Zezéu Ribeiro 
(PT-BA).

O anúncio oficial desse reconhecimento foi 
feito no dia 25 de novembro de 2005, data que es-
tamos propondo para a celebração do Dia do Samba 
de Roda.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Benedita da Silva, PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 2.750, DE 2011 
(Do Sr. Andre Moura)

Fixa piso salarial nacional dos mé-
dicos.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O piso salarial nacional dos médicos passa 

a ser de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, sendo 
o valor horário de R$ 40,89 (quarenta reais e oitenta 
e nove centavos).

Art. 2º Os proventos a que se refere o art. 1º será 
reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – (INPC). 

Art. 3º Compete à União prestar assistência finan-
ceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial 
de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Segundo a FENAM (Federação Nacional dos 
Médicos), o piso salarial dos médicos para 2011 é de 
R$ 9.188,22 (nove mil, cento e oitenta e oito reais e 
vinte e dois centavos), para uma jornada de 20 horas 
semanais de trabalho. O valor, que passou a vigorar 
em primeiro de janeiro, é resultado da atualização mo-
netária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– (INPC), do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos – (DIEESE), cujo índice 
acumulado em 2010 foi de 6,91%. 

Este piso salarial estipulado pela FENAM, serve 
como referência além de ser parâmetro para orientar as 
reivindicações da categoria em dissídios, convenções, 
acordos coletivos de trabalho e demais negociações.

Entidades médicas como a Federação Nacional 
dos Médicos (FENAM), Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e Associação Médica Brasileira (AMB) se uniram 
pela luta de um piso salarial médico. O ideal é que o 
médico tenha salário digno em apenas um ambiente 
de trabalho. O médico deve ter dedicação exclusiva? 
Então que tenham um salário digno.

O piso salarial defendido pelas entidades é correto 
e o médico precisa ser mais valorizado. Eles fazem um 
vestibular concorridíssimo, passam seis anos estudan-
do, mais três anos de residência, com isso, o médico 
não pode aceitar trabalhar por um salário que em cer-
tos estados e municípios chega a ser de R$ 1.500,00. 

De forma justa o direito do médico estará previs-
to nos proventos, mas outras medidas são importan-
tes para garantir a qualidade do trabalho de qualquer 
profissional, em especial os médicos. Medidas como 
o direito à educação continuada, o acesso a cursos de 
especialização, a garantia de que o espaço de traba-
lho esteja tecnologicamente adequado e segurança no 
trabalho, tudo isso deve ser somado à questão salarial 



62720 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

para que o grande beneficiário deste trabalho, o cida-
dão, perceba qualidade, acolhimento, humanização e 
cuidado adequado.

Façamos uma breve comparação: um Delegado 
de Polícia (Civil do DF ou Federal) tem salário inicial 
de 15.000,00 mensais; um Promotor de Justiça inicia 
a carreira ganhando 16.000,00 por mês; um Juiz de 
Direito não trabalha por menos de 20.000,00 de subsí-
dio, não desmerecendo a função e a importância dos 
profissionais acima citados, apenas para sermos justos 
com a classe médica que lida integralmente com vidas.

Diante do exposto, acredito que cabe a nós par-
lamentares aprovarmos o piso salarial nacional dos 
médicos, e rogo aos ilustres pares o apoio para apro-
vação desta proposição. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado André Moura, PSC/SE.

PROJETO DE LEI Nº 2.751, DE 2011 
(Do Sr. Leonardo Vilela)

Denomina “Viaduto Hugo Vargas Ba-
tista Machado” o viaduto localizado no en-
troncamento entre a BR-153 e a GO-413, no 
Município de Piracanjuba, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O viaduto localizado no entroncamento da 

BR-153 com a GO-413, no Município de Piracanjuba, 
Estado de Goiás, passa a ser denominado “Viaduto 
Hugo Vargas Batista Machado”.

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

Justificação

O Município de Piracanjuba pretende, pela von-
tade de seus cidadãos, prestar justa homenagem à 
memória de um homem que dedicou sua vida, infeliz-
mente não tão longa, para a sua comunidade. 

Naquela cidade nasceu Hugo Vargas Batista Ma-
chado, no dia 15 de janeiro de 1954, onde sempre foi 
muito querido por todos. Ainda jovem, tornou-se líder 
político, iniciando-se na vida pública no movimento 
estudantil.

Foi vereador atuante durante o período de 1977 
a 1988, e depois, de 1997 até março de 2003. Hugo 
Vargas teve sempre atuação destacada como debate-
dor e relator nas Comissões Permanentes da Câmara 
de Vereadores, onde também foi Presidente, no biênio 
1999 a 2000. 

Líder ruralista, presidiu a Cooperativa Agropecu-
ária Mista de Piracanjuba – COAPIL – por 5 mandatos 
consecutivos, de 1989 a 2003. Em fevereiro de 2003 
inaugurou o Sistema de Cooperativa de Crédito do 
Brasil – SICOOB Goiás Coapil, sendo eleito seu pri-

meiro Presidente. Infelizmente, Hugo Vargas Batista 
Machado faleceu ainda jovem, no dia 19 de março de 
2003, aos 49 anos de idade.

Nada mais justo, portanto, que perpetuar a me-
mória do exemplar cidadão piracanjubense, dando o 
seu nome ao viaduto situado no entroncamento da 
rodovia federal BR-153 com a rodovia estadual GO-
413, razão pela qual solicitamos aos eminentes Pares 
o apoio para a aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Leonardo Vilela.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 514, DE 2011 

(Do Sr. Jovair Arantes e outros)

Dispõe sobre a convocação de ple-
biscito para consultar o eleitorado sobre a 
instituição da simultaneidade das eleições 
municipais, distritais, estaduais e federais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É convocado, com fundamento no inciso 

XV do art. 49 da Constituição Federal, plebiscito de 
âmbito nacional para consultar o eleitorado sobre a 
instituição da simultaneidade das eleições municipais, 
distritais, estaduais e federais.

Art. 2º O plebiscito de que trata o art. 1º realizar-
-se-á juntamente com a primeira eleição subsequente 
à promulgação deste Decreto Legislativo.

Parágrafo único. O eleitorado será chamado a 
responder “Sim” ou “Não” à seguinte questão: “Você 
é a favor da simultaneidade das eleições municipais, 
distritais, estaduais e federais?”.

Art.3º O plebiscito será considerado aprovado 
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o re-
sultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Decreto Legislativo busca consultar 
o eleitorado a respeito da instituição da simultaneidade 
das eleições municipais, distritais, estaduais e federais. 
Ao longo das legislaturas, inúmeros parlamentares 
apresentaram, sem sucesso, Propostas de Emenda 
Constitucional com o intuito de estabelecer a simulta-
neidade das eleições. As eleições bienais tumultuam o 
regular andamento das instituições políticas nacionais, 
além de sobrecarregar os cofres públicos. 

Assim, o Projeto de Decreto Legislativo busca 
averiguar a aprovação popular para estabelecer a simul-
taneidade das eleições, a fim de evitar a interrupção, a 
cada dois anos, do regular andamento das instituições 
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políticas, além de promover elevada economia para o 
Tesouro Nacional. 

Esperamos contar com o apoio de nossos emi-
nentes Pares para a aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Jovair Arantes, PTB/GO.

Proposição: PDC 0514/11
Autor da Proposição: Jovair Arantes e Outros
Data de Apresentação: 22-11-2011
Ementa: Dispõe sobre a convocação de plebiscito para 
consultar o eleitorado
sobre a instituição da simultaneidade das eleições 
municipais,
distritais, estaduais e federais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 180
Não Conferem 004
Fora do Exercício 003
Repetidas 066
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 253

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 ALBERTO MOURÃO PSDB SP
3 ALEX CANZIANI PTB PR
4 ALFREDO KAEFER PSDB PR
5 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
6 ALMEIDA LIMA PPS SE
7 AMAURI TEIXEIRA PT BA
8 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
9 ANDRE MOURA PSC SE
10 ANÍBAL GOMES PMDB CE
11 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
12 ANTONIO BALHMANN PSB CE
13 ANTONIO BULHÕES PRB SP
14 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
15 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
16 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
17 ARNON BEZERRA PTB CE
18 ARTHUR LIRA PP AL
19 ARTUR BRUNO PT CE
20 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
21 ASSIS CARVALHO PT PI
22 ASSIS DO COUTO PT PR
23 AUREO PRTB RJ
24 BIFFI PT MS
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
26 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
27 CARLINHOS ALMEIDA PT SP

28 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
29 CARLOS MAGNO PP RO
30 CARMEN ZANOTTO PPS SC
31 CHICO ALENCAR PSOL RJ
32 CLÁUDIO PUTY PT PA
33 CLEBER VERDE PRB MA
34 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
35 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
36 DÉCIO LIMA PT SC
37 DEVANIR RIBEIRO PT SP
38 DOMINGOS DUTRA PT MA
39 DOMINGOS NETO PSB CE
40 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
41 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
42 DR. JORGE SILVA PDT ES
43 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
44 EDIO LOPES PMDB RR
45 EDUARDO AZEREDO PSDB MG
46 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
47 EDUARDO SCIARRA PSD PR
48 ELIENE LIMA PSD MT
49 EMILIANO JOSÉ PT BA
50 ENIO BACCI PDT RS
51 ERIKA KOKAY PT DF
52 ERIVELTON SANTANA PSC BA
53 EROS BIONDINI PTB MG
54 EUDES XAVIER PT CE
55 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
56 FABIO TRAD PMDB MS
57 FELIPE MAIA DEM RN
58 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
59 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
60 FERNANDO FERRO PT PE
61 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
62 FERNANDO MARRONI PT RS
63 FRANCISCO ARAÚJO PSD RR
64 FRANCISCO PRACIANO PT AM
65 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
66 GENECIAS NORONHA PMDB CE
67 GERALDO SIMÕES PT BA
68 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
69 GLADSON CAMELI PP AC
70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
71 GUILHERME MUSSI PSD SP
72 HOMERO PEREIRA PSD MT
73 IRAJÁ ABREU PSD TO
74 JAIR BOLSONARO PP RJ
75 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
76 JÂNIO NATAL PRP BA
77 JAQUELINE RORIZ PMN DF
78 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
79 JERÔNIMO GOERGEN PP RS
80 JESUS RODRIGUES PT PI
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81 JHONATAN DE JESUS PRB RR
82 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
83 JOÃO DADO PDT SP
84 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
85 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
86 JOSÉ AUGUSTO MAIA PTB PE
87 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
88 JOSÉ CHAVES PTB PE
89 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
90 JOSE STÉDILE PSB RS
91 JOSIAS GOMES PT BA
92 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
93 JOVAIR ARANTES PTB GO
94 JÚLIO CESAR PSD PI
95 JUNJI ABE PSD SP
96 LAEL VARELLA DEM MG
97 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
98 LAURIETE PSC ES
99 LEANDRO VILELA PMDB GO
100 LELO COIMBRA PMDB ES
101 LEONARDO MONTEIRO PT MG
102 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
103 LEOPOLDO MEYER PSB PR
104 LILIAM SÁ PSD RJ
105 LINCOLN PORTELA PR MG
106 LÚCIO VALE PR PA
107 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
108 LUIZ ALBERTO PT BA
109 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
110 LUIZ NOÉ PSB RS
111 MANATO PDT ES
112 MANOEL SALVIANO PSD CE
113 MARCELO CASTRO PMDB PI
114 MARCOS MEDRADO PDT BA
115 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
116 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
117 MAURO LOPES PMDB MG
118 NATAN DONADON PMDB RO
119 NEILTON MULIM PR RJ
120 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
121 NELSON MEURER PP PR
122 NEWTON CARDOSO PMDB MG
123 NILTON CAPIXABA PTB RO
124 ODAIR CUNHA PT MG
125 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
126 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
127 OTAVIO LEITE PSDB RJ
128 OTONIEL LIMA PRB SP
129 PADRE JOÃO PT MG
130 PADRE TON PT RO
131 PAES LANDIM PTB PI

132 PAUDERNEY AVELINO DEM AM
133 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
134 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
135 PAULO FEIJÓ PR RJ
136 PAULO FOLETTO PSB ES
137 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
138 PAULO PIMENTA PT RS
139 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
140 PEDRO CHAVES PMDB GO
141 PEDRO NOVAIS PMDB MA
142 PINTO ITAMARATY PSDB MA
143 RAIMUNDÃO PMDB CE
144 RAUL HENRY PMDB PE
145 REGUFFE PDT DF
146 RENATO MOLLING PP RS
147 RIBAMAR ALVES PSB MA
148 RICARDO BERZOINI PT SP
149 RICARDO IZAR PSD SP
150 ROBERTO BRITTO PP BA
151 ROBERTO DE LUCENA PV SP
152 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
153 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
154 RODRIGO MAIA DEM RJ
155 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
156 RONALDO FONSECA PR DF
157 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
158 RUBENS BUENO PPS PR
159 RUBENS OTONI PT GO
160 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
161 SANDRO MABEL PMDB GO
162 SERGIO GUERRA PSDB PE
163 SÉRGIO MORAES PTB RS
164 SEVERINO NINHO PSB PE
165 SIBÁ MACHADO PT AC
166 SILVIO COSTA PTB PE
167 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
168 TAKAYAMA PSC PR
169 VALADARES FILHO PSB SE
170 VICENTE CANDIDO PT SP
171 VICENTINHO PT SP
172 VITOR PENIDO DEM MG
173 WALTER IHOSHI PSD SP
174 WASHINGTON REIS PMDB RJ
175 WILLIAM DIB PSDB SP
176 WILSON FILHO PMDB PB
177 ZÉ GERALDO PT PA
178 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
179 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
180 ZOINHO PR RJ

INDICAÇÃO Nº 1.936, DE 2011 
(Do Sr. Edinho Araújo)
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Sugere ao Ministro da Fazenda a in-
clusão de mensagens incentivadoras à do-
ação de órgãos nos volantes e bilhetes das 
loterias administradas pela Caixa Econô-
mica Federal.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Doar órgãos e tecidos é um ato de solidariedade 

capaz de salvar vidas. Um transplante bem sucedido, 
ao salvar uma vida, resgata também a saúde física e 
psicológica de toda a família envolvida com o paciente 
transplantado. 

No Brasil, tínhamos, em 2007, aproximadamente 
70.000 pessoas na fila aguardando por um transplan-
te, quadro esse pouco alterado nos dias de hoje. Em 
outras palavras, milhares de vidas encontram-se na 
dependência de caridosa autorização da família do 
paciente com morte encefálica comprovada permitin-
do a doação, pois em nosso país, para o transplante 
exige-se essa autorização. 

Esse gesto, que pode transformar a dor da morte 
em continuidade da vida, precisa ser incentivado. In-
formações corretas à população sobre transplantes de 
órgãos e tecidos precisam ser divulgadas, pois quanto 
mais a população se conscientizar da importância de 
se tornar um doador, menor será a angustiante fila de 
espera por órgãos.

Nesse drama, Senhor Ministro, a rede de lotéricas 
da Caixa Econômica Federal pode exercer relevante 
papel. Existem hoje 10.691 desses pontos operando 
no País, sendo 589 na Região Norte, 2.335 na Região 
Nordeste, 953 na Região Centro-Oeste, 4.855 na Re-
gião Sudeste e 1.959 na Região Sul. 

Em resumo, considerando a relevância da doação 
de órgãos e tecidos e a capilaridade da rede de casas 
lotéricas da Caixa Econômica Federal, sugerimos que 
nos volantes das diversas modalidades de loterias em 
vigor, bem como nos bilhetes da Loteria Federal, sejam 
divulgadas mensagens incentivadoras à doação e ao 
incremento do número de doadores.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2011. – 
Deputado Edinho Araújo. 

INDICAÇÃO Nº 1.937, DE 2011 
(Do Sr. Severino Ninho)

Sugere ao Ministro da Saúde a adoção 
de medidas relativas à implantação de uma 
Unidade de Pronto Atendimento/UPA 24h, 
no Município de Abreu e Lima – PE 

Senhor Ministro Alexandre Padilha: 
O Governo Federal tem priorizado a expansão 

da rede Mais Saúde – Direito de Todos, com vista ao 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC /Saú-
de, com o objetivo de melhorar as condições de saúde 
e proporcionar digna qualidade de vida à população 

brasileira, por meio de melhor acesso às ações, aos 
programas e serviços de saúde em todas as regiões. 

As unidades de pronto atendimento recentemente 
inauguradas nos municípios de Paulista e Igarassu, es-
tão constantemente sobrecarregadas ao atender tam-
bém as urgências médicas dos municípios de Abreu e 
Lima, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, também 
integrantes da Região Metropolitana do Recife, e até 
mesmo Goiana, na fronteira com a Paraíba, totalizando 
uma população de mais de seiscentos mil habitantes.

A implantação de uma UPA na cidade de Abreu 
e Lima vai desafogar as UPAS supracitadas e, ao 
mesmo tempo, agilizar o atendimento da população 
da referida região.

Tenho a convicção de que o nosso pleito tem o 
apoio do Governador Eduardo Campos e do Secre-
tário de Saúde de Pernambuco, Dr. Antônio Figueira, 
uma vez que conhecem a realidade aqui apontada e 
sabem que a população de Abreu e Lima vem cobran-
ça a construção da UPA local.

Nesse sentido, venho solicitar a Vossa Excelência, 
Senhor Ministro, todo apoio à implantação da referida 
Unidade de Pronto Atendimento, em Abreu e Lima-PE, 
que possibilitará os atendimentos de urgência à popu-
lação, sem que seja necessária sua locomoção para 
redes hospitalares dos municípios vizinhos, já satura-
dos, evitando, assim, conforme a gravidade do caso, 
que o paciente torne-se uma vítima fatal.

Concluo Senhor Ministro Padilha, reafirmando a 
fé na força do governo que Vossa Excelência congrega 
e na certeza do seu incontestável compromisso social, 
como partícipe das ações e projetos, nos programas 
de saúde, que a Excelentíssima Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff, sensível e inata administradora da 
nossa Nação, oferece em prol do povo brasileiro. Na 
condição de representante do povo do litoral norte de 
Pernambuco na Câmara dos Deputados, espero que 
a sugestão ora proposta possa ser bem acolhida.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Severino Ninho, PSB/PE. 

INDICAÇÃO Nº 1.938, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere ao Ministro da Educação a 
implantação de um campus do Instituto 
Federal de Educação Profissional e Tecno-
lógica de São Paulo no Município de Mogi 
das Cruzes/SP. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
O Município de Mogi das Cruzes, localizado no 

Estado de São Paulo, é conhecido, dentre outros, pela 
diversidade de sua economia e atenção especial dada 
à educação profissional e tecnológica nas diferentes 
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modalidades de ensino e formação técnica, contudo 
ainda não conta com um campus do Instituto Federal.

A implantação de um campus na cidade poderá 
oferecer educação superior, básica e profissional, de 
forma pluricurricular, qualificando profissionais para 
os diversos setores da economia brasileira, realizando 
pesquisas e desenvolvendo novos processos, produ-
tos e serviços em colaboração com o setor produtivo.

Nesse contexto, sugerimos a implantação de um 
campus do Instituto Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica no Município de Mogi das Cruzes, para 
atender as necessidades locais e da região, e por con-
siderarmos a medida de extrema relevância e eficiência. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Junji Abe, PSD/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.939, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere ao Ministro da Educação a 
implantação de um campus do Instituto 
Federal de Educação Profissional e Tec-
nológica de São Paulo no Município de 
Itaquaquecetuba/SP. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A implantação de um campus do Instituto Fede-

ral no Município de Itaquaquecetuba poderá oferecer 
educação superior, básica e profissional, de forma plu-
ricurricular, qualificando profissionais para os diversos 
setores da economia brasileira, realizando pesquisas e 
desenvolvendo novos processos, produtos e serviços 
em colaboração com o setor produtivo.

Nesse contexto, sugerimos a implantação de um 
campus do Instituto Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica no Município de Itaquaquecetuba, para 
atender as necessidades locais, e por considerarmos 
a medida de extrema relevância e eficiência. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Junji Abe, PSD/SP.

RECURSO Nº 99, DE 2011 
(Do Sr. Lira Maia)

Contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 1.669, de 2011, que “Al-
tera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de 
junho de 1913, para restabelecer os fusos 
horários do Estado do Acre, do Estado do 
Pará e do Estado do Amazonas.”

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Os Deputados abaixo assinados, com base no art. 

132, §2º, combinado com o art. 58, §1º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados e com o art. 58, § 
2º, inciso I, da Constituição Federal, vêm, respeitosa-

mente, RECORRER ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva do Projeto de Lei nº 1.669, de 2011, que 
“Altera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, para restabelecer os fusos horários do Estado do 
Acre, do Estado do Pará e do Estado do Amazonas”.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Lira Maia, DEM/PA.

Proposição: REC 0099/11
Autor da Proposição: Lira Maia e Outros
Data de Apresentação: 22-11-2011
Ementa: Recorre contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 1.669, de 2011, que Altera o art. 2º 
do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, para 
restabelecer os fusos horários do Estado do Acre, do 
Estado do
Pará e do Estado do Amazonas.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 087
Não Conferem 002
Fora do Exercício 000
Repetidas 005
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 094

Assinaturas Confirmadas
1. ADEMIR CAMILO PSD MG
2 ALCEU MOREIRA PMDB RS
3 ALEX CANZIANI PTB PR
4 ALEXANDRE LEITE DEM SP
5 ALEXANDRE ROSO PSB RS
6 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
7 ANDRÉ ZACHAROW PMDB PR
8 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
9 ANTONIO BULHÕES PRB SP
10 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO DEM BA
11 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
12 ANTONIO IMBASSAHY PSDB BA
13 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
14 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
15 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
16 BETO FARO PT PA
17 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
18 CARLOS MAGNO PP RO
19 CELSO MALDANER PMDB SC
20 CESAR COLNAGO PSDB ES
21 CLAUDIO CAJADO DEM BA
22 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
23 DEVANIR RIBEIRO PT SP
24 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
25 EDSON SILVA PSB CE
26 EFRAIM FILHO DEM PB
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27 EMANUEL FERNANDES PSDB SP
28 EUDES XAVIER PT CE
29 FÁBIO FARIA PSD RN
30 FÁBIO SOUTO DEM BA
31 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
32 FRANCISCO PRACIANO PT AM
33 GERALDO SIMÕES PT BA
34 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
35 HOMERO PEREIRA PSD MT
36 JAIRO ATAÍDE DEM MG
37 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
38 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
39 JOSE STÉDILE PSB RS
40 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
41 JÚLIO CAMPOS DEM MT
42 LAEL VARELLA DEM MG
43 LELO COIMBRA PMDB ES
44 LIRA MAIA DEM PA
45 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
46 LUIZ CARLOS SETIM DEM PR
47 MANATO PDT ES
48 MANDETTA DEM MS
49 MARCELO CASTRO PMDB PI
50 MARCELO MATOS PDT RJ
51 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
52 MARCOS MEDRADO PDT BA
53 MARCUS PESTANA PSDB MG
54 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
55 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
56 MENDONÇA FILHO DEM PE
57 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
58 MOREIRA MENDES PSD RO
59 NEILTON MULIM PR RJ
60 NELSON MEURER PP PR
61 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
62 ONYX LORENZONI DEM RS
63 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
64 OTAVIO LEITE PSDB RJ
65 OTONIEL LIMA PRB SP
66 PADRE JOÃO PT MG
67 PAES LANDIM PTB PI
68 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
69 PAULO FOLETTO PSB ES
70 POLICARPO PT DF
71 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
72 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
73 RATINHO JUNIOR PSC PR
74 RIBAMAR ALVES PSB MA
75 ROBERTO BRITTO PP BA
76 RODRIGO MAIA DEM RJ
77 RONALDO CAIADO DEM GO
78 RUBENS OTONI PT GO
79 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ

80 VALDIR COLATTO PMDB SC
81 VALTENIR PEREIRA PSB MT
82 VILSON COVATTI PP RS
83 VITOR PENIDO DEM MG
84 WALDIR MARANHÃO PP MA
85 WILLIAM DIB PSDB SP
86 ZÉ GERALDO PT PA
87 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

RECURSO Nº 100, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Abi-Ackel e outros)

Recorre do despacho proferido ao Pro-
jeto de Lei nº 7.412, de 2010, que estabele-
ceu a ele o poder conclusivo das Comis-
sões, visando a que seja apreciado pelo 
Plenário da Casa.

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 58, § 2º, inciso I, da Consti-

tuição Federal e do artigo 132, § 2º do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, os abaixo signatários re-
correm do despacho que estabeleceu poder conclusivo 
das Comissões ao Projeto de Lei nº 7.412/2010, a fim 
de que este seja apreciado pelo Plenário desta Casa.

Justificação

O Projeto de Lei nº 7.412/2010 trata “de recur-
sos provenientes de depósitos judiciais, no âmbito dos 
Estados e do Distrito Federal, e a destinação dos ren-
dimentos líquidos resultantes em benefício de ações 
de modernização em favor do Poder Judiciário do res-
pectivo ente federado”. 

Por se tratar de matérias com acaloradas discus-
sões nas comissões técnicas por onde passou nes-
ta Casa, convém que a matéria seja apreciada pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados, de forma a lhe 
conceder a visibilidade e a importância a que faz jus. 

Nesse sentido, o artigo 132 do Regimento Interno 
dispõe que, para que a apreciação seja deferida, há, 
apenas, necessidade de apoiamento de um décimo 
dos membros da Casa:

“Art. 132 Apresentada e lida perante o 
Plenário, a proposição será objeto de decisão:

 ..............................................................
§ 2º Não se dispensará a competência 

do Plenário para discutir e votar, globalmente 
ou em parte, projeto de lei apreciado conclu-
sivamente pelas Comissões se, no prazo de 
cinco sessões da publicação do respectivo 
anúncio no Diário da Câmara dos Deputados 
e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso 
nesse sentido de um décimo dos membros 
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da Casa, apresentado em sessão e provido 
por decisão do Plenário da Câmara.”

Desse modo, os signatários requerem a aprecia-
ção pelo Plenário da Casa do Projeto de Lei nº 7.412, 
de 2010.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Paulo Abi-Ackel, PSDB/MG.

Proposição: REC 0100/2011
Autor da Proposição: Paulo Abi-Ackel e Outros
Data de Apresentação: 22-11-2011
Ementa: Recorre do despacho proferido ao Projeto de 
Lei nº 7.412, de 2010, que estabeleceu a ele o poder 
conclusivo das Comissões, visando a que seja apre-
ciado pelo Plenário da Casa.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 063
Não Conferem 002
Fora do Exercício 000
Repetidas 000
Ilegíveis 001
Retiradas 000
Total 066

Assinaturas Confirmadas
1.ANDREIA ZITO PSDB RJ
2 ANTONIO BULHÕES PRB SP
3 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
4 ANTONIO IMBASSAHY PSDB BA
5 ARTHUR LIRA PP AL
6 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
7 BETINHO ROSADO DEM RN
8 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
9 BRUNO ARAÚJO PSDB PE
10 CAMILO COLA PMDB ES
11 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
12 CARLOS SAMPAIO PSDB SP
13 DOMINGOS DUTRA PT MA
14 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
15 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
16 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
17 EMANUEL FERNANDES PSDB SP
18 FERNANDO FERRO PT PE
19 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
20 GEORGE HILTON PRB MG
21 HUGO NAPOLEÃO PSD PI
22 IZALCI PR DF
23 JÔ MORAES PCdoB MG
JOÃO MAGALHÃES PMDB 24 MG
25 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
26 JOVAIR ARANTES PTB GO
27 JÚLIO CAMPOS DEM MT
28 JÚLIO DELGADO PSB MG

29 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
30 LAEL VARELLA DEM MG
31 LAUREZ MOREIRA PSB TO
32 LEANDRO VILELA PMDB GO
33 LINCOLN PORTELA PR MG
34 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
35 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
36 MARCOS MONTES PSD MG
37 MARCUS PESTANA PSDB MG
38 MAURO LOPES PMDB MG
39 MENDONÇA FILHO DEM PE
40 MIGUEL CORRÊA PT MG
41 MILTON MONTI PR SP
42 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
43 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
44 OTONIEL LIMA PRB SP
45 PAES LANDIM PTB PI
46 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
47 PAULO MAGALHÃES PSD BA
48 PAULO MALUF PP SP
49 PAULO PIAU PMDB MG
50 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
51 RODRIGO MAIA DEM RJ
52 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
53 ROSINHA DA ADEFAL PTdoB AL
54 RUBENS BUENO PPS PR
55 RUI PALMEIRA PSDB AL
56 SARNEY FILHO PV MA
57 SIBÁ MACHADO PT AC
58 SIMÃO SESSIM PP RJ
59 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
60 TONINHO PINHEIRO PP MG
61 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
62 VITOR PAULO PRB RJ
63 VITOR PENIDO DEM MG

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.432, DE 2011 

(Do Sr. Nelson Marchezan Júnior)

Solicita informações à Sra. Ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, relativas 
ao combate ao processo de desertificação 
no Estado do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro, à Vossa 
Excelência, seja encaminhado à Sra. Ministra do Meio 
Ambiente o seguinte pedido de informações:

Considerando que o Decreto Presidencial de 21 
de julho de 2008 criou a Comissão Nacional de Com-
bate à Desertificação (CNCD), coordenada pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente, bem como que o processo 
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de desertificação é um dos problemas ambientais com 
maior complexidade para seu enfrentamento.

Considerando, ainda, que, no Brasil, o processo 
de desertificação atinge não apenas as unidades fede-
radas insertas no bioma Caatinga, mas também áreas 
de estados como o Rio Grande do Sul.

Considerando que as atuais mudanças climáti-
cas agravaram o processo de desertificação no bioma 
do pampa gaúcho, que não era propenso à ocorrên-
cia desse fenômeno, tal fato reflete a necessidade de 
seu enfrentamento pelas autoridades governamentais;

Pelo exposto, requeiro sejam prestadas, a esta 
Câmara dos Deputados, as seguintes informações:

I – Quais são as ações em curso no Mi-
nistério do Meio Ambiente que se direcionam 
especificamente ao combate à desertificação?

II – Entre essas ações, quais se direcio-
nam ao Estado do Rio Grande do Sul?

Depois da criação da Comissão Nacional de 
Combate à Desertificação – CNCD:

a) que ações estratégicas foram adota-
das pelo governo brasileiro tendo como foco 
o combate ao processo de desertificação no 
Estado do Rio Grande do Sul e quais os resul-
tados obtidos em cada uma delas? 

b) qual o total de recursos, especifican-
do-se por data, município e por ação, nos úl-
timos cinco anos, destinados diretamente ao 
combate à desertificação no Estado do Rio 
Grande do Sul?

Assim sendo, as informações requeridas são de 
extrema importância para o exercício das atividades 
fiscalizadoras dessa Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Nelson Marchezan Júnior.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.433, DE 2011 

(Do Sr. Duarte Nogueira)

Requer da Senhora Miriam Belchior, 
Ministra de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, informações sobre o des-
cumprimento do Decreto nº 3.529, de 2000, 
que determina a publicação quadrimestral 
das remunerações pagas pela Administra-
ção Pública direta e indireta do Poder Exe-
cutivo Federal.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno 
requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas da Sra. 

Miriam Belchior, Ministra de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, as seguintes informações refe-
rentes ao descumprimento do Decreto nº 3.529, de 
2000, que determina a publicação quadrimestral das 
remunerações pagas pela Administração Pública direta 
e indireta do Poder Executivo Federal:

a) Qual o motivo do Ministério do Plane-
jamento deixar de cumprir as determinações 
constantes do Decreto nº 3.529, de 2000.

b) Quem é a pessoa responsável, na 
estrutura do Ministério do Planejamento, para 
o cumprimento de ordem contida em referida 
norma?

c) Quem é o superior imediato dessa 
pessoa?

d) Solicita-se encaminhar, por meio ele-
trônico, lista completa das remunerações de 
servidores públicos, nos termos do Decreto nº 
3.529, de 2000, referente aos quatro quadri-
mestres do ano de 2010 e dos três primeiros 
quadrimestres do ano de 2011.

e) Por fim, requer-se seja informado se o 
Ministério do Planejamento já tomou alguma 
providência referente ao descumprimento da 
norma supracitada, eis que, em tese, tal omis-
são configura improbidade administrativa nos 
termos do art. 11, da Lei 8.429/92 e infração 
disciplinar de servidor público nos termos do 
art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90.

Justificação

Conforme matéria divulgada pelo jornal Folha de 
São Paulo em 21 de novembro de 2011, essa pasta 
tem deixado de cumprir com as determinações cons-
tantes do Decreto 2.529, de 2000.

Negar publicidade a atos administrativos é fato gra-
ve, fato esse que deve ser apurado com determinação, 
na medida em que retira da Administração a necessária 
transparência e impede a plena fiscalização dos atos de 
Governo. Aliás, não se pode esquecer que essa omissão 
configura, em tese, ato de improbidade administrativa.

Aliás, é importante salientar que o texto do de-
creto em questão é claro no sentido de se atribuir a 
esse ato a finalidade de adequar e corrigir o sistema 
remuneratório dos servidores públicos federais. Logo, 
a falta de publicação revela a falta de desvelo deste 
Governo com o trato da coisa pública.

Assim, para que se possa apurar as devidas res-
ponsabilidades, solicitamos sejam apresentadas as 
informações acima.

Sala das sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, PSDB/SP.
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REQUERIMENTO Nº 3.818, DE 2011 
(Do Senhor Padre Ton e outros)

Requer a instituição de Comissão Ex-
terna da Câmara dos Deputados para reali-
zar levantamento in loco sobre as causas 
da violência contra o Povo Indígena Gua-
rani-Kaiowá.

Senhor Presidente:
Nos termos do Art. 38, combinado com o art. 117, 

inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, Requeiro a instituição de Comissão Externa 
desta Casa, com a finalidade de realizar levantamento 
sobre as causas da violência contra o Povo Indígena 
Guarani-Kaiowá, que resultou no assassinato do ca-
cique Nísio Gomes, de 59 anos, no início da manhã 
da última sexta-feira (18), no Município de Amambaí, 
Mato Grosso do Sul.

Justificação

Os índios Guarani Kaiowá, vem sendo vítimas de 
um verdadeiro genocídio, causado pela situação de vio-
lência instaurada na região em função da reivindicação 
da posse de suas terras originárias na Justiça. Além 
de inúmeras mortes, principalmente de crianças, por 
desnutrição e acometimento por doenças infecciosas, 
as principais lideranças estão sendo assassinadas sis-
temática e covardemente a mando dos latifundiários 
que ocupam suas terras.

O caso mais recente e mais chocante foi o assas-
sinato do cacique Nísio Gomes, 59 anos, ocorrido no 
último dia 18 de novembro, no cone sul do Mato Grosso 
do Sul, que, segundo testemunhas, a comunidade foi 
atacada por cerca de 40 pistoleiros, portando armas 
de fogo calibre 12, causando a morte do cacique e o 
desaparecimento do corpo.

As informações são preliminares e transmitidas 
por integrantes da comunidade à imprensa. Devido 
ao nervosismo, não se sabe se além de Nísio outros 
indígenas foram mortos. Os relatos dão conta de que 
os pistoleiros sequestraram mais dois jovens e uma 
criança; por outro lado, apontam também para o as-
sassinato de uma mulher e uma criança. 

Daí a importância e urgência em instituir Comis-
são Externa em apreço, inclusive para aproveitar a vi-
sita que será feita pela Ministra da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, à área, 
prevista para amanhã (23).

Sala das Sessões, 22 novembro de 2011. – De-
putado Padre Ton.

REQUERIMENTO Nº 3.819, DE 2011

MOÇÃO DE APOIO

Requer que a Câmara dos Deputados 
apoie Moção em favor do Senhor Alexandre 
de Souza Silva, brasileiro condenado pela 
Justiça britânica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados,

Considerando que:

– O Senhor Alexandre de Souza Silva é 
brasileiro, nascido em Porto Seguro, no Estado 
da Bahia e que reside legalmente na cidade 
de Londres – Inglaterra há mais de 20 anos;

– O Senhor Alexandre exerceu inúme-
ras atividades na capital inglesa, tais como 
faxineiro, garçom, cuidador de animais, todas 
visando, acima de tudo, amparar sua família 
brasileira que é de origem humilde;

– Mesmo diante de todas as dificuldades 
culturais que um brasileiro enfrentaria em ter-
ritório estrangeiro, o Sr. Alexandre conseguiu 
exercer o cargo de comissário da British Ai-
rways, renomada companhia aérea britânica, 
durante 12 anos;

– Durante todo esse período em que 
viveu em Londres – inclusive participando de 
inúmeros serviços voluntários – nada foi apon-
tado na conduta do Sr. Alexandre que pudesse 
desaboná-la;

– Depois de tantos anos morando so-
zinho na capital inglesa, no ano de 2009, o 
Sr. Alexandre resolveu dividir um imóvel com 
outro brasileiro, objetivando auxiliar de forma 
mais efetiva seus familiares que passavam por 
dificuldades financeiras;

– Poucos dias depois, viu seu nome en-
volvido na prática dos crimes de tráfico de 
drogas, lavagem de dinheiro e conspiração, já 
que a polícia londrina teria encontrado drogas 
no imóvel em que residia; 

– Tendo sido preso, passou por exames 
laboratoriais, teve seus sigilos bancário e te-
lefônico quebrados;

– Uma vez que as autoridades britânicas 
não encontraram provas de seu envolvimento 
na prática dos crimes de tráfico de drogas e 
de lavagem de dinheiro, foi retirada a acusa-
ção quanto a tais ilícitos, permanecendo a de 
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prática do crime de conspiração, ao qual foi 
condenado a 11 anos de prisão;

– Vale esclarecer que a condenação 
do Sr. Alexandre pela prática do crime de 
conspiração teve amparo na chamada joint 
enterprise, que vigora há mais de trezentos 
anos no sistema do common law. A norma 
estabelece sanção criminal a um grupo de 
pessoas, bastando para tanto que o crime 
tenha sido cometido na presença dos inte-
grantes desse grupo. Em outras palavras, 
para condenação pelo crime de conspiração 
não se exige do membro do grupo a noção 
de que tenha colaborado para a prática cri-
minosa.

Em que pese a existência de uma carta, em que 
o outro brasileiro – que residia com o Sr. Alexandre 
– assume toda a autoria dos mencionados crimes, o 
Estado britânico manteve a condenação quanto ao 
crime de conspiração;

O Itamaraty tem conhecimento do fato, tanto que 
esteve, por duas ocasiões com o Sr. Alexandre na pri-
são, mas a providência adotada cingiu-se a facilitar o 
contato dos familiares com o condenado; 

Venho à presença de Vossa Excelência propor a 
aprovação da presente Moção de Apoio a um novo 
julgamento no caso do Sr. Alexandre de Souza e Sil-
va que deixe evidentes as provas que levaram à sua 
condenção.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, DEM/BA.

REQUERIMENTO Nº 3.820, DE 2011 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Requer a retirada de tramitação do 
Requerimento nº 3.810, de 2011.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104 do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de 
tramitação do Requerimento nº 3.810, de 2011, que 
“Requer urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 1.597, de 2011”, de minha autoria, apresentado 
no dia 18 de novembro do corrente ano, perante esta 
Douta Mesa.

Sala das sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Sandra Rosado, Líder do PSB.

REQUERIMENTO Nº 3.821, DE 2011

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1.033, de 2003.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

interno, requeiro a inclusão na Ordem do Dia do Pro-
jeto de Lei nº 1033, de 2003, de autoria da deputada 

Vanessa Grazziotin que institui o salário adicional de 
periculosidade para os vigilantes e empregados em 
transporte de valores.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado André Figueiredo, PDT/CE.

REQUERIMENTO Nº 3.822, DE 2011 
(Da Deputada Gorete Pereira)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e parágrafo 3, 

do Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Exª se digne registrar nos Anais desta Casa voto de 
louvor pelo transcurso dos 133 anos de emancipação 
política de Ibiapina, comemorado em 23 de novembro. 

Ibiapina é conhecida como a Princesa Serrana, 
localizada na Serra da Ibiapaba, a 338 km de Forta-
leza–CE, cujo nome, de origem tupi guarani, significa 
terra limpa. Com cerca de 25 mil habitantes, o muni-
cípio desenvolve a fruticultura e olericultura irrigada, 
além de forte vocação para a agricultura, com desta-
que para produtos como café, banana, cana-de-açúcar, 
mandioca e feijão. 

Ao prestarmos essa homenagem, parabenizamos 
todos os ibiapinenses, povo ordeiro e trabalhador, que 
luta pelo progresso da cidade, externando nosso reco-
nhecimento a todos que desempenham suas atividades 
nos mais diferentes segmentos e se empenham pelo 
desenvolvimento do município.

Sala de Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Gorete Pereira.

REQUERIMENTO Nº 3.823, DE 2011 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Requer inclusão na Pauta da Ordem 
do Dia do Projeto de Lei nº 1.033, de 2003 , 
que “Institui o salário adicional de pericu-
losidade para os vigilantes e empregados 
em transporte de valores”.

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, Requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
Projeto de Lei n° 1.033, de 2003, que institui o salário 
adicional de periculosidade para os vigilantes e em-
pregados em transporte de valores, por se tratar de 
matéria de grande relevância e urgência para o País. 
– Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – De-
putado Eudes Xavier, PT/CE.

REQUERIMENTO Nº 3.824, DE 2011 
(Do Senhor Deputado João Campos)

“Requer a criação de Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer à PEC 
53, de 2007”.

Senhor Presidente,
Com base no que dispõe o Regimento Interno 

desta Casa do Congresso Nacional, nos termos do art. 
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202, parágrafo 2º requeiro a Vossa Excelência a criação 
de Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda Constitucional nº 53, de 2007, 
que “Dá nova redação ao § 3º do art. 39 da Constitui-
ção Federal”, em que garante ao servidor de cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração, direito a 
aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado João Campos.

REQUERIMENTO Nº 3.825, DE 2011

Requerimento de Cancelamento da 
Sessão Solene do Congresso Nacional, no 
dia 08 de dezembro de 2011 em homenagem 
ao Dia do Marinheiro

(Da Sra. Deputada Liliam Sá)
Requeiro nos termos do artigo 114, inciso V do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e com 
a concordância do Senador Rodrigo Rollemberg, au-
tor do Requerimento no Senado Federal, a retirada 
do requerimento, anteriormente apresentado, para a 
realização da Sessão Especial Solene do Congresso 
Nacional, no dia 8 de dezembro de 2011 em homena-
gem ao Dia do Marinheiro.

Justificação

No próximo dia 8 de dezembro, o Congresso se 
reuniria em Sessão Solene para comemorar o Dia 
do Marinheiro, porém, por razões que fogem a nossa 
vontade, tal data torna-se impraticável para aquela 
Força Armada, pelo fato de ter se estabelecido com-
promisso com a Presidenta da República, em única 
data disponível.

Desta forma, nosso requerimento e o do Senador 
Rodrigo Rollemberg sugerindo aquela data deve, com 
a concordância de Vossa Excelência, ser retirado e a 
referida Sessão cancelada.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Liliam Sá.

REQUERIMENTO Nº 3.826, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Aluizio)

Requer a nomeação de Comissão Ex-
terna objetivando acompanhar o processo 
de estancamento do vazamento de óleo 
ocorrido no campo do Frade na bacia de 
Campos. 

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, consoante o art. 

38 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a nomeação de Comissão Externa objetivando acom-
panhar o processo de estancamento do vazamento de 
óleo ocorrido no campo do Frade na bacia de Campos, 

na costa do Rio de Janeiro, bem como para averiguar 
os danos ambientais e à saúde decorrentes do vaza-
mento do óleo.

Justificação

No dia 10 deste mês foi registrado um vazamento 
de óleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos, na 
costa do Rio de Janeiro. Logo depois, a empresa res-
ponsável pelo poço, a norte-americana Chevron, uma 
das cinco maiores do mundo no setor, informou que o 
acidente estaria sob controle. Inicialmente a Chevron 
divulgou que o vazamento era de 60 barris, depois cor-
rigiu para 650 barris. Os jornais do dia 21 de novembro 
noticiam que a empresa estima o vazamento em 882 
barris/dia. Já a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
na mesma data, calcula entre 1.400 e 2.310 barris/dia. 
A ONG SkyTruth avalia que são 15 mil barris/dia. Uma 
mancha de óleo se estenderia por 18 Km.

Temos, portanto, um total desencontro de infor-
mações. Como se percebe nem mesmo a ANP, que 
é um ente público, tem ainda um quadro real da situ-
ação. E este desencontro é tanto mais grave quando 
falamos dos procedimentos de contenção do desastre, 
e de salvaguarda do meio ambiente e da população.

Existe uma preocupação de especialistas, téc-
nicos, algumas autoridades e ambientalistas, de que 
este acidente esteja sendo minimizado para proteger 
os interesses da Chevron. Eles temem que, por razões 
econômicas, estejam sendo ocultados os reais danos 
ambientais e à saúde humana causados pelo desas-
tre na Bacia do Frade. Vale observar que a empresa 
responsável pela perfuração do poço, a Transocean, 
é a mesma que atuou no Golfo do México, onde ocor-
reu um acidente que resultou no vazamento de 40 
milhões de barris. 

No caso da Bacia do Frade, não parece que este-
jamos diante de um acidente nas mesmas proporções, 
mas fica a dúvida: a Transocean, e a sua contratante, a 
Chevron, teriam sido negligentes quanto aos itens de 
segurança de acidentes? Ao que parece a resposta é 
positiva. Mesmo os procedimentos para resolver o pro-
blema estão sendo questionados pelos especialistas.

O fato é que a sociedade brasileira desconhece 
a dimensão do desastre, seus efeitos sobre a fauna 
marinha, suas repercussões sobre a pesca na região, 
e se a Chevron teria adotado os procedimentos de 
segurança. Não se tem essas informações. Mas o de-
sastre está perto. Neste momento a mancha de óleo 
está chegando às praias de Búzios, no município de 
Macaé, distante 130 Km da plataforma que perfurou 
este poço.

Enfim, existem muitas dúvidas quanto ao ocorrido 
e também sobre o que fazer neste momento. Enquanto 
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representantes da sociedade brasileira, e em particular do 
Rio de Janeiro, é nosso papel buscar informações e, fun-
damentalmente, acompanhar os procedimentos adotados.

Para tanto, propomos a esta casa a formação de 
uma Comissão Externa para visitar a região. Preten-
demos visitar a plataforma da Bacia do Frade, fazer 
um sobrevoo no local, realizar uma audiência com os 
dirigentes da Chevron.

Diante da urgência do tema, solicitamos o apoio 
dos nobres colegas a esta proposta.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Dr. Aluizio, PV-RJ.

REQUERIMENTO Nº 3.827, DE 2011 
(Do Deputado Paulo Foletto)

“Requer Inclusão na Pauta da Ordem 
do Dia do PL nº 1.033, de 2003, que institui 
o salário adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

Art.114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados – RICD, a Inclusão na pauta da Ordem 
do Dia o PL nº 1033 de 2003, “que institui o salário 
adicional de periculosidade para os vigilantes e em-
pregados em transporte de valores”.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Paulo Foletto, PSB/ES.

REQUERIMENTO Nº 3.828, DE 2011 
(Da Sra. Jô Moraes)

Requer a retirada de tramitação do Re-
curso nº 335, de 2009, contra a apreciação 
conclusiva do Projeto de Lei nº 805, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

§ 2º do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a retirada de tramitação do Recurso nº 
335, de 2009, do Sr. Marcelo Ortiz e outros, contra a 
apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 805, de 
2007, de autoria do Deputado Lincoln Portela.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputada Jô Moraes, PCdoB/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.829, DE 2011

(Do Sr. Arolde de Oliveira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1.268-B, de 1995. 

Senhor Presidente;
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª a 

inclusão na Ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.268-B, 
de 1.995, que dispõe sobre a complementação de apo-
sentadoria aos ex-servidores da extinta Autarquia Fe-
deral denominada Lioyd Brasileiro patrimônio Nacional.

Brasília, 22 de novembro de 2011. – Deputado 
Arolde de Oliveira, PSD/RJ.

REQUERIMENTO Nº 3.830, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
urgência para apreciação do PL nº 1.033, de 2003, que 
“Institui o salário adicional de periculosidade para os 
vigilantes e empregados em transporte de valores”.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamen-
tar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL – Deputado Paulo 
Teixeira, Líder do PT – Deputado Henrique Eduardo 
Alves Líder do PMDB – Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do Bloco PSB/PTB, PCdoB – Deputado Guilherme 
Campos, Líder do PSD – Deputado Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB – Deputado Aguinaldo Ribeiro, Líder do 
PP – Deputado ACM Neto, Líder do DEM – Deputado 
Giovanni Queiroz, Líder do PDT – Deputado Sarney 
Filho, Líder do Bloco PV, PPS – Deputado Ratinho 
Júnior, Líder do PSC – Deputado Vitor Paulo, Líder 
do PRB – Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL.

REQUERIMENTO Nº 3.831, DE 2011 
(Do Sr. Esperidião Amin)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 190 de 
2007 que “Acrescenta o art. 93-A a Consti-
tuição Federal, dispondo sobre o Estatuto 
dos Servidores do Poder Judiciário”.

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

tigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados a inclusão na Ordem do Dia da Propos-
ta de Emenda à Constituição de nº 190, de 2007, que 
“Acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal, dispondo 
sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário”. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Esperidião Amin, PP/SC.

REQUERIMENTO Nº 3.832, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Feijó)

Requer a retirada do recurso nº 95, de 2011, 
referente ao Projeto de Lei nº 7.580/2010, que “cria 
cargos de Advogado da União.”. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

104, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos De-
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putados, que os Deputados listados abaixo, recorrem 
ao Plenário para a retirada do recurso nº 95 de 2011, 
referente ao Projeto de Lei nº 7.580/2010, que “cria 
cargos de Advogado da União”.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Paulo Feijó, PR/RJ.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 5

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de CEARÁ 9

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 7

SERGIPE

Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Emiliano José PT 
Geraldo Simões PT 
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
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Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 13

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Odair Cunha PT 
Total de MINAS GERAIS 11

ESPÍRITO SANTO

Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Total de RIO DE JANEIRO 15

SÃO PAULO

Cândido Vaccarezza PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José Mentor PT 

Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PSD 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de SÃO PAULO 18

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 2

GOIÁS

Rubens Otoni PT 
Thiago Peixoto PSD 
Total de GOIÁS 2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 4

PARANÁ

André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 8

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 7
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RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 136 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Outra questão de 
ordem, Sra. Presidenta: suspender os trabalhos das 
Comissões. Eu estou convocado para a Comissão do 
Código de Processo Civil e a de Reforma Política. É 
impossível.

E a matéria do plenário é essa, de repercussão 
geral, nacional.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Art. 46, § 1º, que 
era a minha questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos determinar que sejam suspensos os trabalhos 
das Comissões.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-D, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 61-D, de 
2011, que altera o art. 76 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à discussão.

Primeiro orador inscrito, a favor da matéria, De-
putado Amauri Teixeira, do PT da Bahia.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, meus caros telespecta-
dores, a Oposição que mais critica a prorrogação da 
DRU é aquela que não pode ser ouvida, é a Oposição 
que teve uma gestão fracassada, é a Oposição vincu-
lada ao PSDB, que criou um dos maiores índices de 
desemprego deste País, que criou o maior desinvesti-
mento deste País, que criou o maior Risco Brasil deste 
País, que criou a maior dependência deste País aos 
organismos internacionais.

Eles estão contra. Eles que criaram esse instru-
mento – a nosso ver, num momento inadequado. Agora, 
a Oposição quer negar o óbvio. Eu já tinha dito: alguns 
setores da Oposição nesta Casa têm o comportamento 
do Tea Party americano, um comportamento do quanto 
pior, melhor, um comportamento que, mesmo que o 
País se esbagace, não interessa a eles. Eles querem 
apenas desgastar o nosso Governo. Eles querem ape-
nas levar à bancarrota o País, para mudar e algum dia 
ter esperança de ganhar o poder.

Mas o povo não é bobo, o povo não vive mais 
na época em que eles, na Bahia, tinham a televisão, 
os jornais, as rádios, o Poder Legislativo, o Poder Ju-
diciário, tinham um Governador tirano que não abria 
nem as contas da Assembleia Legislativa, Deputado 
Miriquinho. Na Bahia do avô do Sr. ACM Neto, que fala 
em democracia nesta Casa, os Deputados não tinham 
acesso às contas públicas.

Um professor de faculdade, um servidor público 
não pode se tornar dono de televisão, dono de rádio, 
dono de jornal, dono de fazenda como político. Políti-
co sério não enriquece, político sério empobrece – a 
verdade é essa. E eles querem nos ensinar.

Foi o Governo Lula que criou 14 milhões de em-
pregos, e a Presidenta Dilma continua criando. Foi 
o Governo Lula que tirou 40 milhões da miséria, e a 
Presidenta Dilma vai tirar 16 milhões.

Esses recursos servirão, sim, para implementar e 
incrementar os programas sociais geradores de renda 
para as camadas mais desfavorecidas. É o Brasil sem 
Miséria, é o Bolsa Verde, Sibá Machado, que será im-
plementado pela Presidenta Dilma. Esses recursos – 
recursos que nós vamos usar não igualmente a eles, 
para favorecer banqueiros – nós vamos usá-los para 
implementar e incrementar os programas sociais. Os 
programas sociais que têm alterado a realidade no Bra-
sil, os programas sociais que têm servido de exemplo 
ao mundo inteiro.

Deputada Benedita da Silva, a senhora esteve 
na Bahia, no Afro XXI. Lá, só se fala em Brasil. Os pa-
íses africanos têm o Brasil como exemplo, os países 
europeus têm o Brasil como exemplo, os países da 
América do Norte têm o Brasil como exemplo.

O Brasil que o povo brasileiro quer não é o Bra-
sil falido dos tucanos; é o Brasil que está se desen-
volvendo com justiça social, do Presidente Lula e da 
Presidenta Dilma.

Por isso, Sra. Presidenta, porque o povo acredita 
na Presidenta Dilma, no Governo da Presidenta Dilma, 
porque nós acreditamos que esses recursos serão usa-
dos na área social, é que somos favoráveis à matéria. 

E mais, Sra. Presidenta: esse discursinho barato 
de extinguir Ministério. Sabem quais Ministérios eles 
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querem extinguir, Benedita? A SEPPIR, a Secretaria 
de Direitos Humanos, a Secretaria das Mulheres, o 
MDA. Eles querem extinguir os Ministérios da área 
social para continuar favorecendo o latifúndio, o ban-
queiro, o grande capital.

Somos favoráveis à matéria porque acreditamos 
que este Governo tem compromisso com o povo e vai 
investir na área social.

(Texto escoimado de expressões, confor-
me arts. 17, inciso V, alínea b, 73, inciso XII, e 
98, § 6º, do Regimento Interno.)

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estamos mais uma vez numa batalha 
da Oposição na tentativa de construir uma postura 
organizada no plenário, capaz de mostrar à socieda-
de brasileira os erros e os equívocos deste Governo.

Quando a Presidente Dilma manda ao Congresso 
Nacional a Desvinculação de Receitas da União, nada 
mais quer do que reservar 20% das contribuições so-
ciais e também da CIDE, que representam perto de 
60 bilhões de reais, para usá-las livremente dentro da 
lógica do poder exercido pelo PT e seus aliados.

Nós, do PSDB, Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estamos procurando mostrar à sociedade 
brasileira que a Desvinculação de Receitas da União, 
no passado, foi necessária em função de um processo 
que nós, do PSDB, no Governo Fernando Henrique, 
iniciávamos de rearranjo deste País do ponto de vista 
da sua economia. Foi necessário naquele momento – 
momento de dificuldade, de crises internacionais que 
abalaram profundamente o Brasil –, quando nós con-
seguimos construir a mudança, a real mudança que 
este País precisava para, hoje, colher os frutos de uma 
economia que tem um pouco mais de musculatura 
diante de crises internacionais.

Muitas vezes o PT, partido do Governo, e seus 
aliados defendem tudo o que aconteceu nestes últimos 
2 anos como apenas um período de governo que re-
solveu os problemas do País do ponto de vista social, 
econômico, etc. Esqueceu-se de que o primeiro movi-
mento feito pelo PT, quando assumiu o Governo nas 
mãos do Presidente Lula, foi surfar numa economia 
já devidamente respaldada por uma estrutura macro-
econômica capaz de dar tranquilidade ao Brasil nos 
dias de hoje.

Entendemos, Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, que a Desvinculação de Receitas da União 
neste momento é simplesmente mascarar o Orçamento 

da União capaz de garantir os movimentos feitos no 
orçamento do País, recursos que podem ir desde as 
ONGs, eivadas de denúncias de corrupção nos dias 
de hoje, até os grandes interesses, que muitas vezes 
não aparecem para a sociedade brasileira.

Por isso, nós entendemos que não há necessi-
dade da votação dessa Desvinculação de Receitas 
da União. Vinte por cento desses recursos, que serão 
utilizados de maneira absolutamente tranquila pelo 
Governo para aplicar onde quiser, não perpassarão 
mais pelo controle do Legislativo, não perpassarão 
mais pelo controle social.

Portanto, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, muita transparência não é a postura que o PT tem 
desenvolvido ao longo dos últimos anos na gestão do 
Governo. O que nós vemos aqui é uma tentativa de 
atropelo. Quer dizer, quanto menos se discutir melhor. 
Tanto é verdade que no primeiro turno de votação des-
ta emenda constitucional o Governo, numa tentativa 
derradeira de atropelar o Congresso Nacional, sim-
plesmente queria tirar o interstício de cinco sessões 
entre o primeiro e o segundo turnos.

Foi uma luta da Oposição. Dessa Oposição aguer-
rida no plenário, de pouco mais de 80 ou 90 Parlamen-
tares, que, efetivamente, mostraram que aqui não há 
possibilidade de tratorar o que está escrito no Regi-
mento Interno, na Constituição Federal por conta de 
uma tentativa autoritária de mudança da Constituição, 
sem que houvesse o debate e a discussão necessários 
para que o esclarecimento da sociedade fosse feito.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós es-
tamos, neste momento, em uma postura de obstrução, 
sim, à votação da Desvinculação de Receitas. Nós en-
tendemos que não há mais necessidade de efetivar-se 
essa mudança. O Governo, na sua incapacidade de 
gestão, não foi capaz, ao longo destes últimos 9 anos 
de gestão, de estabelecer uma estrutura fiscal capaz 
de evitar os problemas que estamos enfrentando hoje.

A incompetência do Governo, a má gestão, a 
dificuldade que o Governo tem de gerenciar o Orça-
mento da União, pela sua falta de compromissos com 
a sociedade brasileira, está cada vez mais evidente.

Ainda hoje, provavelmente estaremos ouvindo os 
relatórios do PAC. O famoso PAC que não é só uma 
obra de ficção, mas também marketing deste Gover-
no. O Governo está com dificuldades de mostrar que 
gasta, mas, na verdade, não consegue gastar. Este 
ano, está fazendo apenas com Restos a Pagar, em 
uma tentativa de mascarar e fazer marketing para a 
sociedade brasileira. Nós teremos posição contrária à 
votação atrapalhada desse projeto.

Muito obrigado.
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 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado André Vargas.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, colegas Deputadas e Depu-
tados, nós não estamos tratando de um tema novo. Nós 
não estamos tratando de uma emenda constitucional 
complexa, já que fora criada em 1994, prorrogada em 
1996, em 1999, em 2003. Portanto, no passado, foi 
aprovada a DRU em função de um contexto, contexto 
esse bastante alterado, mas não totalmente superado 
pelas dificuldades históricas do Brasil – superendivi-
damento nacional, falta da estabilidade econômica.

Então, 6 meses para discutir esse tema ou dis-
cutir esse tema neste semestre é absolutamente nor-
mal. Não venha aqui a Oposição dizer que não teve 
tempo para discutir. Não venha aqui a Oposição dizer 
que há um atropelamento do Governo do ponto de 
vista da votação para prorrogação da Desvinculação 
de Receitas da União.

Que ela é necessária num contexto muito mais 
adequado de um país com a economia com muito mais 
musculatura, para usar a terminologia do Deputado 
Vanderlei Macris, é verdade, o País está muito mais 
forte. Está mais forte por que houve estabilidade eco-
nômica no passado? Sim, mas muito mais forte por-
que, no Governo do Presidente Lula, medidas microe-
conômicas foram tomadas, adequações da economia 
foram tomadas, as quais tornaram o Brasil muito mais 
robusto e mais forte.

Ora, vejam, o mercado interno, o choque de cré-
dito, os ganhos reais de salário, o avanço da renda 
fizeram com que o Brasil pudesse, sem dúvida nenhu-
ma, enfrentar essa crise econômica em 2008, as con-
sequências e a derivação dessa crise de 2008 agora, 
em 2010 e 2011 – uma crise econômica gravíssima. 

Aliás, nenhum Governo na história do País en-
frentou uma crise econômica nas proporções que nós 
estamos enfrentando, com a economia da Europa 
derretendo e com a economia americana fragilizada. 
As notas das chamadas agências de risco definem a 
economia americana não mais como tripolar, mas, sim, 
com mais dificuldade de negociar seus títulos. 

É nesse contexto que o Governo da Presidenta 
Dilma, que dá continuidade às políticas do Presidente 
Lula, tornou o Brasil mais forte – mais forte aqui den-
tro e mais forte lá fora. Um Brasil que não cai mais 
de joelhos diante de uma crise econômica. Um Brasil 
que não fala mais “amém” para o FMI. Um Brasil que 
não se subordina a presidentes da República, como 
o Presidente Lula e a Presidenta Dilma, que vão ao 
exterior e falam, alto e bom tom, nas mesas de nego-
ciação internacional, nas negociações econômicas, 

nos organismos multilaterais e bilaterais, que o Brasil 
está preparado para enfrentar a crise, porque faz e 
toma as medidas necessárias, mas também porque 
sabe ser responsável. 

A pergunta que faço, colegas Parlamentares: o 
que querem os Deputados da Oposição ao não apoia-
rem a renovação da DRU? Querem fazer oposição. 
Oposição gratuita! Querem que haja mais recursos 
para o PAC? Não. Querem que haja menos recurso 
no PAC para que possam dizer que o programa não 
funciona. Querem que haja mais combate à pobreza, 
mais combate à miséria, mais Programa Cegonha, 
mais programas de governo que atendam aos mais 
pobres, ou querem menos, porque apostam no quanto 
pior, melhor? Não querem...

Deputado Emanuel, que chega a este plenário, 
seja muito bem-vindo, amigo que é.

Querem talvez interditar o Governo torcendo 
mais pela crise do que pelo Brasil. Por isso venho a 
esta tribuna, colegas Parlamentares, para apresentar 
os argumentos óbvios de que nós tivemos tempo para 
debater a matéria...

(O microfone foi desligado.)

O SR. ANDRÉ VARGAS – Obrigado, nossa Pre-
sidente Rose de Freitas, que brilhantemente conduz 
este trabalho, e tantos outros nesta Casa, inova, re-
presentando bem as mulheres, especialmente as do 
Espírito Santo.

Vejam. A pergunta que vamos responder teclando 
e votando, Deputado Pepe Vargas, pela prorrogação 
é: nós queremos um país que tenha condições de en-
frentar a crise econômica sem sacrificar o seu povo? 
Temos condições de enfrentar a crise econômica sem 
suspender os investimentos. Temos condições de en-
frentar a crise econômica sem punir os mais pobres, 
como se fez. Temos condições de enfrentar a crise 
econômica, voraz, dura e de grandes proporções, sem 
suspender os programas que geram o bem-estar da 
população brasileira.

Portanto, votemos “sim”, votemos hoje, para que 
o Brasil siga em frente!

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, para falar contra a matéria, Deputado Luiz 
Fernando Machado, do PSDB de São Paulo. (Pausa.)

Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Srs. Deputados, ao lado 
de outros colegas dos mais variados partidos, tive a 
satisfação de dirigir-me semana passada a uma sole-
nidade institucional no Palácio do Planalto – semana 
retrasada, digo melhor – com o fito de assistir à sanção 
da lei que atualizou a tabela do SIMPLES, permitindo 
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uma oxigenação maior às pequenas e microempresas 
brasileiras. Foi uma luta travada de há muito nesta 
Casa pela Frente Parlamentar – inclusive sou Presi-
dente da Frente, e o Deputado Pepe Vargas nos ouve 
neste instante –, com o objetivo de fazer justiça a um 
sem-número de milhares de brasileiros que batalham 
em prol da atividade econômica, do desenvolvimen-
to econômico e que são severamente tributados. O 
Congresso lhes fez justiça, aumentando em 50% a 
tabela. Há muita pendência pela frente. Mas, enfim, 
foi uma vitória.

Mas eu queria me cingir às palavras da Presiden-
ta Dilma naquele instante. A Presidenta fazia alusão à 
sua recente vinda da Europa, período no qual a Sra. 
Presidenta só ouvira a palavra crise em todos os ins-
tantes quanto aos problemas macroeconômicos que 
vive aquele importante espaço do planeta. 

Por outro lado, S.Exa. também revelava a satisfa-
ção de estar no Brasil num ambiente macroeconômico 
melhor, o Brasil com potencial e taxa de desemprego 
menor, e por aí vai.

Muito bem. Será exatamente isso o que de fato 
está acontecendo? Será que a capacidade de investi-
mento do Estado brasileiro está à altura da dimensão 
do que requer a demanda da economia brasileira? Se 
nós temos um Orçamento na ordem de 2 trilhões de 
reais e, no entanto, o Orçamento efetivo, tirando a dívi-
da, é de 1,6 trilhão de reais, o que sobra efetivamente 
na administração direta para investimentos líquidos 
do poder público?

Nós estamos falando de algo de 60 bilhões. É 
um número ínfimo diante do tamanho do Brasil e do 
Estado brasileiro.

Agora, pior ainda é trazer nessa análise os nú-
meros que significam os Restos a Pagar, que estão 
inscritos na ordem, hoje, de 118 bilhões. Ou seja, se 
para 2012 se prevê uma potencial capacidade de in-
vestimento de 60 bilhões, ainda temos por executar, 
em Restos a Pagar, outros dois Orçamentos, 2 anos 
de vida orçamentária. São quase 120 bilhões.

Essa é uma mecânica que contradiz a necessida-
de, que aqui se discute, da DRU. Porque, em síntese, 
a DRU se justificaria na tese de que é preciso oferecer 
à administração mais elasticidade para investimento. 
Mas o investimento, na prática, não acontece.

Por outro lado, as estatais também têm uma di-
mensão própria de investimento. O que tem a PETRO-
BRAS para investir? Trinta e cinco bilhões ao ano de 
dólares? É o que se fala. É praticamente o tamanho 
da administração direta. E executa exatamente esses 
recursos? Eu acho que não, vide o que está aconte-
cendo, por exemplo, no COMPERJ, no Rio de Janeiro: 
de 1 bilhão e 200 milhões, ou melhor, de 5 bilhões pre-

vistos para se investir neste exercício naquela impor-
tante obra de infraestrutura para o Brasil, tão somente 
1 bilhão foi investido, ou seja, 20%; e o exercício está 
praticamente findo. 

A execução do PAC, se observarmos os exercí-
cios passados, sempre ficou na ordem de 60% a 70%, 
acumulados os anos sequentes, do ponto de vista de 
Restos a Pagar também realizados. 

Há toda uma questão técnico-administrativa e 
orçamentária complexa que vivenciamos; um emara-
nhado de formas oblíquas para ir levando o Orçamento 
como se fosse algo concreto, visível. Não. É sim uma 
peça de ficção.

Na verdade, os argumentos invocados pelo Go-
verno para aprovar a DRU não estão na prática sendo 
verificados, e o que temos a rigor, concretamente, no 
dia a dia das atividades econômicas do Estado brasi-
leiro, é uma ação extremamente letárgica, pequena, 
muito inferior ao potencial que o País tem.

O que significa isso, trocando em miúdos? In-
competência administrativa, incapacidade de gerir, 
incapacidade de colocar para frente os projetos. Essa 
que é a verdade.

Por isso, vamos votar contra, Sra. Presidente. 
Muito obrigado. 
 O SR. ALEXANDRE LEITE – Sra. Presidente, 

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

tão de ordem concedida.
O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de or-
dem, art. 175, inciso III, e art. 98, § 6º. Gostaria que 
fossem retiradas das notas taquigráficas a parte em 
que o Deputado Amauri Teixeira faz um discurso um 
tanto quanto pessoal contra o Líder ACM Neto, particu-
larizando uma questão, que é o tema nacional da DRU. 

O Líder ACM Neto vem desenvolvendo aqui um 
trabalho excelentíssimo perante a Oposição, Oposi-
ção essa citada pelo Deputado Amauri Teixeira como 
incompetente, mas que, com 80 Deputados aproxima-
damente, fez a base do Governo, com mais de 400 
Deputados, ficar até às 2h30min da manhã dando no-
toriedade à população do que é a DRU, seus óbices, 
e para que ela serve.

O Líder ACM Neto veio aqui com a função de de-
fender a Nação e expor os pontos e contrapontos para 
o País, e não uma questão particular, uma questão de 
Estado que me pareceu um tanto quanto diretamente 
ofensiva. Não é uma questão da Bahia; isso envolve 
todos os Estados da Nação.

Gostaria que fossem retiradas do discurso do 
Deputado Amauri Teixeira as partes que são ofensivas 
diretas ao Líder ACM Neto.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aten-
do V.Exa. Serão retiradas do texto quaisquer palavras 
ofensivas dirigidas ao Deputado ACM Neto.

O SR. ALEXANDRE LEITE – Obrigado, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E so-
licito as notas taquigráficas com as expressões retira-
das, para que sejam oferecidas ao Deputado que fez 
o questionamento.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esse debate sobre a DRU inevitavelmente está sendo 
conduzido muito mais na linha do ideológico do que 
mesmo do pragmatismo da capacidade administrati-
va de governo.

Entendemos que, desde o primeiro mandato do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, alguns 
institutos foram criados em busca do equilíbrio fiscal 
de nosso País. Um deles foi a CPMF. De maneira mui-
to interessante, dada a entrada do Presidente Lula no 
Governo do Brasil, o PSDB, a Oposição ao Governo 
do Presidente Lula, usou de todas as suas forças e 
energias para que perdêssemos o instituto da CPMF, 
dizendo que seria mais imposto, mais imposto e mais 
imposto. Agora, estamos neste debate sobre a Des-
vinculação de Receitas da União.

Se observamos o período dos dois mandatos do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, veremos que 
a DRU correspondia a 26% de toda a receita líquida do 
País. Agora, no Governo da Presidenta Dilma Rous-
seff, o pedido de prorrogação da DRU, até o ano de 
2015, como está proposto na Emenda Constitucional 
nº 61, reduz essa receita de 26% para apenas 11%. 
Por que isso? Porque 82% das receitas líquidas es-
tão vinculadas ao exercício fiscal. Se considerarmos 
também a parte das despesas obrigatórias da União, 
vamos para 89%.

Vivemos um momento de extrema turbulência e 
instabilidade na economia mundial, as dificuldades en-
frentadas pelas economias da Europa, da América do 
Norte e de boa parte da Ásia. O nosso País não pode 
abdicar de um instrumento que foi o pilar do sucesso 
do Brasil em relação a esta crise, que serviu para in-
vestimento no mercado interno, na infraestrutura, na 
industrialização, na educação dos mais pobres, em 
universidades, em toda a estrutura de educação, na 
geração de emprego com carteira assinada. Com tan-
tos investimentos sociais no País, nós não podemos 
abdicar desse instituto até 2015, porque ninguém aqui 
tem bola de cristal para adivinhar o que pode ainda 

acontecer com os chamados países emergentes, prin-
cipalmente os países em fase de desenvolvimento.

Portanto, Sra. Presidente, fico muito triste de 
ver que o debate caminha para o campo ideológico, 
quando no momento nós estamos tratando aqui de 
uma questão de Estado. É o Estado brasileiro. Não se 
trata da opinião político-ideológica do partido A ou do 
partido B. Trata-se do receituário econômico adotado 
desde o primeiro mandato do Presidente Lula até o 
presente momento, que é o carro-chefe para colocar o 
nosso Brasil entre aqueles mais isentos possíveis dos 
malefícios causados pela crise econômica que assola 
principalmente os países da Europa.

É muito triste vermos o endividamento desses 
países, que já chega a mais de 200% na relação dí-
vida/PIB. Enquanto isso, o nosso Brasil caminha para 
alcançar um índice abaixo de 40% nessa relação. 
Portanto, se é um receituário que está dando certo, 
que aponta para uma solução muito importante para 
o nosso Brasil, nós não podemos abdicar desse insti-
tuto neste momento.

Sra. Presidente, queria completar dizendo que há 
algum tempo ouvi do Senador Cristovam Buarque que 
uma das coisas mais difíceis para o Governo Central 
do nosso País é, democraticamente, promover o equi-
líbrio fiscal mantendo a capacidade de expansão da 
economia. Isso não é fácil conciliar, porque governos 
sucessivos do Brasil, em alguns momentos, ganhavam 
no equilíbrio fiscal, mas perdiam na capacidade do 
investimento, e assim por diante. Somente nesta era 
do Presidente Lula conseguimos viver minimamente a 
união dessa tríplice capacidade de fazer o País cres-
cer. Portanto, não podemos abdicar desse receituário.

Vim a esta tribuna, em nome da bancada do Par-
tido dos Trabalhadores, para colaborar minimamente, 
neste debate, com o Governo da Presidenta Dilma. 
Estamos fazendo um pedido à Oposição: podemos 
travar aqui duelos importantes sobre o aspecto ideo-
lógico, sobre a cultura das teses políticas a que cada 
um aqui tem o direito de seguir, mas este momento 
de votação da DRU é muito sério. Podemos incorrer 
no risco de não haver investimentos para programas 
como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, 
para o PRONAF, para o PROUNI, para a expansão 
das redes universitárias, para a geração de empregos, 
para a pequena e microempresa, para a tecnologia e 
para tantos investimentos importantes de que o Brasil 
precisa. O fortalecimento da indústria, a capacidade 
de geração de trabalho, a condição de ser, hoje, como 
diz o próprio Banco Mundial, uma das experiências a 
serem seguidas.

Pasmem! Fiz uma leitura muito aprofundada sobre 
a história do Banco Mundial, que sempre foi uma receita 
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a não ser seguida pelos chamados países emergentes. 
Agora, é dito pelo próprio Banco Mundial que o brasileiro, 
este sim é o modelo a ser seguido pelos países do mundo 
que estão pensando em crescer aos moldes do Brasil.

Recomendo ainda a leitura do chamado Relatório 
da CIA, que Herodoto Barbeiro republicou aqui no Brasil, 
dando os cenários do mundo para os anos de 2020 a 2025.

Nós não estamos seguindo receituário econômico 
nenhum de fora do Brasil. Esse é o modelo que, com 
certeza, haverá de ser implantado em muitos países 
que estão hoje copiando o modelo brasileiro.

Encerro, Sra. Presidente, dizendo: vamos votar 
a DRU, vamos votar a PEC nº 61, porque isso não é 
um aspecto ideológico a ser trabalhado.

(O microfone é desligado.)

 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sra. Pre-
sidente, V.Exa. me concede 30 segundos? Com a 
permissão de V.Exa., quero fazer um registro muito 
importante.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
tem a palavra.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, hoje, a cidade de Lages, em Santa Catarina, com-
pleta 245 anos. 

Então, queremos fazer este registro, a Deputada 
Carmen Zanotto e eu, que representamos aquele Mu-Mu-
nicípio nesta Casa, juntamente com o Deputado licencia- nesta Casa, juntamente com o Deputado licencia-
do João Rodrigues, que agora é Secretário de Estado, 
mas que está com vontade de reassumir o mandato. 

Todos nós, catarinenses, cumprimentamos Lages 
por seus 245 anos de existência. Trata-se de uma grande 
cidade, e os catarinenses estamos muito felizes por isso.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Antonio Imbassahy.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, mais uma vez ocupo, a tribuna desta Casa 
em defesa do dinheiro público, do dinheiro do contri-
buinte brasileiro. 

Pergunto àqueles que estão me ouvindo: é razoá-
vel disponibilizar dezenas de bilhões de reais para um 
governo que prima pelo desperdício, para um governo 
perdulário, para um governo que promove uma gastan-
ça extraordinária, para um governo em que as obras 
do PAC cada vez mais apresentam um desempenho 
irrisório? Enquanto a gastança e o desperdício sobem, 
as obras do PAC estão interrompidas ou caminhando 
devagar, quase parando.

Não vejo razoabilidade em liberar dezenas de bi-
lhões de reais para este Governo que tem 39 órgãos 

com status de Ministério. É abrir a porta para o des-
controle na aplicação do dinheiro público, para o des-
perdício e para a corrupção, como vimos observando 
nos últimos meses. 

Se o Governo tem 23.579 cargos de confiança, 
significa que está jogando pelo ralo o dinheiro do con-
tribuinte brasileiro. Então, por que disponibilizar agora 
mais dezenas de bilhões de reais para este Governo? 
Que nível de confiança se pode ter na utilização dos re-
cursos que serão desviados da área social? O Governo 
vem, a cada ano, reduzindo mais e mais a sua partici-
pação nas atividades do SUS, no atendimento à saúde 
pública. E essa desvinculação vai também reduzir a dis-
ponibilidade de recursos para os Municípios brasileiros.

É por isso que somos contrários, contrários por 
convicção, em defesa do dinheiro do contribuinte bra-
sileiro. Não é possível que se queira pegar esse dinhei-
ro, tirá-lo da saúde e aplicá-lo em projetos alucinados, 
como o do trem-bala. Não é possível! As oposições 
querem contribuir, mas de maneira responsável, de-
fendendo cada centavo do contribuinte brasileiro.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não 
achamos correto colocar na mão do Governo tanto 
dinheiro sem saber qual será seu destino. O Governo 
tem tido essa prática, porque estamos assistindo, de 
maneira muito desagradável, a seguidas denúncias, 
numa ópera inacabada de corrupção, de fraudes, de 
irregularidades, de organizações não governamentais 
criadas para servir a interesses patrimonialistas e a 
outros interesses que não os do povo brasileiro.

Nossa palavra, Sra. Presidente, é nessa direção, 
na direção de que o Governo tem de ter, sim, apoio, 
tem de ter recursos para enfrentar qualquer crise que 
venha a acontecer – e uma crise internacional, como 
podemos observar, está acontecendo. Tenho a mais 
absoluta certeza de que posso falar em nome do PSDB 
e também dos partidos que são contra a DRU – Des-
vinculação de Receitas da União. O nome é esse, mas 
poderia dizer que não se trata de desvinculação, mas, 
sim, de “desperdício do dinheiro da União”, que, em 
última análise, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro 
do povo brasileiro.

Tenham certeza, Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de que não faltará, como jamais faltou, 
responsabilidade e serenidade às oposições na Câ-
mara dos Deputados para apoiar o Governo. Se houver 
dificuldade, vamos apoiá-lo; somos contra as coisas 
erradas, mas somos a favor do Brasil. Podem estar 
certos de que não há a menor necessidade de esse 
projeto ser aprovado. Na verdade, sua aprovação é dar 
um cheque em branco a um Governo que tem como 
prática o desperdício.
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Presidente Dilma, 39 Ministérios para quê? Isso 
é um absurdo, é uma irracionalidade, é abrir a porta, 
como eu disse, para o descontrole, para jogar o dinhei-
ro do contribuinte brasileiro pelo ralo.

Portanto, nós, do PSDB, somos contra esse pro-
jeto. Quando houver necessidade de fazer qualquer 
remanejamento orçamentário de interesse do povo bra-
sileiro, se a crise piorar, se o Brasil enfrentar qualquer 
tipo de dificuldade, haveremos de colaborar. Agora, 
passar um cheque em branco para um Governo que 
mantém um Ministro suspeito, que o permite continuar 
fazendo autorizações e manobrando o dinheiro público, 
isso realmente não está certo. 

Quero dizer, para encerrar este pronunciamen-
to, que somos contra essa possibilidade, pois ela é 
contrária aos interesses do contribuinte brasileiro. O 
contribuinte brasileiro não merece assistir a tanta gas-
tança sem uma reação.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra à ilustre 
Deputada Jô Moraes. 

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidente Rose de Freitas, 
caros Deputados, queridas Deputadas, sem dúvida ne-
nhuma, a discussão do Orçamento da União é um dos 
momentos mais importantes do Congresso Nacional. 
Meu irmão, ex-Prefeito da cidade de Cabedelo, quando 
se referia ao Orçamento, dizia: “Diz-me onde aplicas o 
dinheiro, que eu te direi a quem serves”.

Estamos discutindo o Orçamento da União num 
contexto muito particular, o da existência de uma crise 
mundial. Evidentemente, já vivenciamos outros perí-
odos de crise. Na crise de 1998, o Governo de en-
tão, integrado pelos partidos que hoje fazem parte da 
Oposição, deu a ela um tratamento recessivo, o que 
impediu a ampliação de direitos e restringiu salários. 

Quantos de nós não participamos de campanhas 
para que os salários recuperassem, pelo menos, a in-
flação do período, inflação que chegou a nos levar ao 
Fundo Monetário Internacional? O ideário de então 
está sendo hoje aplicado na zona do euro, nos Estados 
Unidos e está levando a dramática situação a Grécia, 
a Espanha, a Itália e Portugal.

É diante desse contexto internacional que o Brasil 
discute para definir que respostas vai dar a uma crise 
que pode nos envolver, porque, se há recessão nos 
países desenvolvidos, a nossa pauta de exportação 
pode ser atingida.

Por isso, o Governo da Presidente Dilma Rous-
seff colocou como foco das suas preocupações a ma-
nutenção dos investimentos, sobretudo o reforço do 
crescimento do mercado interno, a fim de que, como 
na crise de 2009, a economia nacional – certamente 

recuperada em 2010 – o tenha como grande alavan-
cador da manutenção da atividade do País.

Quero dizer que nenhum mecanismo de política 
macroeconômica é algo permanente, eterno. A DRU – 
Desvinculação de Receitas da União foi criada no Go-
verno do então Presidente Fernando Henrique Cardoso 
para enfrentar, e evidentemente de forma restritiva, a 
dinâmica econômica daquele período. 

Hoje, é preciso compreender – e muitas vezes 
a Oposição não responde a essa questão – que a 
aplicação dos recursos desvinculados é estabelecida 
pela lei orçamentária aprovada pelo Congresso Na-
cional. Parece até que a União pega esse dinheiro e 
o aleatoriamente. Não, o Congresso Nacional vai es-
tabelecer isso.

Quero lembrar ainda que, dos 104 bilhões de 
reais de investimentos previstos na atual lei orçamen-
tária, 40% são recursos oriundos da desvinculação de 
receitas. Temos de entender que, neste momento, já 
avançamos, retirando a educação dessa desvincula-
ção, assim como os recursos repassados aos Estados 
e aos Municípios. 

Em relação à lei orçamentária, a DRU responde 
a uma necessidade fundamental: organizar e possibi-
litar investimentos que levem ao desenvolvimento do 
País e não à recessão, tão ao gosto da velha política 
tucana do passado.

Quero lembrar também que estamos diante de 
desafios. Podemos, inclusive, aplicar parte desses 
recursos na saúde. Podemos estabelecer que parte 
desses recursos sejam aplicados para garantir a po-
lítica de salário mínimo, tão acertadamente proposta 
por este Governo e aprovada pelo Congresso Nacional. 

Nós, do PCdoB, sempre temos feito críticas a uma 
política macroeconômica que mantenha os juros altos. 
O Governo da Presidente Dilma, tendo a percepção 
do impacto que a crise internacional poderia provocar 
no País, pôde absorver e apoiar a decisão do Banco 
Central de reduzir a taxa básica de juros. 

É dentro dessa visão que defendemos a apro-
vação dessa PEC, em defesa dos investimentos, em 
defesa da possibilidade de que este País enfrente a 
crise econômica assegurando à sua gente emprego, 
renda e direitos.

Era isso, Sra. Presidente.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

falar contrariamente à matéria, tem a palavra a Depu-
tada Professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM 
de Tocantins.

A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA RE-
ZENDE (DEM-TO. Sem revisão da oradora.) – Sra. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, para nós, da Oposição, 
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esta é a oportunidade de dar conhecimento à população 
sobre o que trata a DRU, o que significa desvincular.

Muitas vezes, as informações que recebemos 
são no sentido de que a Oposição age como se não 
tivesse compromisso com a área social ou com a Na-
ção. É preciso ficar claro que não estamos impedindo 
que recursos sejam destinados a essas áreas tão im-
portantes. Só queremos ter o direito de definir, ter a 
clareza de onde os recursos serão aplicados.

Sou da área da educação, área perdeu mais de 
60 bilhões de reais. Centenas de escolas deixaram 
de ser construídas, milhares de crianças deixaram de 
ser atendidas, porque os recursos que foram desvin-
culado não chegaram à área da educação. O prejuízo 
foi enorme.

Promovemos, então, um grande debate – eu era 
Presidente do Conselho Nacional de Secretários da 
Educação – e conseguimos, com a ajuda desta Casa, 
retirar a educação de abrangência da DRU. Se a DRU 
simplesmente representasse liberdade de aplicação, 
essa área tão importante e estratégica para o nosso 
País não teria sido prejudicada.

A DRU dá ao Governo, sim, o direito de aplicar 
onde bem entender, de não olhar, talvez, as necessi-
dades e as prioridades nacionais. Como já foi dito aqui 
por outros Deputados, inclusive da base do Governo, 
em outro momento, é a forma de o Governo ficar, sim, 
com o pires na mão.

O que queremos é transparência: onde o recurso 
será aplicado? Qual é a prioridade? O que o Governo 
define como área de atenção prioritária? Quais áreas 
atenderá? 

Eu gostaria ainda de reforçar que a nossa preocu-
pação como Deputados do Democratas e da Oposição é 
que cada vez mais a gestão dos recursos públicos seja 
transparente, que o contexto atual é diferente. Quando 
a DRU foi criada, havia outro contexto político, outro 
contexto econômico. Hoje, não há mais necessidade 
de prorrogação da sua vigência. 

Para finalizar, quero citar o que representava para 
alguns Deputados da Oposição – hoje, vários são Se-
nadores – a prorrogação da DRU.

O então Deputado Walter Pinheiro, hoje Sena-
dor, encaminhou o voto do PT “não” à prorrogação da 
DRU. Disse S.Exa.:

“Por considerar que, na mão do Executivo, 
a possibilidade de decidir sobre recursos orça-
mentários, criando cada vez mais o ambien-
te do beija-mão, no fundo é utilizada apenas 
para aprovar projetos do seu interesse, para 
fazer a distribuição de recursos à luz de uma 
lógica fisiologista.

É por isso que nós da Oposição dizemos 
“não” à prorrogação da DRU”.

Gostaria ainda de citar trecho da fala do Depu-
tado Henrique Fontana:

“Para que são colocados esses recursos 
no caixa único do Tesouro Nacional? Não é 
para melhorar as ações da saúde, da educa-
ção do Governo Federal. Esses recursos têm 
sido invariavelmente drenados, para sustentar 
uma política suicida de juros e endividamen-
to, dos quais o País se tornou absolutamente 
dependente”.

E ainda um trecho da fala do ex-Deputado An-
tônio Palocci:

“Não podemos, no momento em que es-
tamos em condições de votar definitivamente 
uma reforma transformadora para o País, cas-
trá-la, desvinculando 20% de receitas futuras. 
Devemos ter à vista uma reforma para que o 
Brasil faça de verdade a justiça fiscal, o cres-
cimento econômico e a geração de emprego”.

É por isso que nós, Deputados da Oposição, di-
zemos que o contexto e o momento são outros. Não 
precisamos mais da Desvinculação de Receitas da 
União. É preciso transparência e clareza sobre cada 
área onde serão aplicados os recursos públicos, por-
que isso mostra o que é prioridade para o Governo.

Muito obrigada.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

falar a favor da matéria, Deputado Fábio Ramalho, do 
PV de Minas Gerais. (Pausa.)

Para falar a favor da matéria, tem a palavra o 
Deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. De-
putadas, respeito cada Parlamentar da Oposição. Ob-
viamente, Estamos num debate político. Então, não 
vai aqui nenhum ataque pessoal. É tão somente um 
debate político.

A Oposição, para justificar o voto contra a DRU, 
tem dito – e não só hoje, mas nos debates todos que 
fizemos – que a situação atual do País é muito dife-
rente da época em que a DRU foi criada.

É verdade. A Oposição tem razão: a situação atu-
al do País é muito diferente da época em que a DRU 
foi criada, no Governo Fernando Henrique Cardoso.

A situação das finanças públicas, hoje, é mui-
to melhor do que no passado. Não é verdade que o 
Brasil tenha sido entregue ao Presidente Lula numa 
situação estável. Muito pelo contrário. Quando o Pre-
sidente Lula assumiu, o Brasil estava quebrado, tinha 
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batido às portas do FMI para pegar um empréstimo 
a fim de honrar seus compromissos. As reservas do 
País eram basicamente as do empréstimo tomado ao 
Fundo Monetário Internacional. A dívida pública era 
60% do Produto Interno Bruto. A inflação não estava 
sob controle, chegava à casa dos dois dígitos – 12% 
ao ano. O Brasil estava mal. Não vou nem falar do de-
semprego, da crise econômica e social que assolava 
os lares da população brasileira. 

Hoje, a situação é diferente: a dívida pública é 
39% do PIB; o desemprego apresenta seu índice mais 
baixo, graças a uma política de crescimento econômico 
com distribuição de renda. 

Isso tudo fez com que as finanças públicas fossem 
melhorando. Não aumentamos a carga tributária – ela 
tem se mantido estável – e promovemos um conjunto 
de desonerações seletivas para induzir o crescimento 
econômico.

De fato, o Brasil está melhor. O custeio da máqui-
na pública cresce menos do que a receita e menos do 
que o Produto Interno Bruto. Portanto, há estabilidade 
no crescimento do custeio. Mas o custeio provê servi-
ços públicos. Acabou a era do sucateamento dos servi-
ços públicos; acabou a era do descompromisso com o 
ensino superior público de qualidade; acabou a era do 
descompromisso com o ensino técnico público de quali-
dade. Investimentos nesses setores estão sendo feitos.

Além disso, temos Programa de Aceleração do 
Crescimento, o Minha Casa, Minha Vida, o Brasil sem 
Miséria, o Bolsa Família. Hoje, o Governo Federal gasta 
muito mais na área social do que no passado; hoje, o País 
investe muito mais na infraestrutura do que no passado. 

O Brasil melhorou muito, é verdade. Mas ainda 
é necessário manter, em parte, a Desvinculação de 
Receitas da União. A DRU não é um mecanismo ma-
croeconômico permanente. Tanto não é permanente 
que o Governo já desonerou muita coisa da DRU. Por 
exemplo, a DRU não incide mais sobre os recursos da 
educação. Ao longo do tempo, foram se desvinculando 
da base da contribuição da DRU várias áreas. Tanto é 
assim que, em relação ao Orçamento 2012, o percen-
tual da DRU equivale a 11% do que está previsto no 
projeto da lei orçamentária. Em 1995, equivalia a 26%. 

O que quero dizer com isso? Que paulatinamente 
a DRU vai deixando de incidir sobre um conjunto de 
setores e que haverá um momento em que deixará de 
existir. Mas ainda é necessária, porque o Orçamento 
da União ainda é muito engessado. Se fôssemos pe-
gar os recursos e só colocá-los onde há vinculação, 
não teríamos o Brasil sem Miséria, o Bolsa Família; 
não teríamos boa parte dos investimentos do PAC; 
não teríamos os subsídios para a agricultura familiar, 
para o Minha Casa, Minha Vida. 

É disso que estamos falando, ao discutirmos se 
mantemos ou não a DRU.

Então, quando a Oposição quer votar contra a 
DRU está sendo, sim, na prática, contra todos esses 
programas que estou citando, está querendo que eles 
se inviabilizam, sem a existência da DRU.

Não é verdade que a DRU tira dinheiro da saúde, 
até porque o dinheiro da saúde está regulamentado 
pela Emenda Constitucional nº 29: a cada ano é o gasto 
o total do ano anterior corrigido pela variação nominal 
do PIB. Boa parte dos recursos da DRU retornam para 
a seguridade social, para garantir os subsídios neces-
sários ao pagamento da aposentadoria dos segurados 
especiais, por exemplo.

Sra. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputa-
das, a DRU é necessária ainda, embora nós, paulati-
namente, estejamos reduzindo sua abrangência, que 
hoje não tem mais o alcance que tinha no passado. 

Reiteramos, portanto, a necessidade da manu-
tenção desse instrumento, na afirmação de políticas 
públicas que têm permitido melhorar a vida dos brasi-
leiros e brasileiras.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contrariamente à matéria, tem a palavra o Depu-
tado Mendes Thame. (Pausa.)

Para falar contrariamente à matéria, concedo a 
palavra ao Deputado Marcus Pestana, do PSDB de 
Minas Gerais.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, volta e meia, um jornalista ou um com-
panheiro Deputado me argui nos corredores da Casa 
sobre se esse movimento pendular, essa gangorra da 
incoerência é o que predomina na política brasileira. 
Referem-se ao fato de, supostamente, o PSDB, quan-
do no poder, apoiar determinadas medidas e, quando 
na Oposição, votar contra, e o PT, num movimento in-
versamente simétrico, quando está no poder, votar a 
favor e, quando na Oposição, votar contra. 

Quero acentuar que esse raciocínio não tem o 
menor cabimento.

O clima, o ambiente, as circunstâncias que de-
ram origem ao Fundo Social de Emergência, como 
era apelidada a DRU, são totalmente diferentes do 
momento presente, em que apreciamos a matéria. 
Quando a DRU foi criada, como o próprio Deputado 
Pepe Vargas já descreveu aqui, tinha havido uma Cons-
tituinte que vinculou e descentralizou recursos; havia 
uma hiperinflação que transformava o Orçamento em 
ficção, e tudo era possível manipular para acomodar 
o desequilíbrio fiscal estrutural.
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Com o Plano Real, houve transparência orçamen-
tária, correção nas projeções, e os desequilíbrios que 
se manifestaram exigiram a adoção da DRU.

Hoje, o contexto é totalmente diferente, como foi 
dito aqui. Ao contrário de defender a DRU, esse argu-
mento desfavorece a suposta relevância que teria hoje 
a sua aprovação. Como foi dito aqui, os recursos da 
educação já saíram da base de cálculo; os recursos 
repassados a Estados e Municípios também. 

Na verdade, hoje, o efeito líquido, concreto, da 
desvinculação de 62 bilhões de receitas para o Te-
souro nacional é pífio. Parece um teatro de absurdo, 
uma ficção, gastarmos tanta energia política para um 
resultado tão residual. Lá atrás, havia superávit no or-
çamento da seguridade e déficit no orçamento fiscal. 
Assim, fazia sentido desvincular para cobrir o buraco. 
Hoje, não há déficit no orçamento da seguridade. En-
tão, não adianta desvincular. A desvinculação se dá 
apenas sobre contribuições sociais e contribuições 
econômicas. E tudo o que vai, volta, porque são des-
pesas não postergáveis, não anuláveis, são despesas 
obrigatórias, como o seguro-desemprego. 

O único efeito concreto é na parcela do FAT para 
o BNDES – 3 bilhões e 600 milhões de reais. Mas nos 
últimos 3 anos, por meio de medidas provisórias, nós 
injetamos mais de 200 bilhões no BNDES para emprés-
timos a grandes empresas – empréstimos subsidiados. 
Consequentemente, não faz sentido desvincular 3 bi-
lhões e 600 milhões, se houve a decisão política de 
injetar 200 bilhões e até mais do que isso. 

Também nas áreas de ciência e tecnologia, como 
são áreas estratégicas, a desvinculação não opera na 
prática; na CIDE federal, também não. Na verdade, a 
única tungada real é sobre Estados e Municípios, na 
CIDE. Então, o efeito é residual. 

Pergunto-me: por que esse esforço político? Das 
duas, uma: ou o Governo quer dar uma demonstração 
aos mercados que domina completamente o Congresso 
Nacional, que tem votos suficientes para aprovar o que 
bem entender. Ora, isso passa uma imagem que nos 
deve preocupar. A defesa das prerrogativas do Con-
gresso Nacional é nosso papel. A imagem que fica é 
de um Congresso Nacional infantilizado, que não tem 
competência, sensibilidade e responsabilidade para, se 
necessário, se a crise se agravar, aprovar as medidas 
adequadas. E é possível ter um orçamento equilibra-
do, responsável. O Congresso da Itália, em um final 
de semana, aprovou um pacote anticrise, para se ver 
livre de Berlusconi. A imagem que se passa com essa 
demonstração desnecessária de força é a de que o 
Congresso Nacional não tem responsabilidade, não 
tem sensibilidade e não estaria apto, numa emergên-
cia, aprovar as medidas necessárias. 

Essa é uma hipótese: uma demonstração inútil, 
desnecessária de força política que desvaloriza e in-
fantiliza a imagem do Congresso Nacional, que dá a 
entender que o ele não defende suas prerrogativas. 

Outra hipótese: se algum burocrata brilhante do 
Governo pensou em fazer uma desvinculação pre-
ventiva de novos impostos, ou de aumento de car-
ga tributária, já está olhando na frente. Por quê? No 
Orçamento que está sendo votado pelo Congresso 
Nacional o efeito fiscal concreto é insignificante.... (o 
microfone é desligado.) ...e não justifica queimarmos 
nossas energias políticas. 

Poderíamos discutir outras questões estratégicas, 
estruturais para o País, mas, não, estamos gastando 
fosfato, energia intelectual, energia política para uma 
DRU cuja prorrogação se não sustenta. É uma balela 
dizer que precisamos da DRU no atual quadro para 
enfrentar a crise internacional.

Portanto, o que hoje está em jogo muito mais do 
que a DRU é a defesa da imagem e das prerrogativas 
do Congresso Nacional. Se os Deputados não fizerem 
a defesa da Câmara, quem a fará? Eu me pergunto: 
quem a fará? E, para a democracia, Parlamento forte 
é fundamental, é essencial.

Muito obrigado.
 O SR. CESAR COLNAGO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, já 
alcançamos o quorum necessário para o início da 
votação. Gostaria que passássemos às deliberações. 
Há um requerimento nosso sobre a mesa. Peço que 
encerremos as discussão e passemos ao encaminha-
mento da votação.

2º QUORUM: 272 SRAS. E SRS. DE-
PUTADOS

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 5
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PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Total de MARANHÃO 7

CEARÁ

André Figueiredo PDT 

Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 14

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de PARAÍBA 5

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 10

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
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Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 4

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 

Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Odair Cunha PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Total de MINAS GERAIS 23

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB 
Lauriete PSC 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
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Carlinhos Almeida PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Emanuel Fernandes PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PSD 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob

Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Thiago Peixoto PSD 
Total de GOIÁS 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 16

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 9

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
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Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 21

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa o seguinte requerimento assinado pelo Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-

mos do art. 186, II, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, a votação nominal do 
requerimento que solicita a retirada de pauta 
da PEC nº 61-D, de 2011.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Pauderney Avelino, 1º Vice-Líder do DEM.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Alexan-
dre Leite.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, venho à tribuna hoje, na condição de Vice-Líder 
do DEM, para pedir a votação nominal do requerimento. 
É importante que, numa questão tão importante como 
a DRU, que sejam nominados os Deputados que vota-
rem a favor e os que votarem contra, justamente para 
que a população tenha noção da posição de cada um 
em relação à DRU. 

A notoriedade que a imprensa deu a esses últi-
mos dias e noites varadas pelos Parlamentares, tanto 
nas Comissões Especiais quanto neste plenário, tor-
nam essa votação muito importante, haja vista que o 
Governo agora pretende retirar das receitas da União 
recursos que deveriam ser aplicados conforme a progra-
mação orçamentária. Como já dizia o Deputado Onyx 
Lorenzoni, essa é uma droga que viciou o Governo e 
que agora vai ser prorrogada por mais e mais vezes, 
sem que possamos fazer coisa alguma.

Ouvi alguns Deputados chamarem a Oposição 
de incompetente. Ora, permanecer no plenário até às 
2h30min, o Governo com mais de 400 Deputados e a 
Oposição com apenas 80, o Democratas já sem con-
dições de pedir verificação, e ainda assim conseguir 

prorrogar a votação, o que o Governo e a base aliada 
tinham como obrigação, porque é essencial para o Go-
verno a aprovação DRU, eu não diria que é incompe-
tência. Também não diria que atravessar a madrugada 
na Comissão de Constituição e Justiça, usando todos 
os tempos regimentais concedidos à Oposição, é in-
competência. Não diria que é incompetência trazer ao 
conhecimento do povo brasileiro o que é a DRU, trazer 
ao conhecimento de todos, Brasil afora, o que se vota 
neste plenário. Incompetente é aquele que tenta fazer 
tudo nesta Casa sem dar divulgação aos seus atos. 

E é com base nisso que o Democratas vem pe-
dir a votação nominal deste requerimento, haja vista, 
como já disse, que o Democratas não tem mais condi-
ções, dada a modificação de sua bancada partidária, 
de pedir a verificação.

O Democratas encaminha o voto “sim” a este 
requerimento.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Pepe Vargas. 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, essa é uma manobra regi-
mental que visa tão somente procrastinar o processo 
de votação da matéria que estamos apreciando.

Nesse sentido, encaminho contra.
Peço a todos os Deputados da base do Governo 

que ajudem a derrotar esse requerimento.
Obrigado, Sra. Presidenta.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Orien-

tação das bancadas.
Como vota o PT?
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSB.
O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Bloco 
PSB/PTB/PCdoB vota “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSD. 
(Pausa.)

PSDB. 
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, considerando 
a importância da sensibilização desta Casa e todos os 
argumentos usados pela Oposição, entendemos que 
este requerimento é importante e a matéria deve ser 
encaminhada na forma proposta pelo DEM.

Nós votamos “sim”.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PR.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Não”. O PR vota “não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP. 
(Pausa.)

DEM. 
O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, pelos 
motivos que eu acabei de expor, o DEM vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu vou vo-
tar “não”, mas insisto na observação: as Comissões 
continuaram reunidas, claro, sem caráter de delibera-
ção, mas como audiência pública. 

E, aí, ocorre um problema: o Deputado membro 
da Comissão que está aqui, no plenário, leva falta na 
Comissão. O eleitor tem o direito de saber se o Depu-
tado está trabalhando ou não na Comissão. 

Essa organização de horários é caótica. Estamos 
no plenário e há trabalho nas Comissões que integra-
mos. Comissões estão reunidas. Não importa que não 
seja para deliberação – e, por não ser para delibera-
ção, as Comissões não suspendem os trabalhos. E, aí, 
quem está no plenário fica como faltoso na Comissão. 

O que é isso? Mas V.Exa. decide o que faz.
O PDT vota “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 

lamento profundamente, Deputado Miro Teixeira. Não 
só comunicamos, como pedimos aos Presidentes das 
Comissões que encerrassem os trabalhos. Os Presi-
dentes das Comissões deveriam ter a responsabilida-
de de suspender os trabalhos. Essa autonomia de agir 
contrariamente ao que estabelece o Regimento des-
moraliza a Casa, o que lamentamos profundamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Aplaudo V.Exa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-

co PV/PPS.
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Bloco 
liberou o voto da bancada. Pessoalmente, votarei “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC.
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sra. 
Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRB.
O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PRB orienta o voto “não”, 
Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSOL. 
(Pausa.) 

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, 
Sra. Presidenta.

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

PMN. (Pausa.) 
PRTB. (Pausa.) 
Minoria. (Pausa.) 
Governo. (Pausa.)
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o requerimento.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-

les que forem pela aprovação do requerimento perma-
neçam como se acham. (Pausa.) 

REJEITADO.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Re-

querimento sobre a mesa no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-

mos do inciso VI do art. 117, combinado com 
o item 1, alínea ‘a’ do inciso I do art. 101, do 
Regimento Interno, a retirada de pauta da PEC 
61/11, que ‘altera o art. 76 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias’”.

Sala das Sessões, de novembro de 2011. – De-
putado Cesar Colnago, Vice-Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, tem a palavra o Deputado Duarte No-
gueira. (Pausa.)

Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Ce-
sar Colnago.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores aqueles 
que assistem a esta sessão, voltamos à tribuna com 
um requerimento. Entendemos que, em relação essa 
matéria, o Governo e a sua base têm feito um cavalo-
-de-batalha. 

Primeiro, o orçamento fiscal brasileiro é engessa-
do. Ele tem determinação de que as rubricas das des-
pesas tais tenham vinculação com a receita. É verdade. 
Isso é ruim? Isso não é ruim, porque são receitas que 
queremos garantir para a educação, para a saúde. O 
Deputado Pepe Vargas falou sobre isso. Realmente, 
o Orçamento da União é pouco flexível, é bastante 
rigoroso no que se refere à aplicação dos recursos. 

Mas quando dizemos que a DRU não é necessá-
ria é porque, na verdade, nos anos anteriores, talvez 
até 2009, dos três Orçamentos determinados pelos 
Constituintes – orçamentos das estatais, da seguridade 
social e o fiscal –, o orçamento da seguridade social 
tinha um superávit. À medida que políticas sociais fo-
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ram estabelecidas e houve um aumento do número 
dos aposentados, de benefícios, inclusive com o Bolsa 
Família, que está nos recursos da assistência Social, 
ligados à seguridade social, passou a ser deficitário. 
Esses recursos de flexibilização, portanto, nada têm a 
ver com o Bolsa Família. Foi exatamente o Bolsa Fa-
mília, um recurso importante, que diminuiu parte do 
superávit do orçamento da seguridade. 

Justamente isso – como já referiu aqui o Líder 
Marcus Pestana – faz com que não tenha sentido a 
prorrogação da DRU. Com a extinção da DRU, igual 
ao que ocorreu com a CPMF, não vai acontecer nada. 
E por que não vai acontecer nada? Porque o Governo 
está tirando do orçamento da seguridade 62 bilhões e 
retornando 65 bilhões. Ele retorna mais, porque agora 
já há um pequeno déficit.

Então, qual o sentido da DRU? Volto a repetir, 
ou o Ministro Mantega e a Presidenta Dilma têm um 
diagnóstico, não falam para a sociedade como a cri-
se já chegou aqui – eu não tenho esse diagnóstico –, 
ou eles querem, na verdade, fazer outra coisa: deixar 
mais flexível a execução do Orçamento durante o ano, 
flexibilidade que será apenas momentânea, porque 
não há como retirar as despesas da previdência, da 
assistência social, da transferência de renda, via Bolsa 
Família, da aposentadoria rural. Não há como retirar 
essa despesa. Se não há retirar, tem-se que retornar 
os recursos da DRU. Então, qual o sentido dela?

E o Deputado Pepe Vargas vem falar que pode 
faltar recurso para o Bolsa Família, recursos que estão 
na seguridade social, na área da assistência social. 

A verdade é que durante 9 anos, que serão com-
pletados agora, o Governo do PT não fez a reforma 
tributária, não rediscutiu o pacto federativo, não definiu 
com clareza quais as responsabilidades, as políticas 
públicas que competem aos Municípios, aos Estados 
e à União.

Na medida em que isso não foi feito, talvez porque 
não tenha dado tempo durante esses quase 9 anos 
de Governo, querem se utilizar de um instrumento que 
agora perdeu o sentido. Estão usando o mesmo medi-
camento para um paciente que não está grave como 
esteve em 1994, no período da hiperinflação do Gover-
no Itamar ou no período da construção do Plano Real. 

Não tem nenhum sentido aprovar algo que retira 
62 bilhões da seguridade social e retorna 65 bilhões 
durante o ano para o orçamento fiscal, a fim de que 
ele arque com as despesas do Bolsa Família, da as-
sistência social, da saúde. Qual o sentido de retirar se 
vai retornar? Não existe economia, vamos dizer assim, 
a poupança que, de forma arbitrária, se usava dos re-
cursos da seguridade social. Não faz nenhum sentido. 

Por isso, nosso encaminhamento é pela retirada 
de pauta. 

É preciso sensibilizar ainda o Congresso Nacional 
a não abrir mão de suas prerrogativas, de saber onde 
os recursos serão aplicados e não sem a transparên-
cia que o Governo...

(O microfone é desligado.) 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contra o requerimento, concedo a palavra ao De-
putado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, trata-se de mais um re-
querimento regimental, porém visando tão somente 
postergar a votação.

Encaminhamos contra, Sra. Presidente.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

orientar as bancadas.
Como vota o PT?
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB.
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-
co PSB.

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Bloco/PSB vota “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSD. 
(Pausa.)

PSDB.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, volto 
a ressaltar a importância de discutirmos melhor essa 
matéria, de a base do Governo entender que não faz 
nenhum sentido se retirar 62 bilhões da seguridade 
social e retornar 65 bilhões, porque não tem como 
extinguir as despesas. O orçamento da seguridade 
não tem superávit. Então, não faz sentido utilizar-se 
desse mecanismo.

Por isso, vamos votar “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-

co/PR.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP. 

(Pausa.) 
DEM.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Democra-
tas reafirma sua posição. A DRU é algo absolutamente 
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desnecessária ao Brasil, que tem estabilidade finan-
ceira, que arrecada 12% a mais a cada ano, descon-
tada a inflação. A DRU é uma droga fiscal com a qual 
o Governo já se acostumou.

Não queremos que o Governo brasileiro continue 
endividando a população. Uma criança que tenha nas-
cido no primeiro ano de Governo do Presidente Lula já 
nasceu devendo um pouquinho menos de 5 mil reais. 
Uma outra que tenha nascido em janeiro deste ano 
já nasceu devendo 11 mil reais, o que demonstra, de 
maneira simples, clara, matemática, os equívocos do 
endividamento do País. Está aí a tragédia grega. O 
Brasil não precisa chegar lá. 

Por isso o Democratas apoia para não votar... 

(O microfone é desligado.) 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votamos 
“sim”... Aliás, desculpem-me, votamos “não”. O PDT 
vota “não”. É que eu fiquei muito influenciado pelo dis-
curso do Deputado Onyx Lorenzoni. 

Eu gostaria até de pedir a S.Exa., de boa-fé, esse 
cálculo, porque acho que a redução dos juros está de-
sequilibrando um pouco a relação dívida/população. Já 
não é tanto, porque os juros estão caindo. 

Então, eu gostaria de ver esse cálculo, para ter-
mos aqui um debate saudável sobre a verdade dos fatos. 

Mas nosso voto é “não”. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Blo-

co PV/PPS, como orienta? (Pausa.)
PSC.
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sra. 
Presidente.

O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PV/PPS li-
bera o voto da bancada. Pessoalmente, votarei “não”. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRB. 
(Pausa.)

PSOL.
O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PRB orienta o voto “não”, 
Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSOL. 
(Pausa.)

PMN. (Pausa.)
PRTB. (Pausa.)
Minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Minoria – pro-
posta do PSDB, do DEM, do PPS e de outros partidos 

de Oposição – encaminha “sim” à retirada dessa PEC 
que tem peculiaridades que nunca vimos. Em primeiro 
lugar, essa delegação ao Governo. 

Mais uma vez, esta Casa está terceirizando suas 
funções legiferantes, delegando atribuições ao Poder 
Executivo, como o fez com relação ao salário mínimo. 
Delegamos ao Executivo que, sob a forma de decreto, 
legisle sobre o salário mínimo, ficando para nós firulas, 
superficialidades. 

Quanto ao essencial na vida das pessoas, já não 
vamos mais opinar. O mesmo acontece nesse caso. 
A DRU é uma delegação ao Governo para aplicar os 
recursos onde quiser. O que é pior: recursos futuros. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-
verno.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Presidenta.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
o PP vota “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. O PP vota “não”.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento.

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

REJEITADO O REQUERIMENTO.
 O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES.) – Verifi-

cação de votação, Sra. Presidente. 
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS) – Verificação 

conjunta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Veri-

ficação concedida. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sras. 

e Srs. Deputados, tomem os seus lugares para proce-
dermos à votação eletrônica.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sra. Presidente, o Democra-
tas entra em obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sra. Presidente, peço aos 
Deputados do PDT que venham ao plenário.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Podem 
usar o microfone para orientar as bancadas.

Pois não, Deputado Perondi.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, em 
primeiro lugar, o PMDB convoca seus Parlamentares 
para comparecem e votarem o projeto. 

Em segundo lugar, a Frente Parlamentar da Saú-
de convoca os Srs. Deputados – e convoco todos os 
Deputados, mesmo que não participem da Frente – 
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para irem hoje, às 17 horas, ao plenário do Senado 
participar de manifestação pela votação já da regula-
mentação da Emenda 29. 

Haverá distribuição de jalecos. A ideia é entrar de 
branco para mostrar que a Câmara fez sua parte e o 
Senado, com independência e altivez, votará os 10% 
equivalentes às receitas correntes brutas com a saúde. 

Às 17 horas, todos os Deputados no plenário do 
Senado, pela vida, diminuindo o sofrimento das pes-
soas que morrem ou sofrem na fila do SUS. Temos de 
tomar uma atitude, Senado e Câmara.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PSDB está em obstrução.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, V.Exa. pre-
cisa abrir o painel de votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Abrir o painel e os mi-
crofones também.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
iniciada a votação.

 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, a Minoria está em obstrução.

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSB 
vota “não” e convida os Srs. Parlamentares a virem ao 
plenário.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, convoco todos os 
Deputados e Deputadas do Partido dos Trabalhadores 
a virem rapidamente ao plenário registrar o voto “não”, 
para darmos sequência à votação.

Temos necessidade de rapidez nessa votação. 
Peço, então, aos Deputados e Deputadas do PT 

para virem rapidamente ao plenário, bem como todos 
os Deputados da base do Governo, por se tratar de 
importante votação para o País.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PDT apela aos 
Deputados que venham ao plenário.

Eu pediria também que tivéssemos um som um 
pouco melhor neste microfone, porque este equipa-
mento foi feito para ninguém gritar, mas está havendo 
dificuldade para bem utilizá-lo. E sempre que Deputado 
tem dificuldade de se comunicar acaba em problema. 
Nós nos comunicamos falando. 

Então, peço a atenção dos queridos colegas que 
trabalham nesse setor, que são sempre tão gentis, que 
facilitem o trabalho dos Deputados, proporcionando um 
som equilibrado para todos. 

Solicito aos Deputados que venham ao plenário, 
por favor! As Comissões, como disse a Presidente, 

continuando os seus trabalhos, estão agindo contra a 
Câmara dos Deputados. 

Nós insistimos, então, agora, no voto “não”. 
Obrigado.
O SR. ONYX LORENZONI – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Sr. Deputado.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu quero 
responder ao desafio feito pelo nobre Deputado Miro 
Teixeira, por quem eu tenho enorme respeito...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não foi um desafio; foi 
um pedido.

O SR. ONYX LORENZONI – O.k. (Risos.)
Então, Deputado Miro Teixeira, só para que possa-

mos avaliar a desnecessidade da DRU: quando ela foi 
implantada, em 1994, tinha outro nome – para facilitar 
a quem está nos ouvindo. Sabe qual era?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Fundo Social de Emer-
gência.

O SR. ONYX LORENZONI – Isso mesmo!
O SR. MIRO TEIXEIRA – Vamos facilitar por in-

teiro.
O SR. ONYX LORENZONI – E o que aconteceu? 

A relação da carga tributária sobre o PIB era de 29%. 
Neste ano, é de 37%, praticamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não, a carga tributária 
é uma história; o endividamento é outra. (Risos.) 

O SR. ONYX LORENZONI – Primeiro ponto. 
Segundo ponto: a arrecadação. A arrecadação 

no primeiro ano do Governo Lula foi da ordem de 477 
bilhões. A arrecadação prevista para este ano é de 
890 bilhões.

Ou seja, o Governo praticamente dobrou sua ar-
recadação, mas, lamentavelmente, continua emitindo 
título da dívida pública conjugado com a alta taxa de 
juros – o Brasil é campeão mundial de juros –, o que 
resulta no brutal endividamento do País.

O Deputado Paulo Rubem Santiago, seu compa-
nheiro de partido, lembra que a retirada das contribui-
ções sociais que impactam a seguridade social – só 
o dinheiro retirado especificamente da COFINS e da 
CSLL – vai a 52 bilhões, dinheiro que é usado pelo 
Governo de maneira discricionária. Aí ele usa a ma-
quininha para imprimir título e vai endividando o País.

Essa é a briga do Paulo Rubem e nossa também. 
Então, há uma identidade na nossa luta.

O SR. MIRO TEIXEIRA – V.Exa. será bem-vindo 
ao PDT.

O SR. ONYX LORENZONI – V.Exa. faria muito 
bem ao Democratas.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sra. Presidente, vê-se que 
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eu estava com a razão, porque a questão da dívida 
não foi falada. A dívida interna brasileira foi multipli-
cada logo depois do Plano Real. Eu falo bem da es-
tabilidade monetária. Não falo mal, não. Falo bem da 
estabilidade monetária que se obteve com o Plano 
Real. Agora, a dívida interna brasileira disparou pura e 
simplesmente e foi se multiplicando com os juros altos 
praticados no Brasil.

Felizmente, de alguns anos para cá, encontramos 
condições para reduzir a taxa de juros, e isso causará 
um impacto, aceleração na queda do endividamento 
interno brasileiro.

Como a população cresce – temos de levar isso 
em consideração também –, o endividamento per ca-
pita está numa curva decrescente, como acaba de 
confirmar a manipulação numérica, bonita e bem feita 
do Deputado Onyx Lorenzoni, que também pode ser o 
nosso Malba Tahan da atualidade, o homem que cal-
culava, do jeito dele.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 
Srs. Líderes podiam fazer novamente uma chamada 
aos Srs. Deputados, porque o painel registra um quo-
rum bem pequeno.

O SR. CLÁUDIO PUTY – Sra. Presidenta, pela 
ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Cláudio Puty.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, gostaria de dar 
como lido pronunciamento em que registro mais uma 
chacina ocorrida no meu Estado neste final de semana.

Houve uma chacina em Abaetetuba no início do 
ano, na qual seis pessoas de relações próximas foram 
assassinadas, diz-se, por policiais militares; no dia 27 
de agosto, houve outra chacina, na qual seis membros 
de uma mesma família foram assassinados, todos jo-
vens, dentro de casa; e neste final de semana seis jo-
vens de 14 a 17 anos foram brutalmente assassinados 
pelas costas com armas de uso exclusivo da polícia.

Portanto, venho a esta tribuna protestar, cha-
mar a atenção desta Casa, da Comissão de Direitos 
Humanos, porque não podemos mais conviver com 
esse tipo de ação, principalmente com a suspeita de 
que foi perpetrada por aqueles que devem garantir a 
segurança da população brasileira e...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, a im-
prensa noticiou neste final de semana uma chacina 
ocorrida em Icoaraci, Distrito de Belém. Segundo as 
informações disponíveis, seis jovens adolescentes, com 

idade entre 15 e 17 anos, foram executados pelas cos-
tas e com tiros na cabeça, na noite do último sábado.

Segundo testemunhas, os jovens conversavam 
em frente ao prédio do Instituto de Previdência e As-
sistência do Município de Belém – IPAMB, no Bairro 
Ponta Grossa, quando dois homens desceram de uma 
moto, apresentaram-se como policiais e mandaram 
os menores ficarem na calçada, de joelhos e com as 
mãos na cabeça. Na sequência efetuaram os disparos.

Em primeiro lugar, gostaria de me solidarizar 
com as famílias desses jovens brutalmente assassi-
nados e, também, com todas as famílias que perde-
ram e perdem seus filhos como vítimas da violência 
em nossas cidades.

Atualmente, os jovens brasileiros, em especial os 
negros e os mais pobres, são as maiores vítimas da 
violência. Os crimes com arma de fogo são a primeira 
causa da morte de nossos jovens. O Brasil ocupa o 
desonroso sexto lugar em mortalidade juvenil.

Depois de 21 anos da aprovação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, percebemos, diante de ca-
sos como o ocorrido em Belém, como ainda são gran-
des os desafios para a sua plena implementação. Dias 
atrás, aprovamos nesta Casa o Estatuto da Juventude, 
importante marco legal para garantir direitos aos jo-
vens. Vale lembrar que um dos direitos assegurados 
é o direito à segurança pública, neste caso, vedada a 
esses jovens.

Os movimentos juvenis denunciam a existência 
de um verdadeiro extermínio dos jovens negros. De-
nunciam também a violência policial da qual, dia a dia, 
são vítimas.

Uma das mães dos jovens mortos em Belém 
afirmou à imprensa:

“Os caras se apresentaram como polícia, 
mandaram se ajoelhar com as mãos na cabe-
ça como polícia, usaram pistola, que é arma 
de polícia, e, no fim, estava passando uma 
viatura da PM que fez ‘corpo mole’ e não quis 
ir atrás dos suspeitos, que fugiram de moto”.

Se isso for comprovado, torna o caso ainda mais 
grave, pois os agentes públicos, que deveriam ser res-
ponsáveis por zelar pela vida de nossos jovens seriam, 
nesta situação, os algozes.

Diante dessa situação, peço ao Governo do Es-
tado do Pará, através de seus órgãos competentes, 
que faça plena apuração desse crime.

Gostaria de pedir também à Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência da República que 
acompanhe de perto as investigações e garanta que 
a justiça seja feita.

Muito obrigado.
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 O SR. EMILIANO JOSÉ – Sra. Presidenta, só 
para dar como lido meu pronunciamento.

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

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero lembrar 
que será realizada, pelo Instituto de Pesquisa Aplica-
da – IPEA, a 2ª Conferência do Desenvolvimento, em 
Brasília, no Pavilhão de Exposições. Nesse importan-
te evento vai-se discutir os destinos e o planejamento 
do Brasil.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, organizada 
pelo Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA, realizar-
-se-à em Brasília, nos próximos dias 23, 24 e 25 de 
novembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da 
Cidade, a 2ª Conferência do Desenvolvimento. Eventos 
semelhantes têm sido realizados em todos os Esta-
dos. O objetivo da 2ª Conferência do Desenvolvimento, 
em Brasília, é criar um espaço nacional de debates, 
no coração do Brasil, sobre o desenvolvimento, com 
base na produção aplicada do IPEA. E fazê-lo de forma 
aberta a estudantes, profissionais, agentes públicos, 
estudiosos, pesquisadores, especialistas, professores, 
legisladores, entre outros. 

Creio ser um importante passo para refletir sobre 
o Brasil. O debate sobre o desenvolvimento e suas im-
plicações é fundamental no processo de conhecimento 
e reconhecimento de um país. No caso brasileiro, após 
anos de estagnação, e o País vivendo agora, sob o Go-
verno Lula e sob o Governo Dilma, uma fase de distri-
buição de renda, crescimento econômico e geração de 
empregos, esse objetivo se faz mais importante ainda.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA, que existe há 47 anos, passa por uma ótima 
fase, com Márcio Pochmann na presidência. Homem 
de pensamento, Pochmann tem dinamizado a institui-
ção, garantido que ela seja um verdadeiro centro de 
produção de conhecimento e de estímulo à reflexão 
sobre os destinos do Brasil. É uma fundação pública 
federal, vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégi-
cos – SAE da Presidência da República. 

O IPEA fornece suporte técnico e institucional 
às ações governamentais para a formulação e refor-
mulação de políticas públicas e programas de desen-
volvimento brasileiros. Tem como missão “produzir, 
articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar 
as políticas públicas e contribuir para o planejamento 
do desenvolvimento brasileiro”.

Maior centro de pesquisa econômica aplicada das 
Américas, o IPEA busca disseminar com governos e 
sociedade o debate sobre o desenvolvimento econô-
mico brasileiro e estendê-lo para além dos auditórios, 
salas e fóruns do Instituto. Com esse fim é que se está 
realizando, em Brasília, a 2ª Conferência do Desenvol-
vimento – CODE/IPEA.

A noção de desenvolvimento tem sido usada de 
forma vaga e imprecisa. Longe de ser sinônimo de cres-
cimento econômico, que necessita de uma estratégia 
macroeconômica para ser alcançado, um projeto de de-
senvolvimento é uma construção política da sociedade, 
significando bem mais do que um mero crescimento da 
economia. Nessa armadilha, a de confundir desenvolvi-
mento com crescimento econômico, o Presidente Lula 
não caiu, nem a Presidenta Dilma. Desenvolvimento 
só pode acontecer, na visão do nosso projeto político, 
quando contribuir para construir uma sociedade mais 
igualitária. E desenvolvimento não pode ser um pro-
jeto a ser elaborado por economistas e especialistas 
dentro de um ambiente exclusivo e essencialmente 
acadêmico. Um projeto de desenvolvimento só será 
de fato um projeto social, e não apenas um plano eco-
nômico, se ele se transformar em movimento político 
da sociedade brasileira, envolvendo os seus mais am-
plos e representativos setores. Creio que é isso que o 
projeto político em curso no Brasil, que chega agora 
ao seu terceiro mandato, com a Presidenta Dilma à 
frente, está fazendo.

Precisamos, creio, tomar o pulso desse projeto 
em andamento, a cada momento tentando entender as 
mutações mundiais, as próprias transformações brasi-
leiras, para não perder o rumo e corrigir rotas, quando 
for o caso. Precisamos ingressar em uma rota irrever-
sível de um desenvolvimento que seja capaz, sempre, 
de combinar distribuição de renda com crescimento 
econômico, de modo a superar mazelas que há sécu-
los caracterizam a sociedade brasileira, especialmente 
debelar a miséria extrema, objetivo tão caro ao nos-
so Governo e, de modo especial, à Presidenta Dilma.

Uma estratégia de desenvolvimento deve ser 
construída no debate com e na sociedade. E essa 
construção deve se dar a partir de linhas gerais que 
descrevam o seu objetivo final e também a sua trajetó-
ria, isto é, o conjunto de políticas públicas, procedimen-
tos e regras para se formatar e reconfigurar, continua-
mente, um novo país. E a estratégia, como disse, está 
sempre sujeita a exames táticos, de modo a sempre 
estar antenada com as transformações da realidade. 

Vale lembrar o que escreveu Celso Furtado em 
seu livro Um Projeto para o Brasil: “que nunca é de-
mais repetir e insistir que o desenvolvimento se faz 
para o homem”. E o ponto de partida para um projeto 
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de desenvolvimento, como ele afirmava, não deve ser 
a taxa de investimento ou a dimensão do mercado, 
“mas sim o horizonte de aspirações da coletividade”.

João Sicsú, diretor do IPEA e um dos organizado-
res do livro Planejamento e Desenvolvimento, defende 
que o objetivo final de uma estratégia de desenvolvi-
mento deve ser a construção de uma sociedade demo-
crática, tecnologicamente avançada, com emprego e 
moradia dignos para todos, ambientalmente planejada, 
com uma justa distribuição de renda e da riqueza, com 
igualdade plena de oportunidades e com um sistema 
de seguridade social de máxima qualidade e univer-
sal, cujas partes imprescindíveis devem ser sistemas 
gratuitos de saúde e educação para todos os níveis e 
necessidades. 

Diria que o Governo Lula e o Governo da Presi-
denta Dilma vem perseguindo esse objetivo. E creio, 
muito sinceramente, que essa 2ª Conferência de De-
senvolvimento pode contribuir muito para que desven-
demos de modo ainda melhor os caminhos que nos 
levem mais rapidamente a uma sociedade democrá-
tica, com tudo que vem como decorrência da ideia de 
democracia em sentido substantivo, tão bem resumido 
por João Sicsú.

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

a palavra o Deputado Cesar Colnago.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, às 17 
horas, vamos fazer o “jalecaço”. É um absurdo o que 
investe em saúde um País como o Brasil, que já não 
é mais o país pobre da década de 1950, enquanto os 
países ricos europeus, que hoje estão em crise, gastam 
de 10% a 12% com recursos na saúde, diferentemen-
te do Brasil e dos Estados Unidos. Uma reportagem 
publicada na Folha de S.Paulo mostra que menos de 
50% dos recursos gastos pelo Brasil com saúde são 
públicos. Gastamos 3,6% do PIB para 150 milhões de 
pessoas, enquanto que, no setor privado, gastamos 
4,4% para 50 milhões de pessoas.

Como pode um país que tem recursos, que este 
ano tem um Orçamento de 1 trilhão e 90 bilhões de re-
ais, deixar a população pobre abandonada, sem saúde? 
Se alguém tem câncer, se tem um problema sério, se 
precisa de radioterapia, o tempo médio de radioterapia 
e quimioterapia dos pacientes do SUS passa de 100 
dias. Quem tem câncer não pode esperar.

Por isso estaremos na porta do Senado, às 17 
horas, com o Presidente da Frente Parlamentar da 
Saúde, Deputado Darcísio Perondi, para protestar con-
tra o absurdo de o Governo não colocar o dinheiro do 
contribuinte na área da saúde.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD encami-
nhou o voto “não” e convida todos os seus membros 
a virem ao plenário para votar “não” ao requerimento 
de retirada de pauta.

Sra. Presidente, eu gostaria de registrar o convite 
aos membros da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Municípios Brasileiros para estarem presentes hoje, 
às 18 horas, no Plenário 16, quando vamos discutir e 
encaminhar uma solução para os royalties do petróleo 
para todo o povo brasileiro.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “sim”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Vanderlei Siraque.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, estou 
achando estranho as bancadas do DEM e do PSDB 
estarem contra o projeto da Desvinculação de Recei-
tas da União – DRU, já que foram eles que a criaram, 
durante o Governo tucano do Fernando Henrique Car-
doso. Inclusive deram um nome estranho: Fundo Social 
de Emergência e depois Fundo de Estabilização Fiscal. 
Agora já é a quinta prorrogação que eles começaram. 

Agora, acho estranho por que essas bancadas 
ficam enrolando. Por que não votamos logo? Porque 
não querem deixar a Presidenta Dilma Rousseff go-
vernar o Brasil. Essa incoerência é tucana. 

Quando eram Governo, poderia desvincular-se a 
receita, nobre Deputado Luiz Alberto. Agora, como a 
Presidenta Dilma está coligada com o PMDB e outros 
partidos, o que eles podem nós não podemos. Então, 
eles têm que deixar de ser contra o Brasil e ser a favor 
do povo brasileiro. Vamos votar logo.

O SR. MANATO – Sra. Presidenta, um minuto. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Manato. 
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar 
que, no dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia Na-
cional da Consciência Negra, em homenagem a Zum-
bi, Líder do Quilombo dos Palmares, uma das figuras 
mais marcantes de nossa história e grande defensor 
dos direitos sociais e da liberdade para os negros. 

Não podemos nos esquecer nunca do modo 
como os africanos foram trazidos para o Brasil. A ver-
gonha que foi a escravidão tem de estar sempre em 
nossa lembrança para testemunhar o quanto custou 
em sofrimento, dor, miséria e humilhação para nossos 
irmãos negros.

Portanto, o Dia da Consciência Negra é uma forma 
de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da histó-
ria, desde a época da colonização do Brasil até hoje, 
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por conta da desigualdade e das injustiças raciais e 
sociais que ainda existem na nossa sociedade. Nessa 
data, devemos nos lembrar da incalculável contribuição 
dos negros, a contribuição com seu trabalho, com sua 
cultura, com sua tradição. 

Podemos dizer que o Brasil não seria o mesmo 
sem a graça, a beleza, a inteligência, a força dos afro-
descendentes.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
Publique-se, por favor.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 20 
de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consci-
ência Negra, em homenagem à Zumbi, líder do Quilom-
bo dos Palmares, uma das figuras mais marcantes de 
nossa história e grande defensor dos direitos sociais e 
da liberdade para os negros. Não podemos nos esque-
cer nunca do modo como os africanos foram trazidos 
para o Brasil. A vergonha que foi a escravidão tem de 
estar sempre em nossa lembrança para testemunhar 
o quanto custou em sofrimento, a dor, a miséria e a 
humilhação para nossos irmãos negros.

O Dia da Consciência Negra é uma forma de 
lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, 
desde a época da colonização do Brasil, e ainda hoje, 
por conta da desigualdade e das injustiças raciais e 
sociais que ainda existem na nossa sociedade. Nesta 
data, devemos nos lembrar também da incalculável 
contribuição dos negros para a construção de nossa 
Nação, a contribuição com seu trabalho, com sua cul-
tura, com sua tradição. Podemos dizer que o Brasil não 
seria o mesmo sem a graça, a beleza, a inteligência, 
a força dos afrodescendentes.

O dia 20 de novembro é marcado pela luta con-
tra o preconceito racial e contra a situação dos negros 
perante a nossa sociedade. É um dia para lembrarmos 
em nossos corações o respeito às pessoas, além de 
trabalhar para conscientizar todos da importância da 
raça e da cultura negra para a formação do povo bra-
sileiro. É um dia para contar a verdadeira história do 
Brasil em todos os seus detalhes, ainda que desagra-
dáveis, pois só recontando nossa história poderemos 
evitar que certos erros sejam cometidos de novo. 

Hoje já temos muitos avanços em relação à busca 
da igualdade racial. Muitas de nossas universidades 
já dispõem do sistema de cotas e muitas ações afir-
mativas são desenvolvidas em todo o País, tanto pelo 
Governo, como por organizações não governamentais. 

Porém, ainda há muito a ser feito para garantir a 
inserção dos negros no ambiente acadêmico, no mer-
cado de trabalho, na mídia, na moda e nos meios de 

comunicação. Ainda temos que garantir que não haja 
discriminação por parte da polícia no trato com os ne-
gros e negras da nossa sociedade.

Sras. e Srs. Deputados, o Dia da Consciência 
Negra serve como momento para a conscientização 
e a reflexão sobre a importância do povo africano na 
formação do Brasil. Os negros colaboraram muito ao 
longo da história, nos aspectos políticos, sociais, gas-
tronômicos e religiosos na formação de nosso País. 

O dia 20 de novembro devemos comemorar nas 
escolas, nos espaços culturais e aqui neste Parlamento, 
valorizando a cultura afro-brasileira. Este ano, temos 
desde o início deste mês vários eventos programados 
para ressaltar a importância da contribuição negra para 
a formação do nosso País. 

Além das festividades, teremos seminários, con-
ferências e encontros por todo o País para discutir pro-
jetos e ações para a valorização dos negros brasileiros 
e para a diminuição da desigualdade entre as raças.

É de suma importância que esta Casa também 
discuta os temas e as ações afirmativas para a inclu-
são social dos negros e negras. Devemos apoiar as 
causas em favor dos negros e trazer para debate as 
políticas afirmativas necessárias para garantir a igual-
dade em nosso País, independentemente de raça, 
credo ou gênero. 

Conclamo os nobres Deputados e Deputadas a 
discutirem as políticas públicas necessárias para pro-
mover a ascensão dos grupos socialmente minoritários 
do nosso País. Não é aceitável que o Brasil do século 
XXI ainda tenha que conviver com o preconceito e com 
a falta de integração racial.

Temos que garantir aos negros a oportunidade 
para concluírem seus estudos, para participarem de 
programas de saúde específicos para tratar as do-
enças decorrentes de sua etnia e para conseguirem 
empregos em pé de igualdade com as demais etnias.

Sr. Presidente, desejo que este 20 de novembro, 
assim como todos os outros dias do ano, seja de mui-
ta festividade, alegria e que renove nossas energias 
para continuarmos lutando para conquistar direitos e 
igualdade de oportunidades para todos os brasileiros 
e brasileiras. 

Estejamos todos, homens e mulheres, de todas 
as etnias, irmanados nesse esforço de conscientização 
da importância da diversidade racial em nosso País e 
do privilégio que temos em ser uma sociedade com 
tantas etnias misturadas e com tanta riqueza cultural.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Newton Lima, tem V.Exa. a palavra.
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O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta, Depu-
tada Rose de Freitas, apenas quero comunicar que o 
Deputado Amauri Teixeira e eu estamos passando um 
abaixo-assinado para criarmos a Frente Parlamentar 
de Combate à Nicotina.

Há um artigo extraordinário do Prof. Drauzio Va-
rella, publicado no jornal Folha de S.Paulo de sábado, 
em que ele diz que o cigarro deve ser tratado como o 
que de fato é, um dispositivo para administrar nicotina, 
a droga que provoca a mais torturante das dependên-
cias químicas conhecidas pelo homem.

Peço a todos os meus colegas Parlamentares que 
nos ajudem a criar uma Frente na nossa Casa para 
ajudar este País a libertar-se desse grande vício, que 
mata no mundo 1 bilhão de pessoas e, no Brasil, 200 
mil pessoas por ano.

Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 O SR. RONALDO ZULKE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, se me per-
mitir, farei um registro sobre a audiência que tivemos 
agora à tarde com o Sr. Dário, da Coordenação-Geral 
da Alfândega da Receita Federal do Brasil, na qual so-
licitamos providências da nossa Receita com relação 
à prática que vem sendo desenvolvida pelos importa-
dores de calçados e que têm afetado profundamente 
a indústria calçadista brasileira. 

O Governo brasileiro adotou a medida antidum-
ping, uma taxa que tem protegido a indústria nacional. 
Importantíssima e corajosa a medida, ainda do Presi-
dente Lula, que precisa ser preservada. Para isso, nós 
precisamos combater a elisão fiscal, praticada pela 
China, contra a indústria nacional e contra os empre-
gos no setor calçadista brasileiro. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Zulke, 
a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 
palavra para fazer um registro. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, domingo passa-
do, o Rio de Janeiro comemorou, de modo especial, 
o Dia da Consciência Negra em vários Municípios. Na 
minha cidade de Nilópolis, participei de vários eventos: 
feijoadas, encontros, confraternização. Afinal, Sr. Pre-

sidente, era o dia em que todos nós buscávamos na 
conscientização, na reflexão, o papel do povo africano 
na formação da cultura do nosso País. 

Por isso, Sr. Presidente, quero fazer este regis-
tro para falar da importância de toda a trajetória e da 
grande atuação em nosso País de Zumbi, o Rei dos 
Palmares, que, com os quilombos, mostrou resistência 
à opressão, às chibatas, chicotadas. Ele tinha certeza 
de que com aquela resistência alcançaria...

(O microfone é desligado.)

O SR. SIMÃO SESSIM – Por isso, faço este re-
gistro, não só saudando este dia em que comemora-
mos a Consciência Negra, mas também para dizer que 
hoje, no Rio de Janeiro, o IBGE já constata que 50% 
da nossa população é constituída de afrodescenden-
tes. O meu respeito, a minha admiração.

E, em Nilópolis, o Prefeito Sérgio Sessim criou, 
na Secretaria de Cidadania, o Projeto Circuito Afronil, 
para promover um grande relacionamento entre os es-
tudantes, a fim de que haja respeito e se dê dignidade 
e cidadania ao povo afrodescendente. 

Obrigado.
 A SRA. BENEDITA DA SILVA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer um registro, por entender que o Orçamento 
não pode ser uma peça de ficção, longe da realidade 
das pessoas, sobre o que gastamos, como gastamos 
e para que gastamos. 

Nós estamos vendo e ouvindo a discussão da 
DRU, e é muito importante essa prorrogação, segundo 
a Presidenta Dilma. Nós queremos racionalizar a ges-
tão. Mas existe um púbico que está nos acompanhan-
do e que quer entender melhor. Como nós tratamos 
de siglas, falamos DRU, mas as pessoas não estão 
entendendo o que significa. 

Por isso, acho que devemos dar ampla divulga-
ção ao tema e dizer do que se trata, o que é e qual a 
sua importância. Apesar dos debates feitos aqui, ainda 
não ficou claro para a população, é preciso informar. Eu 
acho que podemos usar nosso blog e todos os outros 
meios que pudermos para prestar os esclarecimentos 
necessários a esta população que precisa acompanhar 
essas discussões, e saber quem quer dar continuida-
de ao desenvolvimento, quem quer dar continuidade 
à inclusão, quem quer verdadeiramente que se cum-
pra tudo quanto nós já votamos nesta Casa, como a 
questão da regulamentação da Emenda nº 29, de 2000, 
para a saúde, para quem quer uma saúde vigorosa. 
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As pessoas vão saber do assunto não por meio 
única e exclusivamente do debate feito por nós, mas 
por esclarecimentos prestados pelos meios de comu-
nicação desta Casa àqueles que estão acompanhando 
nossos trabalhos pela TV, pela rádio ou mesmo pela 
imprensa escrita.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Orça-
mento não pode ser uma peça de ficção longe da rea-
lidade das pessoas. O que gastamos, como gastamos 
e os instrumentos que temos para cuidar desse orça-
mento público precisam ser esclarecidos. 

Por isso precisamos entender e explicar ao País 
o que significa a DRU e porque é importante sua pror-
rogação.

O excesso de vinculações ao Orçamento Geral 
da União levou a União a se endividar no mercado 
para pagar despesas obrigatórias quando dispunha 
de recursos sobrando em outros itens. 

Essas vinculações, somadas a gastos de paga-
mento de pessoal, benefícios previdenciários, contra-
partidas de empréstimos externos dificultam a capaci-
dade do Governo Federal de alocar recursos de acor-
do com suas prioridades, sem trazer endividamento 
adicional para a União.

Assim, o Poder Executivo enviou ao Congres-
so Nacional, em 1994, uma Proposta de Emenda à 
Constituição que autorizava a desvinculação de 20% 
de todos os impostos e contribuições federais que for-
mavam uma fonte de recursos livre de carimbos. Foi 
criado o Fundo Social de Emergência, posteriormente 
denominado Fundo de Estabilização Fiscal, que vigo-
rou até 31 de dezembro de 1999. A partir do ano 2000 
foi reformulado e passou a se chamar DRU-Desvincu-
lação de Recursos da União, tendo sua prorrogação 
aprovada pelo Congresso Nacional.

A DRU objetiva tão somente dar uma maior flexi-
bilidade à alocação dos recursos públicos e não signi-
fica elevação das receitas disponíveis para o Governo 
Federal. Além disso, não permite que determinados 
itens de despesas fiquem com excesso de recursos 
vinculados, ao mesmo tempo em que outras áreas 
apresentam carência de recursos.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo aos meus 
pares para que reflitam sobre a necessidade da prorro-
gação por mais 4 anos da Desvinculação das Receitas 
da União – DRU. 

Reforço a mensagem da Presidente Dilma Rous-
seff, que disse que a DRU é “instrumento de racionali-

zação da gestão orçamentária”, permitindo uma melhor 
distribuição dos recursos federais, principalmente com 
a necessidade de se fazer investimentos para a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Em sua mensagem, o Governo afirmou ainda que 
a DRU não afeta o equilíbrio das contas fiscais. Preci-
samos ser cada vez mais rigorosos com a aplicação 
dos recursos, sem engessar o Orçamento.

Vamos, com transparência, equilíbrio e sereni-
dade, votar pelo Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz Alberto.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco a banca-
da do Partido dos Trabalhadores para vir ao plenário. 
Estamos em processo de votação nominal. Precisa-
mos imediatamente garantir o quorum para aprovar 
esta matéria.

Sr. Presidente, em 1995, essa desvinculação de 
receitas significava cerca de 26% de receita líquida da 
União. Hoje, caiu para 11%, e a Oposição está tentan-
do impedir a votação da DRU, que é a Desvinculação 
de Receitas da União. 

Portanto, nós precisamos atingir o quorum, re-
jeitar este requerimento e aprovar o segundo turno da 
PEC que estamos aqui debatendo.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Carlos Alberto.

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de registrar que no domingo, dia 20 de novembro, 
o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro promoveu um 
encontro interreligioso com 10 representantes dos mais 
diversos credos, para prestar homenagem às vítimas 
de trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Em última 
análise, às vítimas de trânsito do nosso País.

Foi uma homenagem belíssima e emocionante, 
à qual estiveram presentes centenas de pessoas que 
perderam entes queridos. O objetivo era não só ho-
menagear os mortos, mas também nos fazer lembrar 
que devemos continuar nessa luta contra os aciden-
tes de trânsito, em defesa da vida, porque não é mais 
possível aceitar que 62 mil pessoas faleçam no trân-
sito em nosso País, que 500 mil fiquem internadas, 
outras 230 mil mutiladas, enfim, que o Brasil gaste 40 
bilhões de reais com despesas médico-hospitalares, 
despesas judiciais, despesas com seguro, despesas 
previdenciárias.

Então, gostaria, neste momento, não só de rei-
terar as nossas homenagens aos Deputados da Casa 
que cuidam dessa causa, como o Deputado Hugo Leal, 
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como eu, que fui o Coordenador-Geral da Operação 
Lei Seca no Rio de Janeiro. Ao longo de 30 meses 
consecutivos, já salvamos mais de 6 mil vidas, e hoje 
9 Estados da Federação brasileira já estão copiando 
a nossa política pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HELENO SILVA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, gostaria de fazer um 
apelo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 
nome do povo nordestino. Vi matéria no Globo Rural 
sobre o não pagamento do Garantia-Safra. Os técni-
cos da assistência técnica de Pernambuco, de Sergipe, 
deram um laudo de perda, e o Ministério está questio-
nando devido aos índices pluviométricos. 

Índice pluviométrico é importante para a produ-
ção agrícola, no entanto, a chuva tem que ocorrer no 
momento ideal.

Daí pedirmos ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário que olhe com atenção esse caso. O Garantia-
-Safra é um direito, é uma lei que esta Casa votou.

Os produtores rurais do Nordeste brasileiro...
(O microfone é desligado.)
O SR. HELENO SILVA – Falo em nome dos pro-

dutores de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Necessário 
se faz que o MDA acelere o processo de pagamento 
do Garantia-Safra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero congratular-me com a população de Euclides 
da Cunha, na Bahia, que, na próxima sexta-feira, re-
ceberá um posto de atendimento do Banco do Nor-
deste do Brasil.

Euclides da Cunha é um Município do semiárido 
nordestino que carece muito do apoio das ações do 
Banco do Nordeste para financiar a atividade produtiva 
no campo e na cidade.

Congratulo-me com o Vereador Cláudio Lima, 
que lutou para que essa agência fosse instalada no 
Município de Euclides da Cunha. 

Eu fico feliz, porque há muito tempo tenho traba-
lhado junto com a comunidade, junto com o Banco do 
Nordeste para a instalação desse espaço para atender 
aquela comunidade.

Portanto, parabéns a Euclides da Cunha pelo 
Banco do Nordeste!

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de 
convidar o Plenário, os que já votaram, para participar 

agora do lançamento do livro Palavra de Mulher – Oito 
Décadas do Direito de Voto, da Deputada Janete Pietá, 
no Salão Verde desta Casa, no cafezinho.

Obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-

cerrar a votação.
 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Presi-

dente, uma questão de ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a respeito do procedimento estabelecido pela 
Lei Complementar nº 95, de 1998, em seu art. 7º, que 
fala da impossibilidade de se aprovar matéria estranha 
às medidas provisórias que estão tramitando na Casa, 
inclusive eu tive a devolução de uma emenda de minha 
autoria à Medida Provisória nº 543. 

O Presidente Marco Maia indeferiu uma emenda 
de minha autoria a essa medida provisória exatamente 
fundamentado no fato de que seria impossível a sua 
tramitação por se tratar de matéria estranha.

No entanto, Sr. Presidente Marco Maia, na Medida 
Provisória nº 540, cujo Relator foi o Deputado Renato 
Molling, do PT do Rio Grande do Sul, foi incluída uma 
matéria estranha, a respeito de Copa do Mundo, e o 
tema central era exatamente matéria tributária.

A questão de ordem é exatamente para saber se 
prevalece a lei complementar. Se é vedado a um De-
putado apresentar emenda a uma medida provisória 
porque se considera matéria estranha a ela, não de-
veria ser permitido também ao Relator incluir matéria 
estranha à medida provisória que tramita na Casa. O 
tratamento tem de ser igual. Não pode ser dado trata-
mento diferenciado a Deputado que não é Relator e, 
por isso, não pode apresentar emenda, e a Deputado 
que é Relator e, por isso, pode apresentar emenda, 
e o Plenário a acata, como aconteceu com a Medida 
Provisória nº 540.

O que eu estou questionando é isso, Sr. Presiden-
te. Levanto a seguinte questão de ordem: é possível 
ou não incluir matéria estranha em medida provisória 
que tramita na Casa? Se não for possível, que não se 
permita mais o que aconteceu aqui com relação à Me-
dida Provisória nº 540, quando foi aprovada matéria 
estranha incluída pelo Relator da matéria e aprovada 
pela Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Sebastião Bala Rocha, primeiramente, informo-lhe que 
essa foi uma decisão tomada pelo Presidente Michel 
Temer, na legislatura anterior, e acatada por todos nós.
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Em segundo lugar, a decisão final sobre qualquer 
emenda a qualquer projeto ou a qualquer medida pro-
visória é do Plenário desta Casa.

No caso específico das emendas apresentadas 
anteriormente ou dentro do prazo regimental para 
apresentação de emendas às medidas provisórias, 
a Presidência faz uma análise, identifica as que são 
completamente alheias ao corpo da medida provisória 
e as indefere, cabendo a V.Exa. ou a qualquer Parla-
mentar, se entender que foi prejudicado pela decisão 
da Presidência, recorrer ao Plenário, que tem o poder 
de tomar a decisão se acata ou não a emenda. Acata-
da a emenda, cabe ao Relator, posteriormente, tomar 
decisão sobre a conveniência ou não do acatamento 
da emenda ora proposta pelo Parlamentar. Então, o 
Plenário da Câmara é soberano para tomar decisão 
sobre as emendas. 

O Relator apresenta seu relatório 24, 48 horas 
antes ou pode até apresentar com mais antecedência. 
Mas a análise sobre o relatório do Relator e, portan-
to, das emendas apresentadas por ele acontece no 
plenário. E mais uma vez o Plenário é convocado a 
tomar a decisão sobre o relatório apresentado pelo 
Relator, com as referidas emendas que ele trouxer a 
este relatório, sejam elas pertinentes à medida pro-
visória que está em discussão, sejam elas alheias 
ao conteúdo principal da medida provisória que está 
em discussão. 

Então, dou essa breve explicação com o intuito de 
responder ao seu questionamento. De qualquer forma, 
vou acolher sua questão de ordem e dar-lhe a devida 
resposta por escrito, para que V.Exa. possa, a partir 
disso, tomar as medidas que entender necessárias.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Obrigado, 
Sr. Presidente. Eu entendo a posição de V.Exa., mas, 
de fato, é muito estranho que um Deputado não possa 
apresentar emenda de matéria alheia, e o Relator possa 
vir aqui incluir matéria estranha às medidas provisórias. 

Eu vou entregar por escrito à Mesa a questão 
de ordem. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
transferir o problema a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Miro Teixeira. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas o Deputado Ro-
berto Freire pediu antes a palavra. S.Exa. vai se inte-
ressar por isso.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
sobre essa questão. Eu quero lembrar que nenhum 
cidadão brasileiro pode se furtar a aplicar a lei. Existe 

uma lei complementar que é desrespeitada por este 
Parlamento e que evidentemente ajuda a que não se 
respeite muito o Parlamento.

A lei complementar que regulamenta a Constitui-
ção brasileira determina que não pode haver matéria 
estranha a um determinado diploma legislativo, um 
projeto de lei ou uma medida provisória. Isso é textual. 

Quando se levanta uma questão de ordem como 
esta, caberia à Presidência da Casa cumprir a lei. Não é 
dizer que nós somos soberanos. Não! Não há soberania 
ao contrário da lei, infringindo a lei, desrespeitando-a. 
E a Lei Complementar nº 95 regulamenta o dispositivo 
constitucional. Portanto, esta Presidência não deveria 
aceitar nem do Deputado nem do Relator, porque am-
bas infringem o dispositivo da Lei Complementar nº 95.

Era o que tinha a acrescentar, porque esta Casa 
precisa observar isso, até para ser mais respeitada.

O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, só 
para acrescentar a alegação...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Miro Teixeira estava inscrito.

O SR. MENDONÇA FILHO – Desculpe-me, Sr. 
Presidente. Eu fico na sequência.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para outro tema. E 
quero que...

O SR. MENDONÇA FILHO – Sobre o tema da 
questão de ordem. 

Eu poderia, Deputado Miro, falar sobre o tema 
da questão de ordem?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se é a respeito da 
questão de ordem.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
sobre a questão de ordem, permita-me falar à frente 
do Deputado Miro Teixeira. Sinceramente, eu quero 
expressar meu ponto de vista convergente com o que 
foi dito há pouco.

Esta Casa está limitando as prerrogativas dos 
Srs. e das Sras. Parlamentares. Na verdade, a origem 
de tudo se dá na edição das medidas provisórias, que 
deveriam ter caráter de urgência e relevância. O próprio 
Poder Executivo desmoraliza o preceito constitucional 
quando envia ao Congresso Nacional, ao Parlamento 
brasileiro, medidas provisórias que tratam de vários 
assuntos. Aqui nós temos medida provisória que trata 
de atracação de navio a parque de raposa. Há de tudo 
um pouco. É um absurdo!

Ao mesmo tempo, verificamos, no acompanha-
mento das medidas provisórias, que os Relatores têm 
a prerrogativa de incorporar emendas da própria lavra, 
da própria responsabilidade, muitas vezes alheias ao 
próprio texto, ao conteúdo principal do próprio texto 
da medida provisória, o que mostra que o Parlamento 
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brasileiro trata de forma diferente um Parlamentar que 
é Relator e um Parlamentar que apresenta emendas 
às medidas provisórias.

Portanto, quero somar-me ao que foi dito há pou-
co, lembrando que é inaceitável que Parlamentares que 
compõem a Câmara dos Deputados tenham a prerro-
gativa de emendar as medidas provisórias diminuídas 
frente ao que ocorre com relação aos Relatores e ao 
próprio fato da edição das medidas provisórias pelo 
Poder Executivo.

Fica o meu registro de concordância com esta 
questão.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dirijo-me a 
V.Exa. para ver se, pela Mesa da Câmara ou pela Pre-
sidência, podemos fazer uma Comissão Geral, ideia 
que me foi trazida pelos professores de pós-graduação 
em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, a COPPE. Penso que isso interessa a todos os 
Estados brasileiros.

Sr. Presidente, V.Exa. está acompanhando o aci-
dente que aconteceu no litoral do Rio de Janeiro, que 
é de responsabilidade da Chevron, na exploração de 
um poço de petróleo. Houve vazamento, o que mos-
tra que está se revelando ausência de condições de 
exploração de petróleo em altas profundidades, sem 
previsão da reação a um acidente.

O parecer da Universidade do Rio de Janeiro, da 
COPPE, é muito contundente. 

É claro que eu posso fazer o requerimento e reco-
lher as assinaturas, mas acho que, diante da gravidade 
do que se está passando, pareceria melhor tratamento 
se fosse a instituição, a Câmara dos Deputados, a pro-
por esta discussão. É o que eu dirijo a V.Exa.

Posso fazer o requerimento e recolher as assi-
naturas, mas eu imagino que, sendo uma convoca-
ção de Comissão Geral pela Presidência da Câmara 
dos Deputados para discutir as condições técnicas, 
trazendo a esta Casa os professores, ou de outras 
universidades – temos profissionais formidáveis 
para isso –, veremos de que maneira, protegendo 
melhor o nosso País, estaremos lustrando um pou-
co mais a imagem da Câmara dos Deputados pelos 
seus objetivos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
analisar a sua proposição e, depois, responder-lhe, 
Deputado Miro Teixeira.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
pela manhã, na reunião anterior, eu voltei a apresentar 
a questão de ordem que fiz a V.Exa. baseada no art. 65.

Presidente Marco Maia, gostaria que V.Exa. pres-
tasse atenção à minha questão de ordem. 

Voltou a ocorrer, Sr. Presidente, na sessão ex-
traordinária de hoje, a interrupção e a transformação 
da sessão extraordinária em sessão solene, o que é 
antirregimental, e o retorno, depois da transformação, 
da mesma sessão extraordinária.

Eu apresentei a questão de ordem – já o fiz a 
V.Exa. A Presidente Rose de Freitas estava como Pre-
sidente interina dos trabalhos do Plenário e entendeu 
ser pertinente, mas que caberia ao Presidente efetivo 
da Casa, ou seja, a V.Exa., dar a resposta no tocante 
à questão de ordem que apresentamos.

Portanto, eu indago a V.Exa. se já há decisão 
formada sobre a questão de ordem que apresentei, 
tendo em vista que entendemos ser antirregimental 
a transformação de uma sessão extraordinária em 
sessão solene e a retomada da sessão extraordinária 
novamente, depois do encerramento da sessão sole-
ne, o que conflita com os arts. 65 e 67 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Duarte Nogueira, eu já havia conversado com V.Exa. 
sobre este tema. Todos os Parlamentares aqui sabem 
que a prioridade para a utilização do plenário da Câ-
mara dos Deputados é para as sessões ordinárias e 
extraordinárias do plenário. Mesmo assim, há uma de-
manda altíssima de todos os Parlamentares, de todos 
os partidos, indiferentemente da agremiação partidária, 
para realizar no plenário da Câmara dos Deputados 
sessões solenes, que, por uma questão óbvia, também 
são propostas para as terças-feiras, quartas-feiras e 
quintas-feiras, dias mais nobres. 

Nós já estabelecemos a proibição de realizar ses-
sões solenes às quartas-feiras e às quintas-feiras, pela 
manhã ou à tarde, em face da existência de sessões 
plenárias, mas abrimos exceção para realizar sessões 
solenes nas manhãs das terças-feiras para, com isso, 
atendermos à demanda, sempre enorme, dos nossos 
Parlamentares para a realização de sessões solenes. 
Nós sempre alertamos que é possível que, nas terças-
-feiras pela manhã, de forma esporádica, tenhamos a 
realização de sessões ordinárias. 

Este mecanismo que nós adotamos para a aber-
tura da sessão extraordinária, com a sua suspensão e 
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realização da sessão solene, é exatamente para res-
guardar a convocação da sessão solene que foi feita por 
algum Parlamentar que, às vezes, convida autoridades 
de fora do Estado, ou fora de Brasília, para estarem 
aqui e, com a existência da sessão extraordinária, se-
ria necessário cancelar a sessão solene.

Portanto, é apenas uma forma de, enquanto se 
espera alcançar o quorum mínimo para que haja Ordem 
do Dia durante a sessão extraordinária, se realizar uma 
sessão solene e, enfim, cumprir-se aquela sessão que 
estava convocada para aquele horário ou para aquele 
momento por algum Parlamentar desta Casa.

Então, esta é a iniciativa, é com este intuito que 
se tem realizado dessa forma, porque se eu der pro-
vimento à sua questão de ordem, toda sessão solene 
realizada às terças-feiras, quando houver a neces-
sidade de realização de sessão extraordinária, será 
automaticamente suspensa. Portanto, o prejudicado 
será o Parlamentar que convocou a sessão solene, 
que fez convites, e porventura os convidados já esta-
rão aqui em Brasília e não poderão ter visto realizada 
a sua sessão solene. A medida vai apenas no intuito 
de auxiliar e mediar uma situação que é criada pela 
necessidade de ter uma sessão extraordinária que não 
estava regularmente prevista para aquele momento, 
para aquela oportunidade ou para aquela data, no 
caso às terças-feiras.

Mas eu vou analisar a questão de ordem de V.Exa. 
Ao tomá-la, vou mais uma vez informar a todos os Srs. 
Parlamentares que a realização de sessões solenes 
às terças-feiras pela manhã estarão sempre sujeitas 
ao seu cancelamento de última hora. Portanto, todos 
terão que ter essa noção, essa dimensão, para que não 
cobrem depois do Deputado, do Presidente da Câmara 
dos Deputados uma opinião diferente desta que está 
sendo aqui colocada neste momento.

Eu preferia que nós permanecêssemos nesse 
mecanismo, já que nós temos essa condição sendo 
tratada na Casa uma ou duas vezes durante o ano, 
em poucas oportunidades do ano. Mas se V.Exa. pre-
fere que seja feito de forma diferente, que as sessões 
solenes sejam canceladas de forma sumária quando 
da realização de sessões extraordinárias, nós vamos 
analisar a sua questão de ordem com esse viés, com 
esse olhar, à luz do Regimento e vamos informar a to-
dos os Parlamentares sobre essa decisão tomada em 
relação às terças-feiras.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
eu, obviamente, respeito...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ela era muito 
mais no sentido de auxiliar, de ajudar os nossos De-
putados, quando da realização das sessões solenes, 

do que propriamente criar algum tipo de problema, 
algum tipo de inconveniência, até porque não tem ge-
rado nenhum problema, nenhuma dificuldade nessas 
últimas sessões.

Vou encerrar a votação.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presiden-

te, eu agradeço a resposta a V.Exa. Mesmo que a 
respeitando, entendo que está havendo um conflito 
com as regras do Regimento Interno da Casa para 
acomodar, de uma certa maneira, uma situação de 
interesse de realizações de sessões solenes. Mas, 
se houver um calendário fixando sessões solenes 
em um determinado dia ou pela manhã, regra geral, 
naquela oportunidade não pode ser feita sessão ex-
traordinária ou vice-versa.

Então eu vou continuar defendendo a minha...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As sessões 

extraordinárias, por serem extraordinárias são exata-
mente marcadas em datas, às vezes, não programa-
das. Por isso é que elas são extraordinárias.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – O art. 65 do Re-
gimento Interno é bastante claro. Ele prevê apenas 
quatro tipos de sessões: a sessão solene, a sessão 
extraordinária, a sessão ordinária e as sessões pre-
paratórias, que ocorrem no início do ano legislativo. 
Somente esses casos. Quando há uma sessão extra-
ordinária convocada, a sessão extraordinária não pode 
ser transformada em sessão solene. Ou é solene, ou é 
extraordinária. Está muito claro isso no Regimento. Ou 
nós mudamos o Regimento da Casa, ou obviamente 
precisamos respeitá-lo.

Vou aguardar, portanto, a resposta de V.Exa. De 
antemão, já agradeço a atenção, como sempre, devi-
da por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.

VOTARAM
SIM: 11; 
NÃO: 264; 
TOTAL: 275.

ESTÁ REJEITADO O REQUERIMENTO.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 15:59
Encerramento da votação: 22/11/2011 16:44
Presidiram a Votação:
Rose de Freitas 
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há outros 
dois requerimentos idênticos que estão com isso pre-
judicados.

Havia um requerimento de encerramento da dis-
cussão, mas este está vencido também porque todos 
os oradores falaram. Portanto, não há porque encerrar 
a discussão, pois foi encerrada pela falta de oradores.

Outros dois de adiamento da discussão por dez 
sessões, mas a discussão foi realizada na sua inte-
gralidade, então, também foram retirados.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
A O SENHOR PRESIDENTE

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 117, VI 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada da Ordem do Dia da PEC nº 
61, de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Amauri Teixeira, PT/BA.
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“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada de pauta da PEC 61-D/2011 constate 
do item 1 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Pauderney Avelino, 1º Vice-Líder do DEM.

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o 

encerramento da discussão da PEC nº 61, de 
2011, que altera o art. 76 de Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Sibá Machado, Vice-Líder do PT.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 177, combinado os arts. 101, I, b, 2 e 
117, X do Regimento Interno, o adiamento da 
discussão, por 10 (dez) sessões, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 614, de 2011 
que “Altera o art. 76 do Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias.”

Sala Sessões, 22 de novembro de 2011. – De-
putado Duarte Nogueira , Líder do PSDB.

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 9 sessões de PEC 61-D/2011, constate do 
item 1 da presenta Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Vitor Penido, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à votação.

Há dois oradores inscritos para encaminhamento. 
Para falar contrariamente à matéria, Deputado 

Cesar Colnago.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Questão de or-

dem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado. Essa sua assessoria está trabalhando hoje. 
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Em cima da 
mesa, V.Exa. vai encontrar um requerimento de adia-
mento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É depois 
do encaminhamento.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Depois do enca-
minhamento da matéria? V.Exa. vai colocar...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em apre-
ciação e votação.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Cesar Colnago com a palavra.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, volto a esta tribuna 
para dizer que esta matéria nós estamos discutindo 
desde aquela reunião da Comissão, em que a analisa-
mos até quase 5h40min da manhã, Deputado Caiado. 
Ali já mostrávamos a incoerência do Governo de que-
rer usar um instrumento ou um medicamento para um 
diagnóstico errado, para o paciente errado. Era preci-
so ser dito que, quando foi realizado esse instrumen-
to, havia uma situação econômica e financeira, uma 
instabilidade no País, um descrédito de todo o setor 
público, inclusive a imagem brasileira no exterior pela 
hiperinflação, aquela situação de total descontrole, prin-
cipalmente do Orçamento, que não tinha nem pé nem 
cabeça, porque era muito difícil. Aliás, a hiperinflação 
é muito ruim para os pobres, mas, na hora até de ma-
nejar o Orçamento, atrasa um fornecedor, atrasa uma 
situação, é readequado e reequilibrado o Orçamento.

Quando veio o Plano Real, na reestruturação de 
uma moeda brasileira, como o real, em que o PT não 
acreditou, achou que fosse balela, no meu Estado, o 
Governador, na vigência do real, deu 25% de aumento 
e quebrou o Estado, no Governo de Vitor Buaiz.

Pois bem. Reestruturamos e estabilizamos a 
economia e, mesmo assim, naquele momento de re-
formas e privatizações, tivemos crises internacionais 
muitos fortes e voltamos a usar o mesmo remédio que 
lá atrás tinha o nome de Fundo Social de Emergência. 
Nós fomos utilizando...

E aí o Governo do PT quer nos convencer de que 
a situação é a mesma, o diagnóstico é o mesmo, por-
que mudou completamente. Mudou, inclusive, e volto 
a falar que a Seguridade Social, principalmente com 
o crescimento da assistência social; principalmente 
com o Bolsa Família, de redistribuição de renda; prin-
cipalmente com abonos e tantas despesas fixas no 
Orçamento da Previdência, da assistência e mesmo 
da saúde, apesar de gastarmos pouco.

Deputado Caiado, falava aqui que nós gastamos, 
com todos os recursos na área da saúde, público e pri-
vado, 8% do PIB, apenas 3,3 dos recursos oriundos do 
setor público. Junto com os Estados Unidos, somos os 
que menos gastam com saúde, no planeta, dos países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento.

Pois bem, querem aplicar a mesma situação em 
uma situação em que a Seguridade Social já está equi-
librada ou até com pequeno déficit, em que se retiram 
recursos do Orçamento da Seguridade, transferem para 
o Orçamento fiscal em valor maior, tiram 62 bilhões de 
reais, retornam 65. 
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Ou essa coisa é esquizofrênica; ou existe um 
diagnóstico da crise, que a Presidente Dilma não nos 
revela; ou não fizeram, durante 9 anos, não tiveram 
tempo de fazer reforma estruturante, principalmente 
as reformas fiscal e tributária. Aí, sem falar conosco 
que diagnóstico de crise é essa no Brasil, que pode 
chegar ao Brasil, de forma ainda mais clara para nós, 
querem manter esse instrumento da DRU.

Só posso imaginar que nosso diagnóstico é er-
rado ou porque eles estão escondendo o diagnóstico 
da crise, até porque o Banco Central tem informações 
privilegiadas, muitas vezes, da situação financeira in-
ternacional, ou querem a comodidade de ter uma fle-
xibilidade maior no manejo do Orçamento. O que não 
é pecado, Deputado Paulo, mas necessário, em razão 
de situações de desequilíbrio. Aquela poupança que 
nós tínhamos no orçamento da Seguridade e aquele 
superávit que há 2 anos chegou a 45 bilhões de re-
ais não existem mais. O Governo retira a receita, mas 
repõe. Estou sendo honesto: retira 62 da Seguridade, 
Deputado Paulo, e repõe 65, porque não tem como 
acabar com as despesas da saúde, da educação, da 
Previdência.

Então, está claro, vocês têm força para ganhar, 
vocês têm força para aprovar, mas não deixam claro 
qual é o diagnóstico da crise, o que há de crise neste 
País, porque, se ela chegar, você precisa, às vezes, 
de um instrumento. 

Não é receita anticíclica com DRU, não é receita 
econômica. Eu só posso entender que é comodidade 
de quem não fez as reformas estruturantes e quer 
maior flexibilidade no manejo, na execução orçamen-
tária durante o ano.

Por isso, entendo que, como foi a CPMF, se não 
tiver DRU, não vai acontecer nada.

 O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, o Deputado João 
Dado votou com o PDT na votação passada.

O SR. JOSÉ DE FILIPPI (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, o Deputado Filippi 
votou de acordo com o partido na votação passada.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Pepe Vargas, para falar a favor da 
matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Amauri Teixeira, para 
falar a favor da matéria.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, nós não podemos negar 
o que é evidente: estamos vivendo uma crise mundial. 
O Brasil tem tomado medidas para debelar os efeitos 
dessa crise. No entanto, a Oposição tem torcido para 
que nós mergulhemos na mesma situação da Espa-
nha, na mesma situação da Itália, na mesma situação 

da Grécia. Esta é a única saída da Oposição: que nós 
mergulhemos em uma crise para que eles voltem ao 
poder. Essa é a oposição do quanto pior melhor. E não 
tem nenhuma proposta a ofertar ao País.

Nós temos responsabilidades. Diante de uma cri-
se, é preciso tomar medidas macroeconômicas; diante 
de uma crise, é preciso tomar precauções em relação 
ao Orçamento. O mundo todo está vivendo uma crise. 

Apesar de não ter chegado ao Brasil, quando o 
Lula disse que era uma marolinha, eles todos ficaram 
nervosos, excitados, achando que iam desmoralizar 
o Lula, achando que a crise chegaria ao Brasil com a 
mesma intensidade que chegou nos demais países, 
e não chegou. Não chegou porque o Governo Lula 
investiu no mercado interno, criou programas sociais 
que fortaleceram o mercado interno, expandiu o Bol-
sa Família, investiu no desenvolvimento do Nordeste 
e criou condições para segurar a crise. 

A Presidenta Dilma está pedindo um voto de 
confiança a este Congresso. E ela tem a confiança do 
povo, basta ver as pesquisas. Ela tem a confiança da 
maioria deste Congresso. 

As políticas implementadas pelo Presidente Lula 
deram certo. Estão criando empregos, apesar de, no 
Brasil, mês passado, a criação de emprego já ter di-
minuído. Já há um impacto da crise no Brasil, mínimo, 
é verdade, mas é muito diferente do desastre que foi 
Fernando Henrique Cardoso, com o maior índice de de-
semprego que este País já atingiu, com o maior índice 
de desconfiança internacional que este País já atingiu. 

Então, a DRU é um mecanismo para regular a 
economia brasileira, para dar liberdade à Presidência 
da República para regular a economia brasileira. 

É por isso que somos favoráveis à matéria, Sr. 
Presidente.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Devanir Ribeiro, na última votação, votou com a sua 
bancada.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Depu-
tado Chico Lopes votou de acordo com sua Liderança.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, para 
falar contrariamente à matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Deputado do PT que me 
antecedeu declarou que estamos numa crise e que 
a solução proposta pelo PT para enfrentar esta crise 
é a Desvinculação de Receitas da União – DRU. É 
inacreditável que escutemos isso de uma forma tão 
clara, tão límpida, tão cristalina. A solução do PT ou 
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uma das soluções é a DRU. É incrível, porque a DRU 
não tem nada a ver com o enfrentamento de crise. É 
um mecanismo orçamentário contábil para acertar as 
contas do Governo, simplesmente para que ele aplique 
naquilo que ele quer, deixando de aplicar naquilo que 
ele não deseja aplicar. Mas também não é bem assim. 
Por quê? Imaginávamos que a DRU pudesse recair 
sobre todos os impostos e contribuições, ou seja, que 
ela recaísse sobre 100 bilhões de reais.

Portanto, nós estaríamos dando ao Governo o 
direito de remanejar 20 bilhões. Não é assim! Em pri-
meiro lugar porque desses 100 bilhões há a proporção 
dos impostos, que hoje caíram muito. Os impostos hoje 
correspondem a 56% – já foram 65% –, e as contribui-
ções, que eram 35, passaram para 44.

Bom, os impostos hoje: 35 bilhões. Não pode 
mexer? Pode! A legislação já permite. E, no caso dos 
impostos, não há necessidade da DRU. No caso das 
contribuições, sim, mas 58 bilhões dessas contribuições, 
que perfazem 62 bilhões, são contribuições sociais. Não 
pode mexer porque, se eu tirar isso da Previdência, eu 
tenho que repor, já que não há um superávit de 58 bi-
lhões. Se não há esse superávit, eu não posso mexer.

Portanto, no que eu posso mexer? Só posso mexer 
nas contribuições econômicas, em torno de 3,5 bilhões, 
apenas isso. O que são contribuições econômicas? É a 
CIDE, a quarta parte da renovação da frota marinha, a 
contribuição sobre energia elétrica, a contribuição sobre 
serviços de telecomunicações, a contribuição sobre o 
uso e transferência de tecnologia. Somando tudo, tudo, 
dá 3,5 bilhões! Eu posso mexer nesses 3,5? É isso! E 
alguns ainda interpretam: “Nem isso ou 20% disso”. 

Toda essa parafernália por isso? Não, pode ser 
que não, pode ser que seja sobre novos tributos, pode 
ser que o Governo esteja cogitando implantar a CPMF 
de volta, a contribuição para financiar ou a saúde ou 
algum outro setor, e aí, sendo contribuição, vai poder 
mexer à vontade. Pode ser, mas não podemos prejul-
gar, ficar imaginando aquilo que o Governo possa vir 
a querer fazer. Nós temos de analisar em cima do fato 
concreto. O fato concreto é que hoje não há absoluta-
mente necessidade dessa votação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nós encaminhamos “não”.

E, por último, respondendo ao Deputado do PT que 
me antecedeu e que disse que a Oposição, o PSDB, 
o PPS, o DEM, os partidos que se opõem ao Governo 
não têm proposta para a crise, temos sim. Por que não 
se estende aquilo que o Governo concedeu ao micro-
empresário individual, que ganha até em torno de 5 mil 
reais por mês, 60 mil por ano, e está isento de imposto 
de renda? Por que não estende a todos os trabalhado-
res brasileiros que ganham até 5 mil reais por mês uma 

completa isenção do Imposto de Renda? Isso significa-
ria um aumento real da sua contribuição, do seu poder 
de compra, do seu poder de prover o seu sustento e 
o da sua família. Aí, sim, estaríamos com uma medida 
anticíclica para enfrentar a crise e essa medida valeria 
durante o período da crise ou até permanentemente, 
pelo aspecto de justiça fiscal que ela embute.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Nelson 
Padovani, do PSC do Paraná, votou com o partido na 
votação anterior.

O SR. WALTER IHOSHI (PSD-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Walter Ihoshi 
votou com o partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Jilmar Tatto, para falar a favor da 
matéria, o último orador inscrito.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Deputa-
dos, o mundo está no fio da navalha com a crise na 
Europa e nos Estados Unidos. Só a Itália está preci-
sando de 700 bilhões de euros para poder fechar as 
suas contas. O Brasil está indo muito bem, é verdade, 
como disse o Deputado que me antecedeu, Mendes 
Thame. Está indo bem em função de um Governo que 
tem responsabilidade, que se antecipa aos fatos, que 
não viu a crise lá fora como elemento para se retrair, 
mas como o momento de se ajustar, de aumentar o 
consumo interno, investir na produção. Por isso há o 
PAC, o Minha Casa, Minha Vida.

A desvinculação de receitas é um instrumento 
mais do que necessário; serve como precaução para 
que, se a crise lá de fora vier ao Brasil, nós possamos 
também, através dessa desvinculação, fazer os ajus-
tes necessários para que o Brasil continue crescendo, 
distribuindo renda e controlando inflação.

Por isso, temos que votar a DRU no dia de hoje.
Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrado o encaminhamento.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 

a mesa requerimento de adiamento da votação da 
proposição por cinco sessões.

“Requeremos, nos termos do art. 193, 
combinado com o art. 117, X, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, o adiamento 
da votação, por 5 sessões, da PEC 61/2011, 
que ‘altera o art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias’.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Duarte Nogueira. (Pausa.)

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

Não há mais oradores inscritos para falar a favor.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao Deputado Pepe Vargas. (Pausa.)
Para falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao Deputado Sibá Machado. (Pausa.)
Não há mais oradores inscritos para falar contra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 

os Srs. Parlamentares que forem favoráveis permane-
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, 

pela ordem.
Havia um orador na tribuna para falar. Foi dada 

a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas não 

estava inscrito aqui. A assessoria... Tem de estar ins-
crito e avisar anteriormente.

Foi rejeitado o requerimento.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Para orientação, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já foi, já foi.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-

mento nº 2.
Há outro requerimento aqui.
Requerimento do DEM, que solicita o adiamento 

da votação por quatro sessões.
Quebra de interstício, do Democratas.

REQUERIMENTO A QUE SE REFERE 
O SENHOR PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência,nos ter-

mos do art. 185, § 4º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento do 
DEM que solicita o adiamento da votação por 
4 sessões da PEC 61/11.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto. (Pausa.)

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Falará o Depu-
tado Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, tem a 
palavra o Deputado Ronaldo Caiado, para falar a favor.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, nós ouvimos aqui alguns Deputados do PT, 
e eles foram enfáticos ao dizerem que o Brasil superou 
algumas crises, que o Brasil se estabilizou nesses úl-
timos anos. Mas é impressionante a vaidade, a autos-
suficiência do PT.

Eles são incapazes de reconhecer que tudo isso 
só aconteceu em decorrência de um trabalho feito an-
teriormente, quando aqui se aprovou a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal; quando se fez o saneamento do sis-
tema financeiro brasileiro, o chamado PROER; quando 
também se implantou o real e se criaram condições 
para que essa moeda fosse reconhecida e passasse 
a ser uma referência de toda a população brasileira.

Enfim, todos os mecanismos foram criados para 
que chegássemos a esta situação, entre eles a DRU, 
exatamente a DRU. O próprio PT recorreu ao Supremo 
para dizer da sua inconstitucionalidade. Votou contra.

Vejam como eles agem de duas maneiras. É um 
partido bipolar: tem momentos de euforia e de depres-
são. Hoje ele já é a favor da DRU, mas, aí, chegam 
alguns e dizem: “A crise da Itália e da Grécia pode 
chegar aqui”. Quer dizer, a subserviência, o peleguis-
mo chega a tal ponto, Sr. Presidente, que, se amanhã 
a Presidente Dilma for sofrer uma ameaça de gripe, a 
base do Governo já começa a tomar aspirina desde 
hoje. Esse é o quadro real.

Eles nem querem saber o porquê. Desde que 
o Executivo mandou, o Plenário, que tem todas as 
condições de avaliar o momento e não simplesmente 
cumprir ordens do Executivo, deveria discutir o assun-
to com mais seriedade. Não se trata simplesmente de 
se comportarem aqui como marionetes do Executivo.

Vejam os senhores e todos os que nos estão as-
sistindo neste momento: por que esse cheque em bran-
co de 100 bilhões de reais para o Governo? Para que 
isso? Ora, se a crise chegar ao Brasil... Eu pergunto a 
V.Exas.: na época da crise de 2008, quando chegou a 
crise, o que ocorreu? O Presidente Lula encaminhou 
as medidas provisórias anticíclicas. O que fizemos? 
Todos nós votamos favoravelmente a elas. Todos nós, 
como brasileiros, votamos favoravelmente. Não houve 
obstrução. Não houve a menor dificuldade de a Opo-
sição apoiar aquilo que é de interesse da sociedade 
brasileira e do País.

Estamos envolvidos no maior processo de es-
cândalos já vistos neste País. Nunca se viu nada pa-
recido! Ele tomou conta da Esplanada dos Ministérios. 
Já caíram sete Ministros. E por quê? Exatamente por 
utilização de verbas não se respeitando a definição 
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orçamentária. Foram transferidas a ONGs, que ser-
viram, na grande maioria dos casos, para repassar a 
entidades que interessavam ao Partido dos Trabalha-
dores, à base do Governo, para construir um alicerce 
político sob a tese da compra do voto.

É isso que nós estamos repudiando. Dizemos alto 
e bom som que o Governo não precisa, de maneira al-
guma, desse cheque em branco. Ele pode administrar 
com toda a tranquilidade, porque, no momento em que 
a crise chegar, se chegar, a Oposição saberá agir com 
toda a tranquilidade e competência, como tem agido 
no decorrer desses últimos anos.

Agora, inaceitável e inadmissível é o Governo 
querer impor, empurrar goela abaixo, querer quebrar 
o Regimento, como o quis semana passada. Graças a 
um recurso ao Supremo Tribunal Federal é que vimos 
novamente o Regimento ser respeitado nesta Casa.

Vamos para o debate, sim, mas um debate consis-
tente. Que os Parlamentares da base do Governo não 
se comportem como marionetes, simplesmente como 
cortesões palacianos, que cumprem as decisões e as 
ordens do Executivo. Que possamos fazer um debate 
em alto nível, mostrando que esta Casa tem um Parla-
mento capaz de atender às necessidades e prescrever 
a medicação certa na hora certa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quanto ao requerimento, o voto é “sim”, pela 

quebra do interstício.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra, tem a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Orienta-

ção de bancada.
Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB? (Pausa.)
O PMDB vota “não”.
Como vota o PSB?
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco Parlamentar PSB/
PTB/PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD? (Pausa.)

O PMDB eu até oriento. Quanto ao PSD, ainda 
não tenho essa condição.

Como vota o PSDB?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
orientação do PSDB é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – “Sim”.

O SR. VANDERLEI MACRIS – E qual é a moti-
vação do voto “sim”, Sr. Presidente? Primeiro, nós já 
tivemos uma posição muito clara no primeiro turno 
de votação desta proposta de emenda constitucional, 
entendendo que, do ponto de vista da capacidade ge-
rencial do Governo em construir um ajuste fiscal que 
pudesse dar tranquilidade ao País na sua contínua 
ação administrativa, sem precisar da DRU, essa foi uma 
realidade. Ou seja, o Governo foi incapaz de construir 
o ajuste fiscal quando o País vivia um momento alta-
mente positivo do ponto de vista internacional. Aqui, 
não; aqui, foi a gastança. Essa foi a postura adotada 
pelo Governo do PT ao longo dos últimos anos.

Nós entendemos que a DRU, neste momento, é 
desnecessária, porque o Governo tem todos os me-
canismos para enfrentar essa questão.

Portanto, nós votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PR? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PDT vai votar “não”, esclarecendo 
aos Deputados da bancada que não se trata da quebra 
de interstício de votação de primeiro para segundo tur-
no, até porque agora isso está vencido. É uma quebra 
de interstício para votação nominal entre requerimentos.

Então, vamos votar “não”.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Como vota o PRB? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PMN?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais alguém 

quer orientar? (Pausa.) 
O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Partido Progressista vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Bloco 

PV/PPS como vota?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria trazer aqui uma preocupação. Ouço a Liderança 
do Governo e os partidos que o apoiam falarem que 
a DRU é de fundamental importância para o enfren-
tamento da crise. Isso traz uma grande preocupação 
porque demonstra a total incompetência desse Governo 
se a crise vier. A DRU nunca foi nenhum instrumento 
contra crise, salvo a crise fiscal que foi criada lá no 
Governo Itamar. 
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A discussão é para saber da execução fiscal do 
Governo, não da crise do mundo que venha a ter im-
pacto no Brasil. Isso traz a preocupação de que nós 
estamos em muitos maus lençóis com um governo 
incompetente como este que está aí.

Por isso – inclusive por isso – nós votamos “não”, 
mas o voto está liberado. Nós votamos “sim”, e o PV, 
“não”. O PV, junto conosco, é uma complicação tre-
menda, mas o voto está liberado para que não haja 
maior confusão, Sr. Presidente.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota 
“não”.

O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PRB encaminha o voto 
“não”.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. IVAN VALENTE – O PSOL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-

cratas como vota? (Pausa.)
O Democratas não vota, então?
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, eu 

estou aguardando V.Exa. me autorizar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu já lhe 

chamei três vezes, Deputado.
O SR. RONALDO CAIADO – V.Exa. fala tão baixo, 

tão baixo o nome do Democratas. Fale com mais alegria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-

cratas como vota?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas encaminha o voto “sim”, por um motivo muito 
simples. O que nós queremos é ter a oportunidade e 
dar a oportunidade a cada Parlamentar de se pronun-
ciar com voto direto no painel.

Quero deixar claro isto: por que abrir mão de uma 
prerrogativa, daquilo que foi votado pelo Congresso 
Nacional e é chamado de Orçamento? Quer dizer que 
aqui a tese do Orçamento impositivo é uma falsida-
de. Fala-se muito do Orçamento impositivo, mas, ao 
mesmo tempo, autoriza-se o Governo a trabalhar com 
20% do Orçamento, 100 bilhões de reais, como bem 
lhe convier, ou seja, a determinar o gasto de acordo 
com seus interesses político-partidários.

Sr. Presidente, é momento de esta Casa levantar 
a cabeça e dizer ao Executivo que cumpra o Orçamen-
to, que saiba fazer a sua tarefa de casa para que pos-

samos, aí sim, coibir todos os desvios desse dinheiro 
público que está sangrando. A sociedade brasileira não 
suporta mais pagar impostos.

O encaminhamento do Democratas é “sim”, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PRB vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Mais alguém?
O SR. IVAN VALENTE – O PSOL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vai encaminhar 
o voto “sim”, Sr. Presidente, e quer fazer este debate 
sobre a questão da DRU.

Se nós pegarmos O Estado de S.Paulo de hoje, 
vamos ver a seguinte manchete: Financiamento da 
dívida pública já custou 170 bilhões de reais este ano. 
Ou seja, tirando a emissão e a captação de 57 bilhões 
de reais, no valor de novos papéis, nós estamos com 
112 bilhões de reais a mais do que em dezembro do 
ano passado, de juros e amortizações. A dívida pública 
está em 1 trilhão e 806 bilhões de reais, sem contar as 
operações de mercado aberto, que elevam 2 bilhões 
de reais e 4 bilhões de reais.

Sabem para que serve a DRU? Para fazer mais 
superávit primário, para pagar mais dívida, não é para 
resolver problema social. Por isso, queremos...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vota “sim”, 
não é, Deputado?

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao reque-
rimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, 
Sr. Presidente, votei com a bancada.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, 
Sr. Presidente, votei com o PMDB.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o Partido dos Trabalhadores.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há outro 
requerimento de adiamento por quatro sessões, do 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
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“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 
por 4 sessões da PEC 61/2011, constante do 
item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Vitor Penido, Vice-Líder do DEM.”

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, tem a palavra o Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, não vou mais falar de números, não pretendo 
mais dizer que a Desvinculação de Receitas da União 
é desnecessária, mas eu quero fazer um discurso po-
lítico, dizer que estamos fazendo obstrução porque 
entendemos que este Governo precisaria tomar me-
didas mais enérgicas.

Ouvi ainda há pouco um membro do PT, do Go-
verno, dizer que o Governo vai bem, que está tudo 
certo, que o País vai bem. É claro que as coisas não 
vão bem, não podem estar bem. Nós não podemos 
ficar convivendo com os partidos como donatários de 
capitanias, como era antigamente. Não podem os par-
tidos, na Esplanada, tomar conta dos Ministérios, como 
se fossem donos dos Ministérios. Não, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Eu me insurjo contra isso, por-
que não podemos ter partidos sem mérito, Ministros 
que não têm mérito nenhum, com a administração 
deste Governo do PT fazendo um péssimo trabalho 
para o País. Não pode haver o que comumente se 
fala: Ministério com porteira fechada. Não pode haver 
Ministros sem nenhuma referência técnica para dirigir 
determinados Ministérios. Não, não pode haver isso.

Nós não podemos comparar o Brasil com a Espa-
nha, nós não podemos comparar o Brasil com a Itália, 
nós não podemos comparar o Brasil com Portugal, por-
que lá a dívida pública já passa de mais de 100%. Nós 
não podemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
comparar o Brasil com essas economias, porque aqui 
foi feito um trabalho de saneamento do Estado, sem 
a participação e sem a colaboração do partido que 
hoje está no Governo. Nós fizemos o saneamento do 
Estado lá atrás. E é por isso que hoje nós temos uma 
dívida pública inferior a 40% do PIB.

Esse diagnóstico que os Líderes do Governo es-
tão trazendo para este Plenário hoje é um diagnóstico 
errado. Se fosse dado a um paciente esse diagnóstico, 
com certeza lhe seria ministrado o remédio errado, e 
o paciente poderia morrer.

Esse é o caso que temos hoje. O diagnóstico está 
errado. Nós não precisamos dessa DRU. A DRU não 
atende aos interesses dos Estados, dos Municípios 

nem da União Federal. Quem perde com isso são os 
Estados e os Municípios. Setecentos milhões de reais 
da CIDE-Combustíveis deixarão de irrigar as estradas 
brasileiras, deixarão de ir para os Estados e Municí-
pios. Nós entendemos que essa DRU não pode e não 
precisa ser votada. Os diagnósticos que estão sendo 
oferecidos aqui estão completamente equivocados.

Nós queremos uma posição da Presidente da 
República com relação ao Ministro do Trabalho, isso 
sim. Nós queremos uma posição da Presidente da Re-
pública com relação ao Ministério das Cidades. Nós 
precisamos é de uma posição da Presidente da Repú-
blica com relação aos Ministérios e às organizações 
não governamentais que estão drenando recursos 
públicos. Nós precisamos é de uma posição da Presi-
dente da República com relação à PETROBRAS e às 
agências reguladoras. É um absurdo o que estamos 
verificando hoje: agências reguladoras que são apên-
dices de Ministérios, agências reguladoras que não 
regulam absolutamente nada.

Por isso, um voto de protesto. Nós do Democratas 
não queremos mais votar essa DRU e não queremos 
votar hoje. Daí por que estamos pedindo o voto “sim” 
para o adiamento por quatro sessões.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra, tem a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Orienta-

ção de bancada.
Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB?

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSD 
como vota? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
do PSDB votamos “sim”. 

Há uma questão que mostra claramente que o 
Governo está desorientado relativamente à equação 
do Orçamento. Nós estamos vendo isso, por exemplo, 
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quando o Governo propõe investimentos no PAC. Hoje 
temos mais um balanço do PAC, e o Governo vai fazer 
ginástica para apresentar números favoráveis, até por-
que toda informação que temos é no sentido de que 
isso não está acontecendo. 

Quase 5 anos depois de colocado em funciona-
mento, muito mais como peça de marketing do que 
como projeto de País, o Governo vai se engasgando 
nessa questão do Programa de Aceleração do Cres-
cimento. 

A DRU, Sr. Presidente, nada mais é do que uma 
tentativa de escamotear os movimentos orçamentá-
rios do País. 

Por isso nós votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PR?
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP?
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não”, apoiando essa medida, que já vem de outros 
Governos. O Governo necessita dessa liberação para 
melhor administrar o País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vai 
votar “sim”, Sr. Presidente, por tudo o que nós acaba-
mos de dizer na tribuna. Não é mais necessário votar 
essa DRU.

Para o Brasil, que pouco entende o que significa 
isso, eu vou explicar mais uma vez: seria apenas um 
instrumento para gerenciar o Orçamento da União. 
Não há mais a necessidade de termos hoje essa Des-
vinculação de Receitas da União. Quem perde é você 
que está no Município, é você que mora no Estado. Se 
você está me vendo agora, saiba que, com a aprova-
ção desta proposta de emenda constitucional, quem 
vai perder é o habitante que está lá na ponta, na ci-
dade e no Estado.

Por isso votamos “sim”, pelo adiamento por quatro 
sessões, para que essa DRU saia da pauta da Câmara 
e nós voltemos à atividade normal. “Sim.”

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Governo 
vota “não”.

Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “não”, 

mas eu pergunto a V.Exa.: se eu fizer um requerimen-
to de adiamento por uma sessão, se V.Exa. admite e 
se rejeitado o adiamento por uma sessão, os outros 
requerimentos estão prejudicados?

Há precedente na Comissão de Relações Exte-
riores, onde eu já fiz isso. O Presidente da Câmara, 
à época, era o Deputado Arlindo Chinaglia, que man-
teve a decisão da Comissão de Relações Exteriores.

Mas, por enquanto, enquanto V.Exa. pensa, o 
voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu diria a 
V.Exa. que, se o Plenário rejeitar requerimento para 
adiar por uma sessão, não aprovará para duas, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Prejudicaria os outros.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Prejudica-

ria os outros.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, 

para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PV/PPS? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL 
como vota?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN?

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMN vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRTB? (Pausa.)

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. e 

Sras. Parlamentares que forem favoráveis ao requeri-
mento permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
 O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas uma consulta a V.Exa. Não existe requerimento de 
preferência para adiamento por uma sessão. Só quero 
confirmar isso com V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não. Por 
enquanto, não. Mas existe por três e por duas.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há reque-
rimento sobre a mesa:

“Senhor Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 193, 

§ 3º, combinado com o art. 117, X, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o 
adiamento da votação por três sessões para 
votação da PEC 61, de 2011.”

Sala das Sessões. – Deputado Almeida Lima, 
PPS/SE.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, tem a palavra o Deputado Almeida Lima. (Pausa.)

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, há re-
querimento de adiamento por uma sessão? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orado-
res inscritos.

O SR. ALMEIDA LIMA (Bloco/PPS-SE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a justificativa que 
trago para este requerimento de adiamento por três 
sessões para votação em segundo turno da DRU é 
plenamente legítima e justificável.

A circunstância que vivemos hoje neste País é de 
escândalos repetidos, de falta de controle na execução 
orçamentária, não apenas vinculado a um Ministério, a 
dois, a três, a quatro, mas a inúmeros Ministérios. Daí 
o resultado que decorre do afastamento já de cinco Mi-
nistros por atos de improbidade administrativa. Como 
pode esta Casa alterar a Constituição Federal sem que 
a sociedade brasileira tome conhecimento da forma a 
mais ampla possível do que pretende o Poder Executi-
vo, do que pretende a Presidenta Dilma Rousseff com 
o encaminhamento desta proposta de emenda à Cons-
tituição para manobrar mais de 60 bilhões de reais no 
Orçamento, 20% do total, a seu critério, sem limites?

A própria Controladoria-Geral da União afirma 
não ter condições, capacidade para o gerenciamento 
da sua Pasta, para a fiscalização necessária, dentro 
de um Orçamento previamente estabelecido, previsto.

Imaginem, com a prorrogação da DRU, amplian-
do, dando esse poder discricionário ao Executivo de 
trabalhar recursos da maneira que mais lhe aprouver, 
com descontrole total, a distribuição de recursos para 
organizações não governamentais.

Por matéria publicada no último dia 16 no Correio 
Braziliense, tomamos conhecimento das três organi-
zações não governamentais legitimadas, atestadas 
como em funcionamento por Secretarias do Governo 
do Estado de Sergipe que passaram a receber direta-
mente do Ministério do Trabalho recursos no montante 
de 11 milhões e 500 mil reais!

Quando se quer, essas ONGs existem – fan-
tasmas! –, com liberação de recursos sem qualquer 
controle. Não obstante, em uma emenda parlamentar 
para entidades da sociedade civil reconhecidamente 
de utilidade pública, como a APAE, a APADA, sana-
tórios e tantas outras, os Governos Estaduais criam 
dificuldades, a exemplo do Governo de Sergipe. Não 
obstante, ele mesmo recebe os repasses do Governo 
Federal, do Ministério do Trabalho e os transfere para 
essas entidades fantasmas, inexistentes.

A sociedade brasileira, Sr. Presidente, precisa to-brasileira, Sr. Presidente, precisa to-a, Sr. Presidente, precisa to-
mar conhecimento disso. Daí a necessidade de ampliar 
a discussão desta matéria. Não pode ser deliberada 
a toque de caixa, sem que a sociedade tome conhe-
cimento do que o Parlamento está, pela sua maioria, 
que é governista, tentando dar ao Poder Executivo, 
faltando-lhe o devido controle para tomar as providên-
cias pelo conhecimento antecipado dos fatos, que são 
escabrosos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Almeida Lima, V.Exa. ganhou 5 minutos de fala, mas 
vou ter que inadmitir seu requerimento porque V.Exa. 
não é Líder. Os requerimentos para adiamento da ses-
são só podem ser feitos por Líderes partidários.

Está inadmitido o requerimento de V.Exa.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Último re-

querimento, de adiamento da votação por duas sessões, 
assinado pelo Líder Ivan Valente, do PSOL.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 117, inciso X do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o adia-
mento por 2 Sessões da votação do Projeto de Emenda 
à Constituição nº 61, de 2011.

Termos em que se pede deferimento. – Deputado 
Ivan Valente, Vice-Líder do PSOL. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, tem a palavra o Deputado Ivan Valente. (Pausa.)

Não há oradores para falar a favor.
Para falar contra...
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, estou sendo provocado 
aqui pela bancada do PT. Tive que gastar um tempo 
no caminho.

Gostaria que V.Exa. regulasse o relógio, porque 
preciso de todo o tempo para falar, e acrescentasse tam-
bém meu tempo de orientação da bancada, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pode acres-
centar o tempo da bancada.

O SR. IVAN VALENTE – Seis minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, talvez o PSOL 

seja o único partido que aqui tem condição moral e 
coerência para defender que não se use a DRU. O PT 
sempre foi contra a DRU, dos tempos do Fundo Social 
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de Emergência e do Fundo de Estabilização Fiscal. O 
PSDB e o DEM eram favoráveis. Agora é o contrário: 
o PT quer a DRU; os partidos de oposição, de direita, 
são contra. Nós não, nós entendemos, provamos e de-
monstramos que, toda vez que se usou a Desvinculação 
de Receitas da União, foi para fazer superávit primário 
para engrossar a reserva de contingência para pagar 
juros da dívida pública. É disso que se trata.

Agora se está dizendo que é preciso haver con-
tingência para enfrentar uma crise internacional. Nin-
guém está falando aqui que é preciso mais dinheiro 
para a área social, para a saúde, para a educação, para 
o saneamento básico. É reserva! Se o mercado ficar 
nervoso, nós precisamos ter mais dinheiro, Deputado 
Amauri, é para pagar aos banqueiros. É por isso que, 
no Orçamento deste ano, já estão reservados 1 trilhão 
de reais para juros, amortizações e rolagem da dívida 
pública. É por isso que neste momento fica evidente 
que a prorrogação da DRU, Sr. Presidente, não serve 
ao interesse nacional.

Disse o Relator que 886 bilhões de reais se-
riam constituídos de recursos vinculados ou próprios 
arrecadados. Então ficaria engessado o sistema. É 
exatamente o contrário. O que engessa o Orçamento 
brasileiro é o que está dedicado à dívida pública bra-
sileira. Hoje o jornal O Estado de S.Paulo publica a 
seguinte manchete: Mais 170 bilhões em relação ao 
ano passado. Mais 170 bilhões de reais para juros e 
amortizações da dívida.

Sr. Presidente, é evidente que este debate sobre 
a DRU não serve ao interesse nacional, não serve ao 
interesse dos trabalhadores, não serve ao bom deba-
te sobre o Orçamento. Em vez de chegarmos aqui e 
dizermos que, diante de crise internacional, nós que-
remos recursos para investir em desenvolvimento, em 
produção, em inovação, estamos fazendo reserva de 
contingência para enfrentar turbulências do mercado 
financeiro.

Quero dar um exemplo para quem nos assiste 
pela TV Câmara, Deputado Roberto Freire, do que 
representou a DRU. Existe vinculação constitucional 
para a educação. São 18%, no mínimo, para a União 
– art. 212 da Constituição Federal. Décadas a fio se 
retiraram 20% linearmente da educação, e 3,6% da 
arrecadação fiscal foram retirados. Quanto foi isso ao 
longo dos anos, Deputado Pepe Vargas? Mais de 180 
bilhões de reais da educação.

Nós estamos debatendo o Plano Nacional de 
Educação agora. Não pode ser mais de 7% do PIB, 
segundo a Presidente Dilma. Como assim, não pode 
ser? É claro que pode ser. É escolha, é opção. É opção 
pelo capital financeiro, por entupir os banqueiros de 
dinheiro, ou é opção pela área social do nosso País?

O Brasil não está debaixo de uma pressão espe-
tacular. Tanto é assim que o Governo não tinha con-
siderado a questão da DRU com força até o mês de 
agosto. O que o Governo quer é comprar a confiança 
do mercado financeiro. É disso que se trata. É disso 
que se trata.

O Governo Dilma começou o ano reservando e 
fazendo um corte de 50 bilhões de reais que saíram 
da reforma agrária – saíram da reforma agrária –, e 
não estão no orçamento do Sistema Único de Saúde. 
É por isso que o Governo também está aqui para votar 
o Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, que quer acabar 
com o Regime Jurídico Único de Previdência, para fa-
zer uma sinalização para o mercado, criar um grande 
fundo, criar a FUNPRESP, criar um teto de contribui-
ções para todos os cidadãos brasileiros, acabar com o 
Regime Jurídico Único, economizar recursos e sinalizar 
para o mercado que vai haver uma grande poupança. 
É o mesmo raciocínio da DRU, ou seja, precisamos 
de uma reserva de contingência.

Aliás, Sr. Presidente, usam-se exatamente es-
tes termos: encargos financeiros da União, em vez 
de pagamento de juros e amortizações da dívida; e 
reserva de contingência, em vez de superávit primá-
rio, que é um termo inventado pelo Fundo Monetário 
Internacional. Não é um conceito de economia, não é 
obrigatório, como aparece nos receituários do Fundo 
Monetário Internacional.

Desse modo, não podemos conceder essa carta 
branca, porque o que se quer com esse dinheiro dos 
impostos, das contribuições, na verdade, é ter uma 
reserva para fazer uma sinalização para o mercado 
no sentido de garantir essa estabilidade que não in-
teressa aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para encami-
nhar contra, tem a palavra o Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação pas-
sada, votei com o partido.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, de-
sejo falar muito rapidamente, para fazer um esclare-
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, De-
putado. Vamos dar início à orientação de bancada. 
Estamos em regime de votação.

Como vota o Partido dos Trabalhadores?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PMDB 
como vota?

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
quero dar conhecimento...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. terá 
1 minuto para fazer a orientação.

O SR. RONALDO CAIADO – Não é para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB 

como vota?
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 
como vota?

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordando com o Deputado Ivan Valente, não são só 
15 bilhões para reserva de contingência, na verdade 
são 15 bilhões também para amortização de dívidas.

Esse projeto, na forma que foi encaminhado, co-
locando recursos que seriam destinados a investimen-
tos para a Copa e para as Olimpíadas, tem zero para 
investimentos, 24 bilhões e 900 mil reais para encar-
gos de pessoal e encargos e 12 bilhões para reserva 
de contingência.

Por isso, votamos pelo adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PR?
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP?
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fomos 
ao Senado pedir para se votar a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 e tivemos que entrar qua-
se à força. Fomos parados por seguranças e sofremos 
a maior humilhação. Fomos lá fazer o quê? Pedir, com 
humildade, com respeito e com muita firmeza, à ordem 
das pessoas pobres do Brasil que pagam os salários 
dos Deputados Federais e dos Senadores, para votar 
a regulamentação da Emenda 29, para que o Governo 
Federal possa encher a saúde de dinheiro. Infelizmen-
te, tivemos que usar a força.

Pegamos na mão do Presidente Sarney e pergun-
tamos: “Sr. Presidente, o senhor vai votar a regulamen-
tação da Emenda 29?” S.Exa. respondeu: “Nós vamos 
votar”. “Então, muito obrigado. Que Deus lhe pague.”

Foi uma luta muito difícil dos Deputados. Fomos 
lá. Não é preciso isso. Se o nosso patrão pede algo 
para a saúde, temos que votar para a saúde.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Quanto à orientação do Governo, o PP vota “não”. 

Apoiamos a Presidenta Dilma, mas temos que lutar 
para acabar com a ladroagem nos Ministérios.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

Peço a V.Exa. que permaneça em plenário, porque 
teremos votação nominal para essa questão.

Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro, quero levar ao conhecimento de V.Exa. e da Mesa 
que nós Parlamentares fomos barrados na porta do 
plenário do Senado Federal. Essa é a realidade, e é 
grave. Em cinco mandatos, jamais assisti a algo pa-
recido. Eram vários seguranças obstruindo a entrada 
de Parlamentares. Isso porque estávamos usando um 
jaleco simplesmente para tentar mostrar o trabalho 
que essa bancada está fazendo para regulamentar a 
Emenda Constitucional nº 29 e investir mais 30 milhões 
de reais na saúde.

Essa atitude tem que ser repudiada duramen-
te pelo Presidente da Câmara, porque o Congresso 
Nacional não pode cercear a entrada e a saída dos 
Parlamentares daquele recinto. E nós não estávamos 
quebrando o decoro. Nós, simplesmente, estávamos 
solicitando que os Senadores colocassem em pauta 
aquilo que nós já havíamos votado aqui, que é a re-
gulamentação da Emenda 29.

Quanto à orientação relativa ao adiamento por 
duas sessões, o Democratas quer deixar claro que, 
com essa DRU, não se investe 1 centavo na saúde. Na 
verdade, ela permite o uso de dinheiro da população 
brasileira, dinheiro de impostos, para fazer muito mais 
jogo partidário, desvio de verba com ONG e muito mais 
processo de compra de votos no processo eleitoral de 
2012 do que realmente atender à necessidade da so-
ciedade brasileira.

Todos os documentários de todas as redes de 
televisão estão mostrando o colapso do atendimento 
à saúde neste País. São milhares de brasileiros sem a 
menor condição de tratamento, estão morrendo à mín-
gua na porta dos hospitais. E os médicos – faço parte 
dessa classe com muito orgulho – não têm condições 
de atender ao paciente, pela...

(O microfone é desligado.) 

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota 
“não”.



62782 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas vota “sim”.

Como vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PV/PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de enunciar o voto, eu queria fazer um pequeno reparo 
ao Líder do PSOL, e com muito respeito.

A DRU, no seu início, chamava-se Fundo Social 
de Emergência. Eu era Líder do Governo Itamar Franco 
e aprovei esse fundo aqui. O Governo Itamar recebeu 
o País completamente desorganizado, com grave crise 
fiscal, e por isso mesmo foi criado o Fundo Social de 
Emergência, que era provisório. E mais, naquela época 
não existia superávit primário para pagar coisíssima 
alguma a banqueiro e ao sistema financeiro. Portanto, 
quando foi criado, tinha efetiva aplicação para enfren-
tar uma grave crise fiscal e foi fundamental para que 
um Governo democrático enfrentasse o descalabro do 
Governo Fernando Collor de Mello, que foi impedido 
por esta Casa, pelo Congresso Nacional.

Quero me associar à preocupação de que a DRU 
não enfrenta crise alguma. É algo que é dado como 
instrumento ao Governo e que prejudica todas as inter-
venções que o Governo tem que fazer no campo social 
e no campo econômico, para privilegiar e beneficiar o 
Sistema Financeiro Nacional.

Dessa forma, votamos “sim”, e o PV, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC, Sr. Presiden-
te, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. GEORGE HILTON (PRB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PRB vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
demonstrar, diferentemente do Relator, que basta pe-
garmos a exposição de motivos, sobre essa mesma 
DRU, feita no Senado pelo Senador Renan Calheiros, 
em que explicita que a DRU não vai para a área so-
cial. Aliás, S.Exa. reconhece isso no texto, dizendo o 
seguinte:

A adoção de um severo programa de 
ajuste fiscal, em 1999, voltado para a obtenção 

de superávits primários expressivos impôs a 
permanência do mecanismo de desvinculação 
de receitas.

Desde aquele exercício, as receitas da 
Seguridade Social vêm sendo redirecionadas 
não apenas para gastos fiscais, mas também 
para assegurar saldos positivos nas contas 
públicas.

Essa é a confissão de que se tira dinheiro da Se-
guridade Social para pagar banqueiro no nosso País. 
E para isso se quer...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL 
vota “sim”.

Como vota o PMN?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMN vota “não”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRTB? (Pausa.)

Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota o Governo?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSD 

como vota?
O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, 
Sr. Presidente, alertando os nossos amigos de que a 
questão do Código Florestal, que está em discussão 
no Senado, pode ser um complicador muito grande 
nesta votação da DRU.

É só um alerta sobre o que pode acontecer no 
processo de votação.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sr. Presidente, desejo fazer a orientação pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós queremos rapidamente, sem perder 
muito tempo, depois das brilhantes observações do 
Deputado Ivan Valente, representando o PSOL, reco-
mendar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 

os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao reque-Parlamentares que forem favoráveis ao reque- que forem favoráveis ao reque-
rimento permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP.) – Veri-

ficação nominal, Sr. Presidente.
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O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO.) – Verifi-
cação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Verificação 
concedida.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA.) – Verificação 
conjunta, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que to-
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo 
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, pos-

so fazer um registro?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O DEM está em obs-
trução, Presidente.

O SR. ODAIR CUNHA – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Posso fazer um re-
gistro, Sr. Presidente?

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Odair Cunha e, depois, o Depu-
tado Amauri.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-Parla-
mentares, eu quero alertar os nobres pares para o que 
estamos votando neste momento. Estamos votando 
o último requerimento, de adiamento da votação por 
duas sessões. Logo em seguida, vamos votar o texto 
principal. Todos nós queremos ver esta matéria apro-
vada rapidamente. Por isso, logo em seguida, teremos 
nova votação nominal.

Quero chamar a atenção dos ilustres pares, Sr. 
Presidente, para permanecermos em plenário, porque 
vamos encerrar esta votação e, em seguida, teremos 
mais uma votação nominal, a do texto principal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Na sequ-
ência, teremos a votação de cinco destaques, todos 
com votação nominal.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

 O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
convoca sua bancada para vir a plenário votar “não” a 
este requerimento, que é o último.

 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero que 
conste nos Anais da Casa o artigo Bom para a Bahia, 
melhor para o Brasil, do Secretário de Saúde da Bahia, 
Jorge Solla.

O artigo se refere a dois programas implantados 
pelo Governador Jaques Wagner na Bahia que foram 
nacionalizados pela Presidenta Dilma: o Programa 
Água para Todos e o Programa de Internação Domi-
ciliar, recentemente lançado pelo Ministro Padilha e 
pela Presidenta Dilma.

A Bahia, mais uma vez, saiu na frente, e o Brasil 
a copiou. Mas o que é bom para a Bahia é bom para 
o Brasil, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

BOM PARA A BAHIA, MELHOR PARA O BRASIL

Jorge Solla
Secretário de Saúde do Estado

Raras vezes programas públicos da área social 
criados por governos estaduais ou municipais são 
transformados em políticas nacionais. Recentemente, 
dois programas implantados com sucesso na primeira 
gestão do governador Jaques Wagner foram incorpo-
rados pela presidenta Dilma entre suas prioridades 
de governo. Primeiro foi o Água para Todos, que, após 
grandes resultados obtidos na Bahia, passou a ser 
um programa nacional. Agora, o programa Internação 
Domiciliar (ID) inspirou a criação do Melhor em Casa, 
do Ministério da Saúde, para implantar nacionalmen-
te no SUS esta modalidade de atenção. Diagnóstico 
deste ministério identificou 110 equipes atuando em 
internação domiciliar no SUS. Destas, 16 (quase 25%) 
fazem parte do programa implantado há três anos pelo 
governo baiano (maior e único programa de ID estadu-
al), atuando em 10 dos maiores municípios (Salvador, 
Lauro de Freitas, Feira de Santana, Santo Antônio de 
Jesus, Jequié, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras, 
Juazeiro e Alagoinhas).

A partir de 14 hospitais públicos estaduais já 
acompanharam em ID mais de 3.500 pacientes. Estas 
internações com equipes multiprofissionais, com médi-
cos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
farmacêuticos e técnicos de enfermagem, reduzem o 
risco de infecções hospitalares e melhoram o cuida-
do prestado. Pacientes vítimas de queimaduras, em 
pós-operatório prolongado, em recuperação ou com 
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sequelas de acidente vascular cerebral, portadores 
de doenças crônicas com limitações físicas estão en-
tre os mais beneficiados. O programa de internação 
domiciliar baiano, até agora mantido exclusivamente 
com recursos estaduais, passará a contar também com 
aportes federais, continuando sua expansão (próximas 
em Guanambi, Camaçari e Porto Seguro) e aperfeiço-
ando o trabalho realizado.

A presidenta Dilma também anunciou o SOS 
Emergências, visando fortalecer os maiores e melho-
res hospitais públicos de urgência/emergência. No pri-
meiro seleto grupo de 11 hospitais de referência, está 
o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). O HGRS 
vem recebendo grandes investimentos do governo es-
tadual. Já estão em curso as obras para instalação de 
hemodinâmica, construção de unidade de pronto aten-
dimento (UPA 24 horas) e um novo prédio anexo para 
onde serão transferidos ambulatórios, administração 
e área didática com salas de aula, auditórios, bibliote-
ca e espaço para alunos de graduação e residentes.

O HGRS já acolhe muitos estudantes dos cur-
sos de saúde e tem diversos programas de residência. 
Passará a partir de 2012 a ser hospital-escola também 
para o novo curso de medicina da Uneb (primeiro curso 
médico público criado em Salvador desde 1808, quando 
o da UFBA foi gestado). No prédio atual, serão insta-
lados mais de 100 novos leitos e nova UTI.

Em geral, as emergências hospitalares são trans-
formadas de vítimas em réus. A crítica contra a superlo-
tação das emergências dos grandes hospitais públicos 
estaduais desconhece (ou faz questão de desconhecer) 
que a grande demanda que estas unidades recebem 
se deve, de um lado, à carência de uma rede básica 
ampla e resolutiva e de unidades de pronto atendimento 
em número suficiente para atender as urgências nas 
redes municipais de saúde e, de outro, pela grande 
capacidade instalada destes hospitais (em Salvador, 
em especial o HGE, o HGRS, o Ernesto Simões e o 
Hospital do Subúrbio), que são os hospitais mais com-
pletos em termos de equipes médicas, especialidades, 
equipamentos e recursos necessários para atender os 
casos de maior gravidade.

O Hospital do Subúrbio, inaugurado há pouco mais 
de um ano, recebe três vezes mais pacientes em sua 
emergência do que deveria receber, sendo que mais 
de 75% deles deveriam ser atendidos em postos de 
saúde. Ao invés de criticar a população por procurar 
as grandes emergências para atendimentos de menor 
complexidade e culpar os grandes hospitais estaduais 
por terem emergências lotadas, devemos continuar in-

vestindo na melhoria e ampliação das redes municipais 
de saúde com maior cobertura do Programa de Saúde 
da Família e novas unidades de pronto atendimento.

O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
comunicar aos nobres pares e deixar registrado nos 
Anais da Casa e nos órgãos de imprensa que, a partir 
de janeiro do ano que vem, o salário mínimo passará 
a ser R$622,73.

Isso, Sr. Presidente, falo aqui com conhecimento, 
porque foi uma luta de muitos anos de todas as cen-
trais sindicais do nosso País.

Nós tivemos a oportunidade de participar pesso-
almente das seis marchas dos trabalhadores e das tra-
balhadoras aqui em Brasília, e uma das propostas era 
ter, de fato, uma política permanente para valorização 
do salário mínimo e distribuição de renda.

Faço esse registro, Sr. Presidente, no sentido de 
saudar todos os Deputados e Deputadas que votaram 
a favor de uma política permanente para o salário mí-
nimo. Essa é uma conquista dos trabalhadores.

Portanto, queria deixar registrado nos Anais desta 
Casa este pronunciamento e pedir que o mesmo seja 
divulgado nos órgãos de imprensa da Casa.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho re-
gistrar no plenário desta Casa os avanços obtidos com 
a aprovação, no início do ano, da nova política de rea-
juste do salário mínimo. Avanços que ficam explícitos 
após o Governo da Presidenta Dilma Rousseff enviar 
ao Congresso Nacional a atualização do salário míni-
mo de 2012, de R$619,21 para R$622,73, conforme os 
critérios estabelecidos por nós legisladores. Critérios 
que possuem como base o crescimento do Produto In-
terno Bruto – PIB, de 2 anos atrás, e a correção anual 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
que mede a inflação.

A nova proposta do Ministério do Planejamento 
começa a ser aplicada em 1º de janeiro de 2012. O 
reajuste, que corresponde a aumento de R$3,52, foi 
necessário para adaptar a proposta à nova previsão 
do INPC, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. Na época em que o 
orçamento foi enviado ao Congresso Nacional, o índice 
estava previsto para 5,7%, sendo atualizado para 6,3%.
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A correção vai significar ganho real aos trabalha-
dores e trabalhadoras que possuem seus rendimen-
tos atrelados ao salário mínimo, de 14,26%, ante os 
13,62% propostos anteriormente. Ou seja, existirá um 
incremento nos rendimentos de R$77,73, tendo em 
vista os R$545,00 pagos atualmente.

Lembro, Sr. Presidente, que essa conquista 
aconteceu após muita luta das centrais sindicais. 
Desde 2004, as entidades deflagraram movimento 
unitário pela valorização do salário mínimo. Para 
convencer o Poder Executivo e o Legislativo da im-
portância social e econômica da proposta, o movi-
mento sindical organizou seis marchas em Brasília, 
de que tive a oportunidade de participar na época, 
como dirigente sindical.

O primeiro resultado das manifestações ocor-
reu em 2005, quando o salário mínimo foi reajusta-
do em maio, passando de R$260,00 para R$300,00. 
Reajuste que teve sequência nos seguintes anos, 
nas propostas enviadas pelo então Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, permitindo assim que, ao final 
do seu governo, o salário mínimo estivesse no pa-
tamar de R$510,00.

Durante o Governo Lula, as centrais sindicais 
negociavam o reajuste do salário mínimo anual-
mente. As entidades defendiam a reposição salarial 
tendo como critério o repasse da inflação e o au-
mento real do PIB. No atual Governo, conseguimos 
institucionalizar esse critério, garantindo, assim, os 
reajustes até 2015.

Os trabalhadores e trabalhadoras terão garanti-
do nos próximos anos uma política de valorização do 
salário mínimo? Os critérios foram estabelecidos pelos 
legisladores, e, por meio de decreto presidencial, os 
valores serão reajustados.

No entanto, a Oposição tentou recorrer da deci-
são que garante aos trabalhadores o reajuste. O PPS, 
o PSDB e o DEM entraram com ação no Supremo Tri-
bunal Federal questionando a constitucionalidade da 
medida, por delegar à Presidência funções que cabem 
ao Congresso.

Ora, se os próprios legisladores estabeleceram os 
critérios de fixação do salário mínimo, como estamos 
transferindo a responsabilidade para o Executivo? No 
meu entendimento, a Presidência apenas atualizará 
os valores, pois a cada ano existem variações no PIB 
e na inflação, cumprindo apenas a determinação do 
Congresso Nacional.

Como não poderia ser diferente, no início do mês 
a Suprema Corte rejeitou a proposta da Oposição, por 

8 votos a 2. Segundo a Relatora da matéria, Ministra 
Cármen Lúcia, a Presidência da República aplicará 
apenas os termos da lei.

“A presidente da República pode, senão 
e exclusivamente, aplicar o que nos termos da 
lei foi posto a ser aplicado e divulgado, sem 
qualquer inovação possível, sob pena de abu-
so do poder regulamentar. O que a lei impôs 
a presidente da República foi tão somente di-
vulgar”, disse a Relatora.

A atuação inconsequente da Oposição, que está 
sem discurso no Parlamento, apenas prejudicaria os 
trabalhadores, pois a cada ano os trabalhadores te-
riam que peregrinar para conseguir os reajustes que 
foram estabelecidos.

Para finalizar, lembro que ainda é necessário 
que os trabalhadores continuem unidos para ampliar 
as conquistas da valorização do salário mínimo. Não 
podemos negar os avanços obtidos nos últimos anos, 
mas precisamos avançar ainda mais. Com o atual sa-
lário mínimo, estamos ainda distantes de satisfazer as 
necessidades vitais garantidas na Constituição Federal, 
de alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, 
vestuário, higiene, lazer e previdência. Segundo o DIE-
ESE, o salário mínimo deveria ser de R$2.297,51, para 
suprir as necessidades do trabalhador e de sua família.

Era isso, Sr. Presidente.
 O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, convidamos todos 
os companheiros da bancada do Partido dos Trabalha-
dores para virem imediatamente a este plenário, pois 
estamos em votação nominal da PEC 61, que prorro-
ga a DRU até o ano de 2015. Em seguida, deveremos 
entrar na votação do texto principal, do mérito desta 
proposta de emenda constitucional. Gostaríamos, é 
claro, de concluir ainda hoje, o mais rápido possível, 
a votação desta PEC, que é tão importante para a go-
vernabilidade do nosso Brasil.

 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o meu partido.

 O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Parlamentar que apresentou a esta Casa a PEC 75, 
que tramitou apensada à PEC 61, gostaria de reiterar 
a nossa avaliação pessoal, depois de longos estudos 
sobre o que é a Seguridade Social do Brasil, de que 
a prorrogação da DRU e a manutenção da sua inci-
dência sobre as receitas da Seguridade Social são um 
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autêntico desserviço ao País, um desserviço à Seguri-
dade Social, um privilégio para aqueles que vivem da 
renda da dívida pública, para onde vão, integralmente, 
os recursos transferidos por meio da Desvinculação 
de Receitas da União.

Este País, que se debate com a precariedade 
do Sistema Único de Saúde, não poderia perder a 
oportunidade de retirar a incidência da DRU sobre a 
Seguridade Social, como fizemos com o Presidente 
Lula, retirando sua incidência no orçamento federal 
da educação.

Portanto, o nosso protesto contra a prorrogação 
da DRU e contra a manutenção da sua incidência so-
bre as receitas da Seguridade Social.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou pror-
rogar a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao ilustre Deputado Paulo Teixeira. 

A sessão está, portanto, prorrogada por 1 hora. 
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna porque os jornais no-
ticiaram, na última sexta-feira, que a Justiça de São 
Paulo mandou o Governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, afastar o Presidente da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, o Metrô. Isto é, precisou a 
Justiça do Estado de São Paulo obrigar o Governo do 
Estado a afastar o Presidente do Metrô. A razão para 
o afastamento foi que o Ministério Público descobriu 
que aquela empresa estava fazendo uma contratação, 
em que houve fraude e conluio entre os contratantes. 
Essa investigação foi... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, estou 
usando o tempo da Liderança. Então, V.Exa. precisa 
voltar o meu tempo para 10 minutos.

Eu volto à tribuna dizendo que, por conta de inves-
tigação de um jornal de São Paulo, Folha de S.Paulo, 
descobriu-se um conluio entre as empresas que es-
tavam disputando um lote de obras do Metrô de São 
Paulo e, a partir desse conluio, portanto, uma fraude 
na licitação. E a Justiça de São Paulo determinou o 
afastamento do Presidente do Metrô de São Paulo.

Isso não mereceu, na imprensa nacional, a mes-
ma atenção que esta dá a qualquer suspeita do Gover-
no Federal. Não foi capa da Veja, da IstoÉ, da Época, 
do conjunto dos jornais de São Paulo, mas mereceu 
uma manchete, ainda que menor, o afastamento do 
Presidente do Metrô por fraude na licitação.

E pasmem, Srs. Deputados: o Presidente da 
Companhia do Metrô só foi afastado, ou deverá ser 
afastado, depois de uma decisão judicial e não por 
decisão própria do Governo.

Ao mesmo tempo, na semana passada, uma 
denúncia de que as mulheres grávidas, que são pre-
sidiárias, quando têm os seus bebês, no momento do 
trabalho de parto, elas continuam algemadas. Isso 
acontece no Governo do Estado de São Paulo. 

Duas denúncias gravíssimas que mereceriam a 
atenção dos Deputados do PSDB. Uma diz respeito 
à corrupção, e a outra diz respeito a pessoas que es-
tão privadas da sua liberdade e que, no momento do 
parto, em que não poderiam reagir, fugir, têm o parto 
algemadas. 

Essa foi uma denúncia feita pela Pastoral Car-
cerária. Lembro até o nome do advogado da Pastoral 
Carcerária. Foi o Dr. Rodolfo que fez essa denúncia. 
Essa denúncia não mereceu a mesma repercussão 
por parte da imprensa nacional.

Essas duas denúncias mostram a natureza desse 
partido, que aqui pousa como vestal da moralidade e 
da defesa dos direitos da pessoa humana, mas que 
lá onde governa, no Estado de São Paulo, esse parti-
do desrespeita os direitos humanos e age com muita 
condescendência com a imoralidade. 

Na semana passada também houve uma denún-
cia: a dos Estados que não aplicam recursos na Educa-
ção. Um deles é o Estado de Minas Gerais, governado 
há 8 anos pelo Senador Aécio Neves e há 1 ano pelo 
Governador Anastasia, do PSDB. Enfim, educação, 
moralidade e direitos humanos não são respeitados 
no Governo do PSDB.

Sras. e Srs. Deputados, quero aqui também de-
bater uma questão importante para o País, que é a 
reforma política. Vejo aqui o Líder, Relator da reforma 
política, Deputado Henrique Fontana. S.Exa. tem bati-
do na tecla de mudar o sistema político brasileiro. Nós 
gostaríamos de uma maior mudança, uma mudança 
que pudesse revisar, revisitar e rever as instituições 
políticas brasileiras. 

Mas essa mudança só será possível se nós ti-
vermos uma Assembleia Nacional Constituinte. Nos 
marcos de um Congresso revisor, nós temos a possibi-
lidade de fazer mudanças, que, ainda que não tenham 
a profundidade das que poderiam ser realizadas por 
uma Assembleia Nacional Constituinte, podem melho-
rar nosso sistema político. 

Coube ao Relator Henrique Fontana a proposição 
de 6 tópicos de reforma política. 
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O primeiro deles é o fim do financiamento privado 
das campanhas eleitorais. Por que o fim do financia-
mento privado? Porque o financiamento privado captura 
o sistema político, torna o sistema político refém das 
finanças, dos negócios. E, senhores, esse preço não 
é o preço do investimento, do patrimônio pessoal dos 
detentores dessas empresas. Esse preço se desdobra 
nos negócios públicos ou se desdobra nos preços dos 
produtos. Esse preço, portanto, é repassado para o 
conjunto da população; esse preço é aquele que tem 
promovido os problemas que nós temos no sistema 
político brasileiro. 

Então o Líder, Relator Deputado Henrique Fon-
tana, juntamente com os Deputados Rubens Otoni e 
Ricardo Berzoini, tem feito um grande trabalho de con-
vencimento para que nós possamos migrar do finan-
ciamento privado de campanha para o financiamento 
público, porque assim o setor público estará subme-
tido ao interesse público. Quem manda mais no País, 
aquele que tem um voto ou aquele que dá 10 milhões 
numa campanha? Sem dúvida, aquele que dá 10 mi-
lhões numa campanha terá muito mais poder diante 
do interesse público do que aquele que deu apenas 
o seu voto. 

Então esse é um dos pilares da proposta de re-
forma política que está sendo defendida na Comissão 
presidida pelo Deputado Almeida Lima. 

Em segundo lugar, ele faz uma pequena corre-
ção, uma transição lenta do sistema uninominal para 
o sistema partidário. Ele considera que os votos da-
dos uninominalmente, isto é, a cada candidato, serão 
computados para a lista dos candidatos mais votados. 
Os votos dados à legenda serão considerados como 
votos do partido e, portanto, deverão respeitar uma 
lista preordenada dos partidos. É uma transição lenta 
desse sistema. 

Em terceiro lugar, ele propõe maior participação 
feminina nas vagas a serem distribuídas pelos parti-
dos políticos. Propõe um sistema de estímulo à parti-
cipação feminina reservando mais vagas às mulheres.

Em quarto lugar, ele transforma hoje a coligação 
em federações partidárias. Portanto, elas terão de so-
breviver além das eleições durante os anos seguintes 
à eleição.

Em quinto lugar, ele muda o sistema de eleição 
dos suplentes de Senadores. Os suplentes de Senador 
serão aqueles mais votados nas legendas partidárias. 

Em sexto lugar, ele atualiza o mecanismo de 
participação da sociedade, de democracia participa-
tiva, trazendo para si os sistemas digitais. Isto é, não 
poderão apenas propor iniciativas de lei aqueles que 
assinarão uma iniciativa de lei, mas também agrega a 
essa proposta a ideia da assinatura digital. Isto é, traz 
a possibilidade de o eleitor poder assinar uma iniciati-
va de lei por meio digital, já que nós temos difundidas 
as tecnologias digitais por todo o Brasil.

Portanto, nós entendemos que a proposta rela-
tada pelo Deputado Henrique Fontana fora constru-
ída com forte participação dos Deputados Rubens 
Otoni e Ricardo Berzoini e dialogada com todos os 
partidos da base do Governo e da Oposição. A pro-
posta está madura para ser votada na Comissão da 
Reforma Política. E creio que nós podemos votá-la 
em breve naquela Comissão e analisá-la no plenário 
desta Câmara.

A reforma política é o item mais importante da 
sociedade brasileira, é aquele item que a sociedade 
brasileira requer deste Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação, Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, se 
V.Exa. quiser encerrar...

Só para encerrar minha fala: nós gostaríamos 
muito de que este Plenário pudesse votar a reforma 
política ainda este ano, para nós entregarmos à po-
pulação brasileira uma proposta digna dos anseios da 
população brasileira em relação à política.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.
VOTARAM
Sim: 10; 
Não: 262; 
Abstenção: 1. 
Total: 273.
ESTÁ REJEITADO O REQUERIMENTO. 

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO 
DE ADIAMENTO DA VOTAÇÃO POR 2 SESSÕES – 
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 17:49
Encerramento da votação: 22/11/2011 18:06
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
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 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Deputado Anthony Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vou aqui fazer um comunicado a respeito do vazamento 
de petróleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, 
porque a multa aplicada à Chevron não representa ab-
solutamente nada para aquela empresa.

Para que se tenha ideia – e a opinião pública bra-
sileira deve tomar conhecimento deste fato –, aquele 
campo de petróleo produz 79 mil barris de petróleo por 
dia – repito: 79 mil barris de petróleo por dia! 

As três multas aplicadas à empresa (a do IBAMA, 
a do Governo Estadual e a da ANP), somadas, repre-
sentam um dia de faturamento do poço.

Ou seja, ou nós tomamos a atitude de fazer com 
que o crime não compense, ou que então o prejuízo 
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para o ecossistema, para o meio ambiente no Brasil, 
será incalculável: 79 mil barris de petróleo por dia! To-
mem como base o preço do barril de petróleo de hoje 
e vejam quanto a empresa fatura por dia e quanto vai 
pagar de multa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, 
em segundo turno, ressalvados os destaques. (Pausa.)

Art. 1º O art. 76 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, vin-
te por cento da arrecadação da União de im-
postos, contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico, já instituídos ou que 
vierem a ser criados até a referida data, seus 
adicionais e respectivos acréscimos legais.

§ 1º O disposto no caput não reduzirá 
a base de cálculo das transferências a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, na forma 
dos arts. 153, § 5º, 157, inciso I, 158, incisos 
I e II, e 159, incisos I, alíneas a, b e d e II, da 
Constituição, nem a base de cálculo das des-
tinações a que se refere o art. 159, inciso I, 
alínea c, da Constituição.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de que 
trata o caput a arrecadação da contribuição 
social do salário-educação a que se refere o 
art. 212, § 5º, da Constituição.

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do en-
sino de que trata o art. 212 da Constituição, o 
percentual referido no caput será nulo.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação. 

O SR. JOSUÉ BENGTSON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PTB.

O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei na última 
votação...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vários Líde-
res querem fazer uso da palavra. Vou somar o tempo 
de orientação dos Líderes, e depois nós realizaremos 
a votação de forma direta.

Como vota o PT?

Quem não votou na votação anterior poderá vo-
tar nas próximas.

O SR. BETINHO ROSADO (DEM-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu não consegui registrar 
meu voto, Sr. Presidente. É isso que eu quero informar 
a V.Exa. Espero registrar meu voto na próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMDB? 
(Pausa.)

O PMDB vota “sim”.
Como vota o PSB/PTB?
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PSB/PCdoB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSD como 
vota?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

Vou somar o tempo do Líder Duarte Nogueira. 
(Pausa.) Não está ainda aqui. 

Como vota o PR e o PTdoB?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
Brasil, o PR, com plena consciência do que está fa-
zendo, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Democratas?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas, de maneira coerente, continua lutando para cha-
mar a atenção da sociedade brasileira, da imprensa 
brasileira e deste Parlamento para a não necessidade 
da renovação da DRU. Por quê? Porque o Governo vai 
retirar dinheiro da seguridade social, o Governo vai se 
valer do poder que tem de emitir títulos da dívida pú-
blica para endividar o Brasil e para pagar as despesas 
que são obrigatórias. Portanto, tudo aquilo que se ima-
gina que um país fiscalmente responsável deve fazer 
o Brasil não vai fazer. Aliás, este tem sido o caminho 
seguido pelo Governo petista ao longo dos últimos 8 
anos: endividar o Brasil, gastar como bem interessa e 
transferir essa conta para a sociedade pagar.
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É “não”, Sr. Presidente! E o Democratas o faz, 
na certeza de que o “não” é um “não” patriota a favor 
da saúde, a favor da educação, da segurança e da in-
fraestrutura que o brasileiro tanto quer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT, para 
dar segurança e governabilidade, principalmente na 
travessia de uma possível crise que está se aproxi-
mando em nível internacional, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, du-
rante todo o debate da DRU, veiculou-se que havia 
uma mudança de posição. Aqueles que eram contra, 
em governos passados, hoje são favoráveis, e os que 
eram favoráveis no Governo anterior hoje são contra.

Não é verdade. As Oposições hoje não estão 
contra a DRU; falam da oportunidade, diferentemente 
do PCdoB, PSB, PT e PDT, que entraram no Supremo 
Tribunal Federal – e eu estou aqui com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – contra a Desvinculação de 
Receitas. As Oposições, PSDB e DEM, não entraram 
por inconstitucionalidade nem são contra a DRU, ape-
nas negam a sua oportunidade neste momento. Que 
pelo menos resguardemos a verdade. Não se pode 
estar inventando aqui a história ao “bel-saber” daque-
les que têm, sei lá, a Igreja como patrono. 

Eu gostaria só de dizer que uma das coisas im-
portantes nesta Casa é restaurar a verdade, até por-
que mentira fica no Executivo com Ministro que mente 
e permanece no Governo da mentira.

Nós votamos “sim”... “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. ROBERTO FREIRE – “Não” à DRU. O PV 

vota “sim”.
O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
da indicação do partido, quero parabenizar minha ci-
dade, Cascavel, no Estado do Paraná, que foi a maior 
ganhadora de medalhas de ouro em evento realizado 
na cidade de Toledo. Cascavel está de parabéns, as-
sim como o Prefeito e os desportistas. Quero trazer os 
grandes parabéns àquela cidade.

A indicação para o meu partido é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PRB?
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB 
encaminha a favor da matéria. Portanto, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSOL, como 
vota?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL é 
contra a DRU e mantém a coerência. 

Quero dizer que nesses anos todos o dinheiro foi 
para fazer superávit primário, obedeceu a receitas de 
ajuste fiscal e é para pagar juros e amortizações da 
dívida. É só verificar a curva toda. 

Então, em primeiro lugar, a DRU não é necessá-
ria para se enfrentar a crise internacional, porque isso 
seria um reconhecimento pelo Governo, inclusive, do 
receituário do FMI que o Governo diz na Europa comba-
ter: cortar gastos para privilegiar pagamento de dívida. 

E mais: eu acho que temos de dizer aqui que a 
manutenção da DRU é contra a saúde pública e a se-
guridade social no Brasil; ou seja, prejudica a maioria 
dos trabalhadores brasileiros. Por isso o PSOL vota 
“não” à DRU.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMN.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PRTB. (Pausa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Duarte Nogueira, como vota o PSDB? Aliás, V.Exa. não 
quer liberar para nós chamarmos a votação e, depois, 
V.Exa. pode fazer uso da palavra?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem e como Líder. Sem revisão do orador.) – Peço 
a V.Exa. que some o meu tempo de Liderança ao de 
orientação, porque quero aproveitar esses minutos para 
rebater as acusações que foram feitas pelo Líder do 
PT, instantes atrás, ao meu partido e ao Governo do 
Estado de São Paulo, governado pelo PSDB. 

Veio, instantes atrás, à tribuna o Líder do PT di-
zer que no Estado de São Paulo as presidiárias estão 
dando à luz, nas penitenciárias, algemadas.

Essa foi uma matéria sensacionalista que saiu 
na imprensa. 

A Secretaria de Administração Penitenciária, de 
maneira veemente, já apresentou todas as informa-
ções e disse que não há um único caso em que uma 
presa tenha dado à luz algemada, no Estado de São 
Paulo, ou que a ela não tenha sido dado todo o apoio 
necessário para o seu ato de dar à luz. Nenhuma de-
núncia, repito, nenhuma denúncia chegou formalmente 
à Secretaria de Administração Penitenciária ou à Cor-
regedoria da própria Secretaria.

Além disso, em função da matéria que veio no 
jornal, repito, uma matéria sensacionalista, que aqui 
foi utilizada para fazer o enfrentamento político pelo 
Líder do PT, o Secretário de Administração Penitenci-
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ária pediu que a Corregedoria abrisse um processo de 
investigação para verificar se qualquer ato ou qualquer 
situação dessa natureza possa ter ocorrido. Portanto, 
esta é a informação, estes são os fatos e a verdade. 

Quanto ao metrô, o Líder do PT disse que a justi-
ça afastou o presidente do metrô e paralisou as obras 
da linha 5. É verdade. Uma juíza de primeira instância, 
provocada por uma acusação trazida pelo Ministério 
Público, em ato na Primeira Instância, afastou o pre-
sidente do metrô e suspendeu as obras.

A Secretaria e o Metrô recorreram, e o Presiden-
te do Tribunal de Justiça já retomou, derrubando par-
cialmente esta liminar. Amanhã, as obras da Linha 5, 
que o PT não quer que sejam feitas lá em São Paulo... 
Porque o PT quer impedir que o Metrô construa mais 
11 quilômetros. Aliás, tem evitado oferecer recursos 
para que o Metrô possa ter mais investimentos em São 
Paulo, para transportar milhões e milhões de brasilei-
ros – inclusive alguns deles são eleitores de V.Exas. 
Essas obras estão sendo negadas para se tentar im-
pedir que o metrô possa continuar. Mas amanhã as 
obras estarão retomadas. O Estado vai entrar com um 
agravo na decisão do Tribunal de Justiça, para retomar 
e devolver à gestão do Metrô o seu presidente, que é 
um funcionário do Metrô há muito tempo. 

Portanto, essa questão já está normalizada, ape-
sar de o PT não querer que o Metrô seja ampliado e 
estendido na cidade de São Paulo.

Só vou lembrar aqui uma coisa. Tivemos, nestes 
últimos 6 meses, o afastamento definitivo de 6 Minis-
tros da República. Esses não vão voltar, porque 5 de-
les saíram não porque a Presidente os demitiu, não 
porque a Justiça os afastou. Eles saíram porque foram 
acusados de enriquecimento ilícito, de gravíssimas ir-
regularidades ou de supostas atividades de corrupção 
e não tiveram mais condições de se manter no cargo. 
Tiveram que pegar o boné e ir para casa, para serem 
substituídos por outras pessoas.

O Ministro da Educação virá aqui amanhã, na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para 
tentar explicar por que o ENEM deste ano, que, pela 
terceira vez consecutiva, vazou, deu água, prejudicando 
muitos estudantes brasileiros, custou 3 vezes mais do 
que no ano passado. Passou de 100 para 300 milhões. 
Além de triplicar de preço, ele ainda não se faz funcio-
nar. Ou seja, além de gastar mais ainda o dinheiro da 
população, o Governo continua ineficiente.

Para quem viu o balanço do PAC, sabe que o PAC 
deste ano executou pouco mais de 10% – e por quê? 
Porque as obras dos Restos a Pagar, que têm um or-
çamento paralelo, é que estão sendo executadas neste 
ano. O PAC, como lembrou hoje o nosso Vice-Líder, 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, está deva-

gar, quase parando. É DQP. Em vez de PAC, deveria 
ser DQP: devagar, quase parando. E por incompetên-
cia, desvios ou irregularidades. Portanto, antes de o 
PT tentar medir o PSDB pela sua régua, não faça isso, 
porque a sua régua é inadequada às nossas medidas.

Por fim, nós vamos orientar contra a DRU. O Go-
verno não precisa mais da Desvinculação de Recei-
tas da União. Nós não vivemos mais uma crise fiscal. 
O Governo, a cada mês, arrecada mais o dinheiro do 
contribuinte. Os cofres públicos estão abarrotados de 
receitas, além das previstas no Orçamento. Quando 
defendíamos aqui, no começo deste ano, o salário 
mínimo de 600 reais, mostrávamos que havia recur-
sos para que o salário mínimo pudesse ser aumenta-
do até 600 reais. Mas o Governo dizia que não. Agora 
chegamos em novembro com 12 bilhões de reais em 
excesso de arrecadação. E o Governo joga dinheiro 
pelo ralo, faz convênios com ONGs inescrupulosas e, 
além disso, prejudica as ONGs com qualidade. Não 
há dinheiro para as ONGs de qualidade, mas para as 
ONGs que topam fazer as negociatas que estão sendo 
apresentadas, dentro do que é de interesse da parte 
ruim da classe política; essas podem, sim, acontecer.

Sr. Presidente, deixo aqui o voto do PSDB e os 
devidos esclarecimentos à opinião pública sobre os 
dois assuntos trazidos pelo Líder do PT, acusando in-
devidamente o nosso partido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSD, por favor?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD, em 
favor do combate ao crack, do combate ao tabagismo; 
em favor dos hospitais públicos, das universidades públi-
cas; em favor da Emenda 29; de todos esses programas 
sociais do Governo Federal, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
a Minoria? (Pausa.)

O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PR-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou somar 
o tempo também de Líder da Minoria do Deputado 
Paulo Abi-Ackel.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, muito obrigado.

Eu inicio o meu discurso, lamentando o irrespon-
sável discurso, com argumentos muito pobres, do Líder 
do PT, Paulo Teixeira. Deputado atuante, Deputado 
brilhante, competente, inteligente, que, contudo, esta 
tarde não foi feliz. Não foi feliz ao mencionar notícia 
caluniosa, notícia irresponsável, publicada em veículo 
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de comunicação que não merece crédito e que diz res-
peito a eventuais desrespeitos aos direitos humanos 
ocorridos em São Paulo.

Eu quero lembrar ao Líder do PT o episódio que 
ficou famoso e que diz respeito a um Governo do PT, 
no Pará, onde uma jovem foi colocada numa cela jun-
to a homens.

Uma menina presa, reclusa, numa cela de uma 
cidade do interior do Pará, foi molestada sexualmente, 
em completo desrespeito aos mais elementares direitos 
da pessoa humana. Foi no Governo de uma pessoa do 
PT que isso aconteceu, no Estado do Pará. Portanto, 
não venha aqui o Líder do PT fazer acusações irres-
ponsáveis sobre algo que, com certeza, nem sequer 
leu adequadamente ou verificou corretamente a pro-
fundidade dessa caluniosa especulação.

Quero dizer ao Líder do PT, que fez alguma re-
ferência – não sei bem qual – a alguma irregularidade 
contida em outros Governos do PSDB no Brasil, que não 
há, em hipótese nenhuma, em Minas Gerais, qualquer 
dúvida sobre a seriedade daquele Governo. Pelo con-
trário, lá em Minas, tanto quanto em São Paulo, como 
nos Governos do PSDB de modo geral, nos Estados, 
e no Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, nós tínhamos governos comprometidos com a 
boa gestão; governos comprometidos com a eficiência; 
governos que não deixavam dúvida sobre sua capa-
cidade gerencial, sobre sua competência no trato dos 
graves problemas nacionais, dos grandes problemas 
que merecem trabalho e projetos estratégicos que nós 
não conhecemos. 

O PAC, parado, o PAC que não existe, o PAC que 
até hoje não disse a que veio, não resolveu o proble-
ma do saneamento básico. O nosso País tem até hoje 
o lastimável índice de mais de 50% das residências 
sem saneamento básico. Os trabalhos desenvolvidos 
em 8 anos pelo Ministro da Educação não resolveram 
os graves problemas do analfabetismo no nosso País. 
Todos sabemos que no nosso País 14 milhões de anal-
fabetos permanecem à margem do desenvolvimento 
social. Isso porque há lá um Ministro que há 8 anos 
trabalha para erradicar a alfabetização no País. 

Nós sabemos quanto é grave a questão do sis-
tema prisional brasileiro. Nós temos um dos piores 
sistemas carcerários do mundo, porque no Governo 
do PT, no Governo do Presidente Lula, não era inte-
ressante fazer presídio, porque presídio não dá voto. 
E é exatamente por isso, porque não ajudou as polí-
ticas estaduais dos Estados menos favorecidos, dos 
Estados menos ricos, nem mesmo com a construção 
de penitenciárias federais, que o problema do narco-
tráfico e do tráfico de armas não foi solucionado. Tanto 
é que nos presídios federais ainda há comando para 
o tráfico de armas e de drogas no País. E continua-se 

a ter índices lastimáveis, não só do tráfico de drogas 
como do consumo de drogas.

As iniciativas para o combate desses males as-
sustadores do País continuam sendo do Governo do 
Estado. Se nós crescermos a um patamar superior a 
5%, segundo a Fundação Getúlio Vargas, se não cres-
cermos além, em breve nós corremos o risco de não ter 
energia para suprir a demanda das nossas empresas 
nos próximos anos.

Nós temos índices lastimáveis de mortes por 
assassinato. Temos um dos mais altos índices de ho-
micídio do mundo, com mais de 48 mil mortes ao ano. 
Cerca de 5 mil brasileiros morrem todos os anos nas 
nossas rodovias mal conservadas. Se formos falar de 
desperdícios nas áreas estruturantes do País, pode-
mos dizer que 38 milhões de toneladas de alimentos 
da nossa produção agrícola acabam no lixo.

Com a maior reserva de água doce no planeta, 
o Brasil desperdiça 40% do que produz e ainda joga 
lamentavelmente 80% dos resíduos em mares e rios 
do País. Nosso desperdício com energia elétrica gera 
um prejuízo acima de 11 bilhões anuais. 

Estou fazendo referências, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, a índices divulgados e publicados pela Fundação 
Getúlio Vargas.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
com esses assustadores índices, somados aos ab-
surdos e escandalosos casos a que temos assistido 
nos últimos anos, nos últimos meses e comprovados...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputado. Peço a V.Exa. que conclua.

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, te-
nho mais 1 minuto para orientação. Mais 1 minuto que 
não foi somado.

Sras. e Srs. Parlamentares, somada a esses da-
dos que trago aqui, essa questão recente da Chevron 
faz com que nós possamos ter a certeza de que não 
há sequer vigilância e segurança na escolha daqueles 
que estão fazendo a pesquisa e exploração do pré-sal. 
Se nós somarmos a esses dados os escandalosos ca-
sos de corrupção que temos visto, lido e assistido nos 
telejornais e revistas do nosso País, com uma socie-
dade lastimável entre o setor público, o setor privado 
e o terceiro setor, o das ONGs, que estão servindo 
para o aparelhamento do Estado, o fornecimento e o 
abastecimento dos interesses partidários em nosso...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Minoria 
vota “não”.
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O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Sem re-
visão do orador.) – Nós vamos orientar, Sr. Presidente, 
o voto contrário no caso da DRU, porque não podemos 
dar um cheque em branco a este Governo que faz mau 
uso dos recursos públicos, sobretudo agora com essa 
moda de associar as ONGs com o setor público.

Por esta razão, a orientação da Liderança da Mi-
noria é contrária à votação da DRU.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita aos Srs. Deputados e as Sras. Deputadas 
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota-
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Décio Lima, na 
última votação, votou com o partido.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Glauber 
Braga, na votação anterior, votou com o seu partido.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Paulo Pimenta 
acompanhou o partido na votação anterior.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Décio Lima votou 
com o partido. 

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado João Paulo votou 
com o partido.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido da República convoca os seus Parlamentares para 
estarem presentes para que unanimemente possamos 
votar o segundo turno da DRU. Os Parlamentares do 
Partido da República e do Bloco deverão estar presen-
tes para votarmos juntos. 

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, perde-
mos um grande Líder em Santa Catarina, no sábado: 
o ex-prefeito de Descanso, por duas oportunidades, e 
ex-vereador, Vitório Basso. 

Quero transmitir nossas condolências aos seus 
familiares. Foi um grande líder carismático no Municí-
pio de Descanso.

Também aproveito, Sr. Presidente, para encami-
nhar dois pronunciamentos: um sobre a fruticultura no 
Município de Descanso e outro sobre a Confederação 
Nacional da Agricultura, que vamos comemorar os 60 
anos amanhã. Encaminho esses dois pronunciamentos.

Quero também justificar meu voto. Votei com o 
PMDB na votação anterior. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro a 
realização do Dia de Campo da Fruticultura, promovido 
na última semana no interior do Município de Descan-
so em Santa Catarina. A fruticultura é uma excelente 
alternativa para agricultura familiar, pois tem elevado 
potencial de agregação de valor por unidade de área 
e ocupação de mão de obra, mantendo assim a família 
no meio rural. Aliado a isso, a região do Extremo Oeste 
tem excelente potencial, como clima e solos favoráveis 
a produção de frutas com qualidade e precocidade em 
relação a outras regiões do estado e país. O objetivo 
do evento, além de divulgar o trabalho desenvolvido 
pela EPAGRI no setor de fruticultura, foi o lançamen-
to do novo cultivar de pêssego na região batizada de 
Zilli, por ter a cultura se desenvolvido na propriedade 
da família. Há alguns anos, a família Zilli percebeu que 
os pêssegos de apenas um galho amadureciam cerca 
de 20 dias antes dos demais. Além disso, a polpa da 
fruta também era diferente, com uma cor amarelada. 

A EPAGRI sempre foi destaque no cenário nacio-
nal e internacional em pesquisa na área de fruticultura. 
E, buscando a integração entre pesquisa e extensão 
rural, tem disponibilizado material genético de novas 
cultivares de frutas de clima temperado, para serem 
avaliadas no Município de Descanso e, posteriormente, 
serem implantadas na região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quarta-
-feira, dia 23 de novembro, participarei do seminário 
promovido pela CNA, que vai discutir os desafios do 
Brasil como a quinta potência mundial e o papel do 
agronegócio. O seminário está também comemorando 
os 60 anos da Confederação Nacional da Agricultura e 
os 20 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

Motivado por essas duas comemorações gostaria 
de registrar alguns dados do SENAR que vão muito 
além de estatísticas e que estão transformando a vida 
de homens e mulheres no campo através da educação 
á distância. Em 15 meses, o EaD/SENAR contabiliza 
100 mil alunos de todas as regiões do País. Criada em 
2010, a iniciativa inédita do Sistema CNA/SENAR leva 
ao meio rural as facilidades da aprendizagem pela In-
ternet, contribuindo para a formação e profissionaliza-
ção de quem vive longe dos centros urbanos. São 17 
cursos oferecidos em todo Brasil. Em Santa Catarina, 
os produtores rurais também têm acesso aos treina-
mentos de forma gratuita. Os cursos são divididos em 
quatro programas: qualidade de vida, inclusão digital, 
escola do pensamento agropecuário e empreendedo-
rismo e gestão de negócios. Todos contam com o au-
xílio de tutores e monitores que acompanham a todo 
o momento o desempenho do aluno. Entre os assun-
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tos abordados na programação dos cursos há desde 
conceitos para promover a saúde rural até os direitos 
e deveres dos trabalhadores e as políticas públicas da 
agricultura brasileira. A grade também oferece noções 
de informática para despertar nas pessoas do meio ru-
ral a autonomia necessária na busca por informações 
que precisam e, assim, obter melhores resultados na 
gestão de seus negócios. Com o objetivo de capacitar 
mulheres, produtoras rurais, para a gestão de seus ne-
gócios agropecuários com maior eficiência e com foco 
em empreendedorismo e liderança, o portal da EaD/
SENAR oferece, entre outros, o curso Com Licença Vou 
à Luta. Em julho deste ano, o EaD/SENAR conquistou 
o Prêmio e-Learning Brasil, na categoria contribuição 
marcante, na modalidade relevante contribuição social. 

É a relevante contribuição social, portanto, que 
envolve as comemorações de 60 anos da CNA e 20 
anos do SENAR. Faço meu registro de agradecimento 
a essas duas entidades que orgulham o Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a todos os Lí-
deres da base que venham ao plenário e aqui perma-
neçam, porque iniciamos agora o processo de vota-
ção da DRU. Ainda tem mais um encaminhamento de 
obstrução da próxima sessão extraordinária e depois 
teremos sete votações nominais seguidas. 

Quero pedir a todos os Líderes da base, a todos 
os Deputados, que venham para o plenário e perma-
neçam em plenário para votarmos rapidamente, para 
terminarmos antes das 22 horas. 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o Partido Socialista Brasileiro.

Obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM, 
que disporá de 5 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos agora vo-
tando o mérito da DRU no segundo turno e é evidente 
que o Democratas guardou uma posição de extrema 
coerência desde o começo desse processo. Na Co-
missão de Constituição e Justiça, argumentando as 
dúvidas jurídicas e os questionamentos com relação 
à constitucionalidade dessa proposta de emenda à 
Constituição; na Comissão de mérito, realizando um 

trabalho firme de obstrução, mas sobretudo demons-
trando que a prorrogação da DRU era inoportuna e 
não tinha mais razão de ser aprovada por esta Casa; 
e, finalmente, em plenário, dando uma demonstração 
de extrema maturidade e responsabilidade política no 
Brasil e fazendo um gesto que atesta, mais uma vez, o 
elevadíssimo espírito público, que é marca fundamental 
da ação dos nossos Parlamentares, dos Parlamentares 
do Democratas, abrimos espaço para um diálogo com 
o Governo exatamente no sentido de aceitar uma mu-
dança de posição, compreendendo que a Presidenta 
da República trazia argumentos novos do agravamento 
da crise econômica internacional, dos seus efeitos no 
Brasil, das incertezas que isso trazia à nossa econo-
mia, mesmo não tendo certeza de que a DRU servisse 
de instrumento de política econômica.

A DRU é, sem dúvida alguma, um instrumento de 
política fiscal, para dar um jeitinho no Orçamento bra-
sileiro. Aliás, Orçamento este que não passa de peça 
de ficção. Aquilo que é feito pelo Congresso depois é 
completamente desfeito pelo Poder Executivo. 

Ainda assim, o Democratas se sentiu na neces-
sidade de dar um sinal de que a Oposição no Brasil é 
responsável e não trabalha na lógica do quanto pior 
melhor, fazendo diferente do que o PT fez no passado. 
PT que só sabia atirar pedra, não sabia sentar, para 
construir caminhos comuns para o País. 

O Governo, contudo, não quis negociar. O Go-
verno manteve-se em uma postura inflexível, eu diria 
que próxima da arrogância. Aí procurou utilizar a sua 
maioria, que é uma maioria ampla nesta Casa, para 
tentar passar o trator, inclusive em uma manobra que 
quase levou ao descumprimento flagrante do Regi-
mento Interno da nossa Casa. Contudo, a Oposição, 
para preservar o Regimento, para preservar a Cons-
tituição e para preservar os direitos da Minoria, foi ao 
Supremo Tribunal Federal. Depois da nossa ida ao 
Supremo Tribunal Federal, coube ao Presidente Marco 
Maia reafirmar aquilo que era absolutamente cristali-
no no nosso entendimento, a necessidade de cumprir 
o preceito regimental e garantir o interstício de cinco 
sessões entre o primeiro e o segundo turno. 

Passado todo esse processo, aqui estamos. Como 
eu disse no começo deste meu pronunciamento: o De-
mocratas mantém a sua posição de coerência. Não 
fizemos nenhuma negociação em troca da DRU. A 
única negociação possível era aquela que pensasse 
no Brasil. Como o Governo não quis, não nos restou 
outra alternativa a não ser nos mantermos contra a 
DRU e estarmos encaminhando, portanto, na votação 
do mérito pela sua rejeição.
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É claro que o Governo tem número para aprovar e 
vai aprovar. Mas eu espero que este debate sirva para 
que duas coisas fiquem claras ao Parlamento brasileiro. 

A primeira é que esta Casa abriu mão de voltar 
a debater este assunto daqui a dois anos. E, aliás, só 
temos feito isso. Foi assim no salário mínimo, está sen-
do assim agora no Orçamento e também na DRU. Ou 
seja, estamos entregando prerrogativas nossas, direitos 
nossos, responsabilidades nossas ao Poder Executivo. 

E a segunda coisa que precisa ficar de lição no 
dia de hoje, no encerramento, quem sabe hoje ou ama-
nhã, da votação da DRU, é exatamente a necessidade 
de repensarmos o Orçamento no Brasil. 

Existem emendas constitucionais que propõem 
a adoção do orçamento impositivo. Elas deviam servir 
pelo menos de parâmetro, de balizamento para o início 
da discussão de um Orçamento mais realista. Quan-
do o Brasil tiver um Orçamento mais realista, teremos 
menos corrupção, teremos menos negociata política 
e teremos menos necessidade de discutir instrumen-
tos absolutamente inviáveis, como é o caso da DRU.

Portanto, o Democratas quer dizer que, a partir 
da votação do Orçamento deste ano, iniciará um novo 
debate, já para o ano que vem, com propostas claras e 
concretas de alteração no Orçamento da União, e es-
pera ter o apoiamento desta Casa para que boa parte 
das imoralidades que acontecem hoje não se repitam 
no futuro do Brasil.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Cândido Vaccarezza, pela Li-
derança do Governo. (Pausa.)

Vou encerrar a votação.
 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Nós estamos chamando 
a bancada do Partido dos Trabalhadores para vir ao 
plenário, porque teremos votação nominal.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar, Sr. 
Presidente.

 O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos concluindo este debate so-
bre a DRU, e eu quero começar meu pronunciamento 
agradecendo a todos os Deputados da base que enten-
deram a importância para o Brasil de terem aprovado 
a DRU, para que o nosso País tivesse melhores condi-
ções para fazer política econômica e enfrentar a grave 
crise internacional, não só dando um exemplo para o 
mundo, mas tomando medidas no País para garantir 
os investimentos necessários para o desenvolvimen-
to econômico, para garantir os programas sociais que 
estão elevando as condições de vida do nosso povo e 
para garantir o processo de desenvolvimento econô-
mico, a distribuição de renda e a criação de empregos.

Neste debate tivemos muitas altercações. Tivemos 
– eu fui protagonista pela função que ocupo – muitos 

embates neste plenário. Mas quero dar meu depoimen-
to a partir da fala do Líder ACM Neto sobre a conduta 
do DEM. Quero dizer para o Deputado ACM Neto que 
acho que a Oposição, no Brasil, atuou e atua nos mar-
cos da democracia, dentro dos limites do Regimento, 
e não houve por parte da Oposição nenhuma conduta 
de oposição ao Brasil, e sim de oposição ao Governo. 

No entanto, lamento que a Oposição esteja, in-
felizmente, se limitando a tentar atrapalhar o Governo 
na votação. Acho que há espaço e quero convidar o 
Deputado ACM Neto para o debate, porque há espaço 
para a Oposição mostrar uma função mais propositiva. 
Mostramos, em várias discussões acerca das medidas 
provisórias, em várias discussões de projetos de lei, que 
o Governo brasileiro não quer ter a exclusividade da voz. 

O Governo brasileiro entende que é hora de jun-
tarmos todo o nosso País para enfrentarmos, no ex-
terior, a disputa que já estamos tendo com diversos 
países, o que é natural.

Quando assumimos o Governo em 2003, o Brasil 
era a 15ª economia do mundo. Hoje é a 7ª, e vamos 
passar para a 6ª. O Brasil era um problema, fazia parte 
dos problemas do mundo. Hoje o Brasil faz parte das 
soluções dos problemas do mundo, e há lugar não só 
para a Situação, mas também para o Oposição no de-
bate democrático que estamos desenvolvendo.

Quero aproveitar para fazer uma menção espe-
cial ao Deputado Marco Maia, que, na Presidência da 
Casa, manteve-se de forma a garantir a independên-
cia do Poder Legislativo, na sua função como um dos 
Líderes importantes para a condução do nosso País. 
Ele é Chefe do Poder Legislativo, não é da base do 
Governo, mesmo sendo do PT e honrando a posição 
política histórica e a formação que teve. Mas, na con-
dução dos trabalhos aqui na Casa, o Deputado Marco 
Maia garantiu a independência do Poder Legislativo 
e entendeu a ação que o Presidente da Casa tinha 
de adotar para permitir que a maioria se expressas-
se como maioria, garantindo o espaço da minoria e o 
espaço democrático.

Portanto, agradeço ao Deputado Marco Maia pela 
conduta que nos permitiu fazer o bom debate e decidir 
aqui na Casa qual é a vontade da maioria da Câmara 
dos Deputados. A maioria da Câmara dos Deputados 
está sintonizada com o País, que cresce e distribui 
renda, que cria empregos, tem autonomia internacio-
nal e discute de igual para igual com qualquer país. É 
um país no qual o povo vive feliz.

Sem medo de ser feliz, estamos construindo uma 
grande Nação, a maior potência do hemisfério sul. E, 
para construir a maior potência do hemisfério sul, temos 
que usar bem nossos recursos, temos que ter políticas 
públicas que diminuam a pobreza, como o Programa 
Brasil sem Miséria, temos que proteger os nossos em-
pregos, ao mesmo tempo que investimos para garantir 
um desenvolvimento bastante equilibrado, sustentado, 
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um desenvolvimento que gere e distribua renda e não 
fique concentrado nas mãos de apenas uns poucos.

Essa é a novidade do Brasil que estamos cons-
truindo neste processo que já dura 9 anos. Nesse pro-
cesso deste Brasil grande, potente, com desenvolvi-
mento e emprego, em que vamos construindo a igual-
dade social, nós temos muito a andar. Fizemos muito 
pela educação, mas vamos fazer muito mais. Fizemos 
muito pela saúde, mas vamos fazer muito mais, porque 
ainda temos muito a caminhar, temos muito a andar. 

A Câmara dos Deputados foi fundamental para 
que o Governo conseguisse estabelecer suas políti-
cas sociais. Aqui aprimoramos e melhoramos o Brasil 
sem Miséria; aqui aprimoramos e melhoramos o Minha 
Casa, Minha Vida; aqui discutimos e aprovamos uma 
política para o salário mínimo; aqui estamos discutindo 
e vamos aprovar a DRU.

Esta DRU é necessária. É necessária, porque nes-
sa situação nós vamos ter 20% das receitas da União, 
que vêm de contribuições; 20% dessas receitas – eu 
já ouvi aqui alguns falarem em 120 bilhões, outros, em 
cento e não sei quantos –, mas, na realidade, é me-
nos de 100 bilhões, porque vale uma parte só dessas 
receitas. Menos de 100 bilhões, mas menos de 100 
bilhões que vão ser usados para garantir os projetos 
sociais, os investimentos na criação de empregos, ou 
decisões importantes que o Governo tenha que tomar 
de última hora para garantir determinados programas. 

É assim que a Câmara dos Deputados, como Po-
der Legislativo, garante uma boa política para o nosso 
País, política de crescimento econômico, distribuição 
de renda e criação de empregos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Mais uma vez, meus parabéns pela condução 

dos trabalhos. 
O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PTB-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido nas votações anteriores.

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não es-
tou conseguindo registrar o meu voto, mas eu queria 
registrar ao microfone que voto com o meu partido, o 
PRB. Eu votei com o meu partido também nas últimas 
votações.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Geraldo Magela, V.Exa. gostaria de fazer uso da pa-
lavra? (Pausa.) 

 O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com o partido nas votações anteriores.

 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Partido dos Traba-
lhadores convoca a sua bancada para vir votar aqui, 
votação nominal.

 O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, a bancada do PPS tomou posição, 
e essa posição se dá a partir daquilo que nós enten-
demos: concentrar dinheiro nas mãos de uma pes-
soa ou de um ente federado significa dizer que nós 
estamos na contramão da modernização da gestão 
pública no Brasil.

Por isso, o PPS e sua bancada votam contra a 
DRU por entender que não é por aí o caminho. Nós 
temos que mostrar transparência, descentralizar os 
recursos e fazer com que os Estados e Municípios 
que cumprem com a maioria das obras executadas 
do País lá possam acontecer. Que as obras saiam do 
gosto da população, e a população fiscalize a execu-
ção dessas obras.

E sabendo mais: que a partir daí nós estaremos 
fazendo as obras que a população deseja, não como 
hoje, em que temos um projeto de governo que trata 
dos grandes negócios, dos grandes empreiteiros, dos 
grandes bancos.

É preciso construir a gestão pública voltada para 
o interesse da população, com aquilo que representa 
o que há de melhor na gestão pública brasileira. No 
exemplo maior, este Congresso, esta Câmara dos De-
putados dá esse exemplo a partir dessa discussão e 
dessa votação com o voto “não” da bancada.

O SR. FRANCISCO ARAÚJO (PSD-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Francisco Araújo votou com o partido nas úl-
timas votações.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco 
os Parlamentares do Partido Progressista para virem 
ao plenário. Estamos em votação nominal.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
balhadores convoca não só os seus Deputados como 
refuta a fala do Deputado Rubens Bueno, que talvez 
seja saudosista, da época do Fernando Henrique, da 
época das privatizações duvidosas que quebraram o 
País, entregaram o patrimônio nacional. Entregaram 
o País quebrado ao Presidente Lula.

Quando fazem comparações, más comparações, 
com Governos passados, dizem que este Governo é o 
Governo dos grandes negócios. Este é o Governo dos 
grandes empreendimentos. É o Governo do pré-sal. É 
o Governo que faz investimento no social, recupera a 
renda dos trabalhadores. E precisa disso, para enfrentar 
a crise internacional gravíssima, que no passado era 
enfrentada de joelhos, e hoje é enfrentada de forma 
altiva pela Presidenta Dilma Rousseff, não sacrificando 
o seu povo, em especial os mais pobres.

Por isso, nós votamos “sim” à prorrogação da DRU. 
Convocamos os Parlamentares para que com-

pareceram ao plenário para uma grande votação, um 
resultado positivo para o Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só quero 
avisar, antes de passar a palavra ao Deputado Ivan 
Valente, que nós teremos a votação dessa matéria. 
Depois iniciaremos uma nova sessão. Depois teremos 
mais seis votações nominais, que acontecerão a cada 
10 minutos.

Peço a V.Exas., se não quiserem entrar madru-
gada a dentro, que permaneçam em plenário para 
fazermos as votações de forma rápida, para que pos-
samos com isso agilizar e terminar a sessão em um 
horário razoável.

Se nós viemos para cá e daqui vamos para ou-
tras atividades e demoramos tanto para dar os votos 
necessários para a votação da DRU, vamos acabar, 
inevitavelmente, ultrapassando o horário de meia-noite, 
1 hora, 2 horas da madrugada.

Então, peço à assessoria, aos Deputados que 
estão em seus gabinetes, neste momento, que ve-
nham ao plenário, que permaneçam aqui, para que 
possamos realizar as votações, todas elas, da forma 
mais rápida possível, e encerrar essa votação da DRU 
na noite de hoje.

 O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do seu partido, PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
aproveitar este momento para fazer um pronunciamento 
em solidariedade à greve dos trabalhadores da Saint 
Gobain, uma fábrica grande de abrasivos e plásticos 
na cidade de Vinhedo.

Essa multinacional francesa, que tem um fatu-
ramento líquido de 1,3 bilhões de euros, mais de 3 
bilhões de reais, possui 56 unidades no Brasil, lucra 
6 bilhões de reais, o que contrasta com a realidade 
da fábrica, a situação de vida e de trabalho dos seus 
funcionários, seja a situação salarial, sejam as condi-
ções insalubres e a redução da jornada de trabalho 
com redução de salário.

Neste momento, eles estão enfrentando uma 
greve, reivindicando aumento de salário, fim de... (o 
microfone é desligado) ...cesta básica etc. e 40 horas 
sem redução de jornada.

Nós estamos assistindo a uma verdadeira re-
pressão dentro da fábrica, com polícia na porta para 
impedir o diálogo entre os trabalhadores e a direção 
do sindicato.

Nesse momento, Sr. Presidente, a fábrica Saint 
Gobain chegou até a telefonar para cada trabalhador, 
forçando a ida, ameaçando demissões. E nós enten-
demos que é inadmissível, em pleno Estado de Direito, 
uma empresa se comportar dessa forma repressiva e 
truculenta.

Também não é papel da Polícia Militar impedir a 
livre atividade sindical e a liberdade de organização 
e manifestação.

A nossa total solidariedade aos trabalhadores 
da Saint Gobain. 

Fim da repressão e abertura imediata das nego-
ciações com o Sindicato dos Metalúrgicos.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último 
dia 16 de novembro, os trabalhadores da Saint Gobain, 
multinacional francesa que produz no Brasil embala-
gens, produtos para construção, vidros e materiais 
de alta performance, entraram em greve por tempo 
indeterminado. Líder nos ramos em que atua, a Saint 
Gobain teve lucro líquido de 1,3 bilhões de euros – 
mais de 3 bilhões de reais – em 2010. A multinacional 
tem quase 200 mil funcionários em 64 países e seu 
lucro operacional cresce cerca de 5% ao ano. Desde 
1998, a receita de vendas da empresa cresce 7% ao 
ano. Somente no Brasil, o faturamento Bruto das 56 
unidades industriais foi de mais de 6 bilhões de reais 
no ano passado.

Tamanho poder econômico contrasta brutalmente 
com a situação de vida e trabalho de seus funcionários 
diretos e indiretos. As três unidades da empresa em 
Vinhedo, que produzem abrasivos, plástico e cerâmica, 
oferecem condições insalubres aos trabalhadores. Além 
de não receberem o adicional a que teriam direito, os 
funcionários dessas unidades não veem perspectivas 
de melhoria nas condições do seu local de trabalho.

Outro problema enfrentado é em relação à jorna-
da de trabalho. A Saint Gobain foi uma das primeiras 
empresas a tentar reduzir jornada com redução de sa-
lário, o que não foi aceito nem por trabalhadores nem 
pela direção do Sindicato dos Químicos Unificados de 
Campinas, Osasco e Vinhedo. Atualmente, a empresa 
francesa mantém uma jornada irregular e ilegal, sem 
acordo assinado com o sindicato; reduz o intervalo 
intrajornada de trabalhadores, sem qualquer respeito 
pela saúde e segurança de quem produz seus lucros. 
Também não paga adicional por trabalho em domin-
gos e feriados, desrespeitando a convenção coletiva 
de trabalho. E os terceirizados, que recebem 60% do 
piso da categoria dos químicos, têm seu horário de 
trabalho alterado ao bel-prazer da empresa.

Diante dessa realidade, a quase totalidade dos 
trabalhadores da produção e uma parcela dos tercei-
rizados das três unidades de Vinhedo estão parados 
desde o dia 16 de novembro último. Eles reivindicam 
aumento real de 6% nos salários, o fim das metas que 
acabam com a vida e a saúde do trabalhador, maior 
valor do PPR, cesta básica de R$150,00 sem custo 
para os trabalhadores, implantação de plano de car-
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gos, salário igual para trabalho igual, redução da jor-
nada para 40 horas sem redução do salário, sábados 
e domingos livres, e convênio médico e odontológico.

A greve atinge os setores de cerâmicas, plásticos 
e de abrasivos. São mais de 300 trabalhadores dos 
dois turnos com os braços cruzados, Srs. Deputados.

Mesmo assim, a resposta da empresa às reivin-
dicações dos trabalhadores só veio no dia 20, através 
de uma carta de ameaças, que falou de uma reunião 
de negociação apenas no final do mês. Antes disso, a 
empresa ameaçou individualmente os grevistas, atra-
vés da chefia e da polícia, pressionando-os a voltar ao 
trabalho. A direção da Saint Gobain chegou a telefonar 
para cada trabalhador dizendo que a greve havia sido 
declarada ilegal pela Justiça, o que não era verdade.

Na segunda-feira, em reunião com a direção do 
sindicato, um dos gerentes da empresa afirmou contar 
com o apoio do Comandante da PM local para “colo-
car os trabalhadores para dentro”. Na manhã desta 
terça-feira, foi exatamente isso o que aconteceu: 10 
viaturas policiais estacionadas na entrada da empresa 
ameaçaram o movimento pacífico dos trabalhadores. 
Foi preciso negociar com o subtenente presente para 
que os sindicalistas tivessem o direito – que lhes é as-
segurado por lei – de conversar com os trabalhadores 
e informá-los de que todos eram livres para decidir se 
entravam ou não no local de trabalho. Todos se recu-
saram a trabalhar.

A situação se agrava a cada momento diante da 
truculência da direção da Saint Gobain em negociar 
com o Sindicato dos Químicos Unificados e com a re-
presentação dos trabalhadores. Manifestamos assim 
nossa solidariedade à luta dos químicos em Vinhedo 
e à resistência dos trabalhadores que não devem se 
calar diante do ataque a seus direitos.

Muito obrigado.
 O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, comunico a esta Casa que no dia 
de ontem o Senador Jorge Viana relatou o projeto do 
Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente do 
Senado. E hoje, às 18 horas, encerrou-se o prazo para 
as emendas. Estamos numa negociação para melho-
rar o texto do relatório do Senador Jorge Viana, para 
que possamos então trazê-lo com mais acordo para 
esta Casa, que já votou o projeto, que foi ao Senado 
e voltará com certeza para que o votemos este ano.

Com certeza precisamos acertar algumas coisas: 
a parte do pequeno produtor, as áreas consolidadas, 
o Cadastro Ambiental Rural, o que nós precisamos 
resolver de todas as formas.

A agricultura brasileira não tem que pagar essa 
conta. Essa é a nossa luta junto ao Relator, que tem 
nos recebido bem. Temos dialogado bastante com a 
bancada da agricultura, mas precisamos de um rela-
tório que realmente venha ao encontro daqueles que 

produzem comida para este Brasil, os agricultores. E 
que com isso nós possamos fazer, sim, a preservação 
do meio ambiente. Precisamos com todas as forças 
não deixar esse ônus de ser o único responsável pelo 
meio ambiente para o agricultor.

O meio ambiente é uma responsabilidade de toda 
a sociedade, urbana e rural. Por isso, nós temos que 
nos conscientizar, fazer um bom projeto no Senado. 
Depois de votado no Senado, o projeto virá para cá, 
para que possamos concluir a votação ainda este ano.

O Brasil e a sociedade estão esperando que esta 
Casa e o Senado façam esse dever de casa: dar ao 
Brasil uma legislação nova, um Código Florestal que 
venha realmente ao encontro da realidade brasileira. 
O mundo real quer um novo Código, Sr. Presidente, 
por isso precisamos votá-lo.

Obrigado.
 O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Eu só quero fazer uma manifestação. Nós es-
tivemos com a Frente Parlamentar da Saúde de forma 
pacífica no Senado. Estávamos trajados simbolicamente 
de terno, com jaleco transparente, fazendo uma mani-
festação para que o Senado votasse a regulamentação 
da Emenda 29. Fomos barrados.

Quero fazer esse registro e solicitar providên-
cias desta Casa, até porque, Deputado Pauderney, lá 
dentro vimos Senadores fazendo manifestação sobre 
os royalties do petróleo, o que eu acho até correto do 
ponto de vista da manifestação. Mas eles não esta-
vam também com os trajes adequados, conforme diz 
o Regimento Interno.

O Presidente José Sarney nos tratou diferente. 
Não era para ter feito isso, tendo em vista que lá den-
tro do Senado há Senadores manifestando-se em re-
lação aos royalties do petróleo e estão diferentes da 
forma tradicional que nós estamos trajando aqui e do 
que estabelece o Regimento.

Por isso, o nosso protesto...

(O microfone é desligado.)

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, eu quero fazer um apelo à bancada do PMDB, 
Sr. Presidente.

O SR. CESAR COLNAGO – Até porque nós 
fomos lá para brigar pela saúde dos brasileiros. Os 
brasileiros sofrem muito. Basta ir a qualquer hospital. 
Estive recentemente no hospital evangélico de Vila 
Velha: 320 pessoas na fila para fazer cirurgia cardía-
ca por causa de obstrução arterial, e as pessoas têm 
que ficar esperando. Volto a falar: os pobres que usam 
o SUS levam mais de cem dias para conseguir fazer 
quimioterapia ou radioterapia.

Então, é preciso mais recursos para a saúde. A saú-
de, no País, utiliza em torno de 3,3% do PIB, enquanto em 
vários países desenvolvidos esse recurso representa 10%.
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Por isso, repudiamos o tratamento que vários 
Deputados de diversos partidos receberam na porta 
do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-

-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero fazer um apelo final à bancada do PMDB.

Cerca de dez Parlamentares, em torno disso, 
ainda não votaram. Eu faria um apelo, reforçando a 
palavra de V.Exa., não só para que votassem rapida-
mente, mas que permanecessem em plenário, porque 
as votações serão rápidas, uma atrás da outra. Assim, 
terminaremos mais cedo esta sessão.

É o apelo que faço à bancada do PMDB agora, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 

antes de V.Exa. dar o resultado, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação, Deputado Caiado, mas antes vou lhe 
dar a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. A matéria é relevante.

Esta Casa debruçou-se vários anos na discus-
são do Código Florestal. Nós fomos surpreendidos 
hoje pelo relatório apresentado ontem, do Senador 
Jorge Viana, que teve a capacidade de destruir todo 
o acordo que havia sido construído na Câmara dos 
Deputados e de impor regras e obrigações ao peque-
no e médio produtor, o que, sem dúvida alguma, vai 
criar mecanismos de extorsão – o termo é esse – do 
produtor rural e concentrar todas as terras brasilei-
ras nas mãos das grandes empresas, aquelas que 
conseguirão arcar com tudo aquilo que está ali, com 
relatórios, com valores abusivos, enfim, com a buro-
cratização do processo.

Peço a todos que leiam o projeto, principal-
mente de Minas Gerais e Espírito Santo. Eles não 
terão como continuar na atividade da agropecuária, 
porque ele considera uma inclinação de apenas 25 
graus como não sendo terras mais suscetíveis a 
serem trabalhadas pela agricultura e pela pecuária 
brasileira. Enfim, ele congela mais de 60% da área 
produtiva do País.

É algo tão absurdo, Sr. Presidente, que é inima-
ginável acreditar que o Senado Federal possa aprovar 
algo que realmente venha contra o setor que tem sido 
o sustentáculo desta Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Luis Carlos Heinze com a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, fazendo coro com o Deputado Colatto e 
também com o Deputado Caiado, a grande preocupação 

nesse momento, Deputado Duarte Nogueira, V.Exa. que 
é agrônomo e tem conhecimento do ramo, é em relação 
à Emenda nº 164, que trata das áreas consolidadas.

Havíamos tratado nesta Casa das áreas com 25 a 
45 graus e também os próprios platôs que temos hoje, 
com milhares de produtores, centenas de milhares em 
todo o Brasil, em qualquer Estado, desde a cana no 
Nordeste plantada em áreas com declividade, há mais 
de 400 anos. Hoje não estão mais como área conso-
lidada. E chamo a atenção para Pernambuco, Alago-
as, Bahia. Todos esses Estados têm cana desde que 
o Brasil foi descoberto.

Deputado Marco Maia, na região de Caxias, Flo-
res da Cunha, no Estado do Rio Grande do Sul, o 
pessoal planta alho, cebola, beterraba, hortigranjeiros. 
Não é nem a questão do fumo ou a questão do arroz 
nas várzeas. 

Essa é uma questão extremamente importante 
no que diz respeito às áreas consolidadas, e precisa-
mos acertá-la.

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, outro 
assunto.

Quero ressaltar a presença hoje de um bispo 
da CNBB para dar apoio a esse nosso projeto, princi-
palmente em relação aos pequenos produtores. Uma 
redação colocada fala em agricultura familiar, mas a 
grande parte das federações dos trabalhadores da agri-
cultura pedia que trouxéssemos até quatro módulos a 
grande parte desses produtores. A própria CNBB hoje 
nos acompanha nesse processo.

Portanto, são pontos extremamente importan-
tes que pegam hoje alguns milhões de produtores de 
todo o Brasil e que precisamos definir, assim como a 
questão das áreas consolidadas, áreas nas beiras de 
rios em que o pessoal planta hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Heinze.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

VOTARAM
SIM: 364; 
NÃO: 61; 
ABSTENÇÕES: 2.
TOTAL: 427.
ESTÁ APROVADO O TEXTO PRINCIPAL DA PEC, 
RESSALVADOS OS DESTAQUES.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – VOTAÇÃO EM SE-
GUNDO TURNO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 18:32
Encerramento da votação: 22/11/2011 19:04
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
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VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esgotado 
o tempo regimental, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RORAIMA 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Total de AMAZONAS 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Total de RONDÔNIA 3

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Total de ACRE 2

TOCANTINS

César Halum PSD 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
Manoel Salviano PSD 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jutahy Junior PSDB 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de BAHIA 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 26
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ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB 
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 19

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos PSD 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Otoniel Lima PRB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vicentinho PT 
Total de SÃO PAULO 22

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Magela PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 2

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Cida Borghetti PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 13

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 7
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 8

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 1

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 2

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
Total de CEARÁ 1
PIAUÍ
Nazareno Fonteles PT 
Total de PIAUÍ 1

PARAÍBA

Nilda Gondim PMDB 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Total de PERNAMBUCO 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Oziel Oliveira PDT 
Total de BAHIA 6

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de MINAS GERAIS 4

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Leonardo Picciani PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 5

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Ricardo Izar PSD 
Total de SÃO PAULO 10

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 2

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
Total de PARANÁ 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
22, às 19h06min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte
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ÀS 19 HORAS E 6 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 

Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 14

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 

Ata da 332ª Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 22 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente; Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-D, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 61-D, de 2011, que altera o art. 76 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 5 
minutos.)
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Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 8

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 16

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob

Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 21

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 11
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PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 20

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 9

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 

Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR 
PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 48

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico D`Angelo PT 

Deley PSC 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 42

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
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Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 8

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
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João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 29

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 PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob 

Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 470 
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, servindo como 2º 

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

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Dimas Ramalho.

O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada na sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Aníbal Gomes.

O SR. ANÍBAL GOMES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero su-
gerir aos Líderes Deputados Duarte Nogueira e ACM 
Neto uma proposta de entendimento, de acordo.

Nós temos uma sessão extraordinária para a vo-
tação da DRU – são 19 horas. Temos um conjunto de 
requerimentos apresentados legitimamente apresen-
tados pela Oposição. Depois, temos cinco destaques 
a serem votados que retiram partes, destaques para 
votar em separado partes do texto, suprimir partes do 
texto que foi votado. Como nós estamos vendo que as 
votações têm acontecido – estamos no segundo turno 
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da votação –, se nós mantivermos esse ritmo, vamos 
votar a DRU no dia de hoje, lá pela 0 hora ou 1 hora 
ou 2 horas da madrugada.

Eu queria apelar para a sensibilidade de V.Exas. 
Acho que a Câmara dos Deputados já fez um bom 
debate, já fez a discussão, já estão aqui expressas 
todas as opiniões. O ideal seria que agilizássemos o 
processo de votação deste segundo turno da DRU.

Como nós temos os destaques, que não têm como 
ser retirados em função de serem destaques para vo-
tação em separado e supressivos, e o Governo tem 
que colocar 308 votos em cada uma das votações, eu 
queria fazer a seguinte proposta de entendimento a 
V.Exas.: nós retiraríamos todos os requerimentos de 
obstrução que aqui estão colocados – de adiamen-
to, de votação em bloco, todos –, retiraríamos todos 
os requerimentos, eu daria um tempo de 10 minutos 
para cada um dos Líderes da Oposição fazer uso da 
palavra e, posteriormente a isso, nós votaríamos todos 
os cinco destaques, um atrás do outro, com o mesmo 
painel, sem defesa e sem orientação. Então, nós pro-
cederíamos à votação dos cinco destaques de forma 
nominal, um destaque após o outro para que nós agi-
lizássemos a votação.

É um pedido que este Presidente faz, utilizando 
um pouco do crédito que ainda tem com V.Exas., para 
agilizarmos o processo de votação e terminarmos a 
votação por volta de... Pelos cálculos, nós teríamos 
30 a 40 minutos de discussão e, depois, teríamos a 
votação. Os Deputados todos teriam que vir ao plená-
rio. Nós votaríamos os cinco destaques, um atrás do 
outro. Eu acredito que em 1 hora e meia, no máximo, 
nós encerraríamos toda a votação da DRU aqui, no 
plenário. E, por volta de 21 horas, nós estaríamos com 
essa votação encerrada.

Então, este Presidente está jogando os últimos 
créditos que tem com V.Exas. para que encerremos a 
votação da DRU o mais rapidamente possível, a fim 
de darmos esse presente ao Parlamento de encerrar 
esta sessão por volta de 21 horas.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra pela ordem ao Sr. Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
tem sido uma pessoa que, além de estar conduzindo 
a Casa com muito equilíbrio, tem tido a percepção da 
importância da delegação dada a V.Exa. por todos os 
Parlamentares para presidir a Câmara dos Deputados.

V.Exa. tem demonstrado também, em muitos 
outros momentos, na nossa opinião, mais sensatez e 
capacidade de buscar o entendimento dentro do con-
flito, que é natural, do processo do contraditório, da 

democracia, da luta política, muito mais acentuado do 
que tem demonstrado a Liderança do Governo.

Na semana retrasada, quando nós já colocáva-
mos, desde a Comissão de Constituição e Justiça, 
juntamente ao Democratas, ao PPS e ao PSOL, a 
nossa discordância em relação à DRU, na hora em 
que a proposta de emenda à Constituição entrou em 
votação, em primeiro turno, o Governo, se tivesse tido 
a sensibilidade de acordar para votar prorrogação por 
2 anos, nós já nem estaríamos mais aqui hoje; nós já 
estaríamos deliberando outras matérias. Mas a intransi-
gência, o radicalismo do Governo, com a soberba pela 
quantidade acentuada dos seus integrantes, acaba im-
pedindo essa humildade que tem que haver inclusive 
perante aqueles que estão em número menor, como 
é o caso da Oposição. V.Exa. conhece isso, já vem da 
lida da sua formação política.

Então, da nossa parte, do PSDB, nós sabemos 
que a matéria vai ser apreciada no dia de hoje. Os 
Deputados governistas, que são mais de 420, estão 
presentes. A Oposição cumpre o seu papel de levar o 
destaque, de apresentar os argumentos e sustentar a 
nossa tese diferente daquilo que diz o Governo. Mas 
reconheço que nós vamos aqui queimar uma energia 
enorme, vamos queimar a paciência de todos, talvez 
até a dos telespectadores da TV Câmara, para não atin-
gir nenhum outro objetivo senão atrasar um processo 
que nós não temos mais como alterar: o Governo vai 
vencer a aprovação.

Então, eu acho que, por uma questão de respeito 
grande que temos por V.Exa., que mais uma vez apre-
senta uma proposta para que nós possamos buscar 
o entendimento nesta Casa, que é política, da parte 
do PSDB, ressalvada a oitiva dos outros Líderes da 
Oposição – do Democratas e do PPS –, nós vamos 
concordar com a sugestão apresentada por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado ACM Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, primeiro, é evidente que V.Exa. tem alguns 
créditos conosco, mas, como esse é um pedido muito 
importante, na verdade, vai gerar créditos em favor do 
DEM e do PSDB com V.Exa.

Mas é claro que nós reconhecemos a condução 
correta que V.Exa. deu a esse processo. Acho que 
houve um ponto importantíssimo, exatamente há duas 
semanas, quando V.Exa. decidiu cumprir o prazo de 
cinco sessões de interstício entre o primeiro e o se-
gundo turno, portanto fazendo prevalecer o que prevê 
o Regimento Interno da Casa.



62830 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

É claro que, com a condução que vem dando, 
V.Exa. observa o Regimento, e essa é a condução que 
nós queremos para tudo. O Democratas quer sempre 
ficar preso ao Regimento. V.Exa. sabe que jamais lhe 
procurei para pedir nada que não fosse cumprir rigo-
rosa e estritamente o Regimento Interno.

É exatamente porque V.Exa. vem tendo essa pos-
tura que acho que, neste momento, não há nada demais 
em nós aceitarmos a retirada dos requerimentos de 
obstrução. Vamos tornar mais célere esse processo de 
votação dos destaques. Evidentemente o processo de 
conclusão da votação da DRU, que aconteceria inevi-
tavelmente hoje, lá pelas 2 horas, 3 horas da manhã, 
pode acontecer em horário mais civilizado. É evidente 
que o cumprimento desse horário mais civilizado vai 
ser um gesto nosso, mais uma vez atendendo a esse 
apelo de V.Exa.

Portanto, da parte do Democratas, informo aqui 
que estão retirados os requerimentos. Concordarmos 
com os 10 minutos que V.Exa. vai dar a cada Líder e 
vamos votar um destaque atrás do outro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais algum 
Líder quer falar? (Pausa.)

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Henri-
que Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para reiterar mais uma vez a liderança de V.Exa. 
nesse processo e também a compreensão da Oposição 
colaborando nesta hora com o Plenário desta Casa. É 
esse clima civilizado que faz esta Casa merecer cada 
dia mais o respeito do povo brasileiro.

Queria fazer um apelo agora à bancada do PMDB 
– vamos ter cinco votações consecutivas e rápidas – 
para que todos se dirijam agora ao plenário, para que 
todos estejam aqui e rapidamente encerremos esse 
processo tão bem liderado por V.Exa.

Parabéns, Sr. Presidente!
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o Líder do PPS, por favor.
O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS também se associa a esse acordo, que conside-
ramos razoável.

Quero aqui cumprimentar V.Exa. pela forma como 
tem defendido o Regimento. Essa é também a nossa 
proposta.

Apoiamos esse acordo. Portanto vamos à vota-
ção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com a permissão de V.Exa., nós queremos convocar 
os Deputados do PSD para uma reunião agora, no 
Plenário nº 8.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Aguinaldo Ribeiro.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Marco Maia, gostaria também, na mesma linha 
dos demais Líderes, de parabenizar V.Exa. pela con-
dução dos trabalhos. Parabenizo também os Líderes 
da Oposição, que, num apelo de V.Exa., atendem à 
compreensão de toda esta Casa, colaborando para 
que esse processo legislativo possa ser mais rápido. 
O PP se associa à proposta.

Vamos votar, Sr. Presidente.
Convocamos os Parlamentares para virem ao 

plenário, porque nós vamos ter ainda sucessivas vo-
tações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero agra-

decer a todos os Líderes, aos Líderes da base e da 
Oposição, pela sensibilidade, pela atenção, principal-
mente pelo respeito a todos os Deputados, ao nosso 
Parlamento. Está de parabéns, mais uma vez, o Par-
lamento brasileiro. Estão de parabéns V.Exas. pela 
compreensão e sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. BIFFI (PT-MS. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
enorme pesar que ocupo esta tribuna para comunicar 
ao Parlamento e cidadãos e cidadãs que nos acompa-
nham, através da TV e Rádio Câmara, o brutal assassi-
nato do líder indígena da comunidade Guarani-Kaiowá, 
Nízio Gomes, ocorrido na última sexta-feira, na região 
do Município de Amambaí, em Mato Grosso do Sul.

O triste e condenável episódio, Sr. Presidente, 
foi relatado por Valmir Gomes, filho do cacique assas-
sinado. Segundo ele, um bando de aproximadamente 
40 homens mascarados, trajando jaquetas escuras e 
armados com armas de calibre 12 invadiu a comuni-
dade indígena ordenando que todos se deitassem.

Mesmo assim, em um ato de extrema covardia, 
os pistoleiros dispararam contra quem fugia para a 
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floresta, contra quem esboçava qualquer resistência 
e, até mesmo, contra quem já estava atirado ao chão.

Em seguida, o cacique Nízio Gomes foi capturado 
e executado com tiros na cabeça, no peito, nos braços 
e nas pernas. Tentando impedir o assassinato do pai, 
Valmir Gomes, atirou-se sobre um dos pistoleiros. O 
grupo de pistoleiros começou então a bater no rapaz. 
Eles só pararam quando dispararam um tiro de borra-
cha no peito do jovem índio.

Segundo consta nos depoimentos que estão sen-
do divulgados pelos meios de comunicação de Mato 
Grosso de Sul, Sr. Presidente, a ação criminosa foi 
responsável ainda pelo assassinato de uma mulher e 
uma criança, pelo desaparecimento de três crianças, 
sendo dois meninos uma menina, e contou com o apoio 
de caminhonetes nas cores preta, vermelha e verde.

Depois do assassinato, segundo Valmir, os cor-
pos do cacique Nízio Gomes e demais vítimas foram 
recolhidos pelos assassinos e jogados em uma cami-
nhonete que os levou para local ainda desconhecido.

Narrado tal fato, Sr. Presidente, é importante 
lembrar que Nízio Gomes vinha liderando, nos últimos 
anos, a reocupação do Tekoha Guaiviry, área tradicio-
nal originária de cerca de 39 comunidades indígenas, 
expulsas da terra por fazendeiros que ocuparam a re-
gião entre as fazendas Chimarrão, Querência Nativa 
e Ouro Verde.

Atualmente, essa área passou por um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC) entre Ministério Público 
Federal, FUNAI e lideranças indígenas e encontra-se 
sub judice.

Nesse sentido, externo os meus sentimentos à 
comunidade indígena de Mato Grosso do Sul e afirmo, 
desde já, que estou acompanhando as investigações 
e, em parceria com a bancada federal do meu Estado, 
vou solicitar audiência com o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, para discutir a grave e delicada po-
lítica de demarcação de terras indígenas que, lenta-
mente, está em curso em nosso Estado, pois esse é 
o primeiro passo para que a paz se restabeleça entre 
a comunidade indígena de Mato Grosso do Sul.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, tomo a palavra nesta oportunidade para falar 
sobre os números de acidentes nas estradas catari-
nenses após o feriado do último dia 15 de novembro.

A combinação de imprudência e embriaguez ao 
volante deixou um saldo de 15 mortes nas rodovias fe-
derais e estaduais de Santa Catarina. O levantamento 
é da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv). A influência do álcool nos acidentes 

teria sido o causador dos acidentes mais graves desde 
o início das operações de fiscalização nas rodovias.

Nas rodovias federais, foram registrados 233 
acidentes. Na BR-101, uma pessoa morreu. A maio-
ria dos acidentes com mortes aconteceu na BR-470. 
O mais grave ocorreu na madrugada de sábado. Um 
caminhão bateu de frente em um Agile na BR-470, em 
Ponte Alta, na serra catarinense. As quatro pessoas 
do veículo de passeio morreram.

Desde o começo da operação, a PRF, que contou 
com um aumento de 30% no efetivo para fiscalização, 
multou motoristas alcoolizados, sendo que alguns aca-
baram presos.

Nas rodovias estaduais, o número de acidentes 
foi menor. Nos 124 registrados, 77 pessoas sofreram 
ferimentos leves ou graves e cinco morreram.

Precisamos continuar debatendo com a sociedade 
e com o Poder Público para que possamos fazer leis 
mais eficientes no que diz respeito à punição para os 
motoristas que dirigem alcoolizados. Esse debate faz 
parte, inclusive, de saúde pública, pois vários leitos 
de hospitais Brasil afora são ocupados por pessoas 
gravemente feridas em decorrência de acidentes de 
trânsito todos os anos.

Vamos refletir sobre esses números e fazer a 
nossa parte no combate à violência no trânsito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje utilizo esta tribuna para convi-
dar a todos para o lançamento da Frente Parlamentar 
Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, 
que acontecerá amanhã, às 18 horas, no Plenário 1, 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
aqui na Câmara dos Deputados.

Encabeçada por mim e pelos Senadores Pedro 
Taques e Jayme Campos, em parceria com o Dr. Nelson 
Calandra, Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, a Frente vai discutir estratégias para tornar 
os processos judiciais mais céleres.

Além de reunir esforços para o aperfeiçoamento 
da Justiça, a intenção é dar condições para que a judi-
catura possa trabalhar de forma mais digna e eficiente. 
Os resultados irão refletir nos andamentos processuais.

A Frente vai reunir membros do Ministério Públi-
co Federal e magistrados de todo o País, para elencar 
as principais necessidades do Judiciário. A intenção é 
restabelecer um canal que há tempos estava rompido 
entre o Poder Legislativo e a Magistratura.

A decisão de lançar esta Frente partiu de uma 
reunião que tive com o Sr. Nelson Calandra e autori-
dades do Poder Judiciário. Em virtude desse diálogo, 
decidiu-se criar mais um instrumento de aproximação 
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entre os Poderes, com a finalidade de aprimorar o Poder 
Judiciário, visando à adoção de iniciativas conjuntas, 
no âmbito legislativo, que possam aperfeiçoar o fun-
cionamento da Justiça brasileira, assim como dotá-la 
dos recursos orçamentários e dos investimentos, tudo 
com o objetivo final da prestação jurisdicional aos ci-
dadãos brasileiros.

Esta Frente Parlamentar vai envidar esforços 
conjuntos entre os segmentos da sociedade organi-
zada, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal 
e o Parlamento brasileiro, que estuda e decide sobre 
a legislação a ser oferecida aos operadores do Direito 
e aplicada a todos os cidadãos. Este será o primeiro 
passo para tornar o Judiciário mais eficiente, célere e 
respeitado pela população.

A criação de uma Frente como esta é pioneira no 
Congresso Nacional, mas é importante ressaltar que o 
Parlamento já se atenta aos problemas que acontecem 
no Judiciário há algum tempo. Existem várias propos-
tas legislativas em tramitação tanto na Câmara quanto 
no Senado Federal. Algumas destas propostas serão 
debatidas durante os trabalhos da Frente, entre elas 
a definição de condições mais dignas para o exercício 
da judicatura, políticas remuneratórias, valorização do 
tempo de carreira e um sistema de segurança que ga-
ranta a incolumidade da saúde e da vida dos magis-
trados e membros do Ministério Público. Este assunto 
tem minha atenção em especial.

Hoje juízes de todo o Brasil que realizam seu 
trabalho de forma digna, mandando prender assassi-
nos, traficantes, criminosos são ameaçados de morte 
todos os dias. Esse infelizmente foi o caso da Juíza da 
4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 
Patrícia Acioli, conhecida por condenar policiais mili-
tares envolvidos em assassinatos e outros crimes, e 
que covardemente foi morta a tiros na madrugada de 
12 de agosto deste ano, quando chegava a sua casa.

Absurdos como este não podem voltar a aconte-
cer. É por isso que esta Frente tem como objetivo dis-
cutir temas que tratam diretamente do Poder Judiciário 
e do bem estar da população, já que os dois assuntos 
estão diretamente ligados. É preciso dar condições 
dignas para que a judicatura possa trabalhar em prol 
dos bons princípios e em defesa da população.

A Frente vai impulsionar também o andamento de 
iniciativas que estão paradas na Casa, como a reforma 
do Código de Processo Civil e do Código de Processo 
Penal, reforma do Código Penal, que está sendo estu-
dado por uma comissão de juristas no âmbito do Se-
nado Federal, além de projetos que tratam do combate 
à corrupção; projetos na área da infância e juventude; 
da reforma do Código Tributário; do Código Comercial; 
dos crimes cibernéticos, dentre tantos outros.

Caros colegas, quero deixar claro que o objetivo 
desta Frente é de acompanhar o processo legislativo, 
buscando a inovação e atualização da Constituição Fe-
deral e da legislação infraconstitucional, com a promoção 
de políticas públicas eficazes para assegurar os direitos 
e garantias dos magistrados e da população brasileira.

Por isso, mais uma vez quero convidar a todos 
para participarem do lançamento da Frente Parlamentar 
Mista para o Aperfeiçoamento do Judiciário, que acon-
tece amanhã, às 18h, no Plenário 1 da CCJ. Aguardo 
todos os senhores.

Obrigado. E o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no começo deste mês de novembro, mais 
precisamente no último dia 3, foi realizada mais uma 
reunião do Programa Ciência sem Fronteiras, promo-
vida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior, a CAPES. Na ocasião, foram 
divulgados os números da primeira chamada pública 
para o programa, voltado para a graduação-sanduíche 
nos Estados Unidos da América.

O processo, que ainda não está concluído, contou 
com um total de mais de 7 mil estudantes inscritos, de 
um total de 165 instituições de ensino superior aderentes 
no País. O número de universidades norte-americanas 
que já aderiram à iniciativa é ainda maior. Cerca de 250 
universidades dos EUA já firmaram acordo para fazer 
parte do Ciência sem Fronteiras. A previsão é que os 
estudantes comecem o intercâmbio no dia 15 de janeiro.

A previsão do calendário para as próximas eta-
pas é de alocar os estudantes brasileiros até 21 de 
novembro, atividade realizada pelo International Insti-
tute of Education. O envio dos documentos deverá ser 
realizado até o dia 10 de dezembro.

No dia 17 de dezembro, a Embaixada dos Es-
tados Unidos e os consulados norte-americanos es-
palhados pelo Brasil realizarão o Visa Day – Science 
Without Borders, um dia especial para a retirada do 
visto para os estudantes do Ciência sem Fronteiras. 
Além da possibilidade de conseguir a documentação 
necessária, os alunos brasileiros receberão palestras 
e orientações sobre o sistema de educação superior 
norte-americano.

O Programa Ciência sem Fronteiras é uma inicia-
tiva do Governo Federal que busca promover a conso-
lidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasilei-
ra por meio do intercâmbio de alunos de graduação e 
pós-graduação e da mobilidade internacional. O projeto 
prevê a concessão de até 75 mil bolsas em 4 anos.

O programa é fruto de esforço do Ministério da 
Educação, em conjunto com o Ministério da Ciência e 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62833 

Tecnologia, por meio de suas respectivas instituições 
de fomento – CAPES e CNPq, e Secretarias de Ensino 
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

Discorro longamente sobre este ambicioso pro-
jeto, que é um compromisso de campanha de nossa 
Presidenta Dilma Rousseff. Naquele período e após 
sua posse, ela reafirmou que o Governo Federal in-
vestiria pesado na formação superior no exterior para 
milhares de brasileiros e brasileiras. Vemos agora, com 
estes dados, que o Governo está resgatando mais um 
compromisso de campanha.

Antes de ser uma excepcional proposta, trata-
-se na verdade de um investimento na educação que 
consolidará o Brasil como potência em futuro próximo. 
Estão de parabéns os Ministérios envolvidos, e mais 
ainda a nossa Presidenta por ter esta visão de esta-
dista que poucos conseguem ter.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Total de AMAPÁ 2

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 

Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pinto Itamaraty PSDB 
Total de MARANHÃO 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de PARAÍBA 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Mendonça Filho DEM 
Total de PERNAMBUCO 5

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Total de ALAGOAS 1
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 31

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário de Oliveira PSC 

Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 27

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Total de RIO DE JANEIRO 22

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB 
Cândido Vaccarezza PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
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Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Penna PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 27

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Pedro Chaves PMDB 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 9

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 17

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 198 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Depois vou 
passar a palavra pela ordem aos Líderes.

 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 61-D, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 61-C, de 2011, que altera o art. 76 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou dar a pa-
lavra por 10 minutos ao Líder do PPS, por 10 minutos ao 
Líder dos Democratas e por 10 minutos ao Líder do PSDB.



62836 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

Retiro de ofício todos os requerimentos e os desta-
ques simples que foram apresentados. Estão retirados.

Logo depois passaremos à orientação dos Líde-
res, conforme o acordo, e imediatamente à votação 
dos cinco destaques, um atrás do outro.

Volto a ressaltar que é importante que todos os 
Líderes convoquem os Srs. Deputados para estarem 
presentes, para que possamos produzir as votações 
rapidamente, uma atrás da outra.

REQUERIMENTOS RETIRADOS DE 
PAUTA, DE OFÍCIO, PELO SENHOR PRE-
SIDENTE.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada de pauta da PEC 61-D/2011 costante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2011. – 
Deputado  Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do inciso VI do art. 117, combinado com item 
1, alínea a, inciso I, do art. 101 do Regimento 
Interno, a retirada de pauta da PEC 61/2011, 
que ‘Altera o art. 76 do Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias.’”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja conce-
dida verificação de votação do requerimento 
que solicita a votação em globo dos Desta-
ques Simples.”

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 162, 

XIV, do regimento Interno, a votação em globo 
dos destaques simples apresentados à PEC 
nº 61/2011.”

Sala das Sessões, – Deputado Pepe Vargas, 
Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, , e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão ‘fun-

do’ que consta no caput do art. 76 da ADCT, 
alterado pelo art. 1º da PEC 61/2011.

Salas das Sessões, de de 2011. – Deputado Ale-
xandre Leite, DEM/SP.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, , e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão ‘Ór-
gão’ que consta no caput do art. 76 da ADCT, 
alterado pelo art. 1º da PEC 61/2011.”

Salas das Sessões, de de 2011. – Deputado Ale-
xandre Leite, DEM/SP.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O primeiro 
Líder a usar a palavra pela ordem é o Líder do PSDB. O 
Deputado Duarte Nogueira está em plenário? (Pausa.)

Com a palavra, por 10 minutos, o Líder Duarte 
Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, cumprimento o Presidente Marco 
Maia por haver sugerido um entendimento para que 
pudéssemos caminhar para a votação dos destaques 
sem a necessidade de que façamos aqui a obstru-
ção radical, mas ao mesmo tempo que nos permite 
apresentar os pontos de vista e, ao mesmo tempo, os 
argumentos que basearam, durante toda a discussão 
da DRU, o posicionamento da Oposição, em especial 
o posicionamento do PSDB.

A Desvinculação de Receitas da União permite 
que o Governo modifique 20% de uma parte do Or-
çamento, dando a ele uma liberdade que, sem essa 
disposição constitucional, o Governo não teria. Por que 
isso foi feito no passado, há 17 anos, num primeiro mo-
mento, com o título de Fundo Social de Emergência e, 
depois, de Fundo de Estabilização Fiscal?

No começo, lá atrás, quando o Brasil engatinhava 
para equilibrar a sua inflação, para impedir que jogás-
semos por terra o Plano Real e para que pudéssemos 
ter, nos dias de hoje, a plenitude e a prosperidade que 
o País tem, teve que ser feito muito sacrifício para não 
deixar a inflação voltar, para conseguir manter todas as 
conquistas ocorridas tanto no Governo do Presidente 
Itamar Franco quanto no Governo do Presidente Fer-
nando Henrique. E o PT, 9 anos depois de governar o 
Brasil – aliás, o PT já governa o Brasil há mais tempo 
do que governou o PSDB –, não foi capaz de ter a cria-
tividade, a habilidade necessária, a visão de gestão 
para substituir a DRU por algum instrumento de controle 
orçamentário, de gestão orçamentária mais adequado.
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Nos dias de hoje, nós não temos mais crise fiscal. 
O Governo brasileiro chegou ao mês de novembro com 
um excesso de arrecadação de 12 bilhões de reais a 
mais do que estava previsto o ano passado. Nós não 
temos falta de recursos. O que nós temos é incapaci-
dade gerencial. É por isso que as obras do PAC não 
andam. É por isso que a saúde agoniza. É por isso que 
a tabela do SUS não foi reajustada. É por isso que Es-
tados e Municípios estão cada vez mais sacrificados, 
tendo que colocar mais recursos na saúde e, sobretu-
do, nas áreas sociais. É por isso que as estradas es-
tão esburacadas. É por isso que há tanta corrupção, 
tantas irregularidades e tanta falta de zelo na escolha 
da equipe do próprio Governo. Vejam, já caíram seis 
Ministros da República, cinco nesses últimos meses, 
por indícios de irregularidades, suspeita de corrupção 
ou enriquecimento ilícito.

Se não for o papel da Oposição, chamando a 
atenção disso perante a opinião pública, mostrando 
o outro lado da moeda, fica aqui apenas a opinião de 
quem detém a capacidade de escolher os cargos e de 
formar a maioria, portanto de quem tem o poder de 
mando para controlar não só a formação da maioria, 
mas os investimentos em publicidade, os investimen-
tos das empresas, esse assédio que, obviamente, o 
poder sempre realiza, não só aqui, mas em qualquer 
lugar do planeta. Mas, para a democracia existir, para 
os direitos das minorias e a lei, que garante não só a 
Constituição, mas todo o conjunto das leis brasileiras, 
serem respeitados, tem que haver os olhos vigilantes, 
fiscalizatórios, denunciantes muitas vezes, da Oposi-
ção e de todos os seus componentes.

Portanto, nós estamos aqui sustentando mais uma 
vez: o Governo está aprovando a DRU, a Desvincula-
ção de Receitas da União, portanto o direito de mudar 
a Constituição e mexer no Orçamento num percentual 
de 20%, sem necessidade.

Se houvesse a urgência que o Governo disse que 
havia, por que ele mandou a DRU para cá só no mês 
de agosto? Por que não fez isso logo no início desta 
gestão? E, agora, deixa de lado a urgência e coloca 
como argumento que a crise internacional, a crise 
mundial é o verdadeiro argumento para que a DRU 
seja aprovada. Não; não é.

A Desvinculação de Receitas da União não é nem 
de longe um instrumento de política anticíclica, de po-
lítica macroeconômica, de poder que se dá ao Gover-
no para contornar e diminuir os efeitos prejudiciais de 
uma crise internacional que possa retirar liquidez das 
instituições financeiras ou impedir que investimentos 
virtuosos continuem sendo feitos no Brasil; para garantir 
crédito para a população poder pagar seu crediário e 
para reduzir a taxa de juros. A DRU não é instrumen-

to para isso. O Governo quer somente ter mais poder, 
exageradamente mais poder, para fazer com o Orça-
mento o que bem entender.

Isso era necessário quando as contas do Governo 
não podiam ser fechadas lá atrás. Havia uma dificulda-
de de arrecadação, a chamada crise fiscal. O Governo 
nunca arrecadou tanto na sua vida. Nós conseguimos 
impedir no Congresso Nacional, em 2007, a prorroga-
ção do imposto do cheque, a prorrogação da CPMF. O 
Governo Lula dizia que, se nós não reaprovássemos 
o imposto do cheque, a CPMF, o mundo iria acabar, a 
saúde iria para o caos.

Muito bem, o Congresso, naquele momento, teve 
a luz de estar ao lado do que pensa a sociedade e 
decidiu não reaprovar a CPMF. E o que aconteceu? 
Absolutamente nada. Os dias continuaram como es-
tavam, a saúde continua com os mesmos problemas, 
porque o problema não é a falta do recurso da CPMF, 
até porque, na mudança que o Governo fez com o IOF 
– Imposto sobre Operações Financeiras, duplicando a 
alíquota do IOF, só com o IOF, o Governo arrecadará 
até o final deste ano 32 bilhões de reais. São pratica-
mente três quartos de uma CPMF.

Portanto, se nós hoje não aprovássemos a DRU, 
estaríamos dando uma oportunidade para o Governo, 
de fato, se mexer.

O Governo não age, principalmente este Governo, 
de forma absoluta; o Governo só reage. E deveria ser o 
Parlamento, para se autoafirmar, para se fazer altaneiro 
e para se fazer identificado com quem representamos 
aqui, que é a população brasileira, a dizer “não” à DRU 
e fazer um “presta atenção” para o Governo ter mais 
criatividade, formar melhores equipes, qualificar mais 
os seus quadros, ser mais zeloso com a aplicação do 
dinheiro público, combater a corrupção e fazer, como 
deseja qualquer cidadão brasileiro, o que precisa ser 
feito e não ficar aqui fazendo discurso, contando his-
tória, lançando pedra fundamental.

Eu estive em Pernambuco na semana passada. 
Lá, uma senhora me deu um encarte de jornal com 
uma fotografia da transposição do Rio São Francisco, 
Deputado Rui Palmeira.

Há 3 anos, o Presidente Lula montou uma tenda 
naquele local para fazer o lançamento da pedra funda-
mental das obras do PAC da transposição do Rio São 
Francisco. Houve muita crítica, até porque serviram vi-
nho, uísque – foi uma festa magnífica para o Governo 
fazer propaganda. Isso foi há 3 anos, em 2008. Hoje, 
quem for lá verá que a coisa está no mesmo lugar: a 
tenda ou a casa que montaram para fazer o lançamento 
da pedra fundamental é a única coisa que se encontra 
naquele local até hoje.
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Portanto, aquilo de que na verdade nós precisa-
mos é ficar vigilantes, ficar em cima deste Governo 
para não deixarmos passar uma versão que não seja 
compatível com a realidade, e fazer críticas quando 
for necessário.

Concluo: estamos convictos de que a aprovação 
da DRU não é necessária. Se ela fosse necessária, 
nós da Oposição seríamos os primeiros a defender a 
sua aprovação, como fomos os primeiros, quando o 
Brasil teve a crise, a aprovar as medidas provisórias, 
dando poder para o Banco do Brasil, para a Caixa 
Econômica Federal, melhorando o nosso sistema fi -, melhorando o nosso sistema fi-
nanceiro e não deixando a crise de 2008 ser preju-
dicial ao País.

Agora, a DRU não é necessária, é um instrumento 
de capricho do Governo. Sua aprovação, além de não 
ser necessária, vai tornar o Governo mais perdulário, 
menos zeloso com os recursos públicos e mais pre-
guiçoso na apresentação das soluções que verdadei-
ramente são as mais importantes para o País.

Portanto, nós vamos votar “não” à DRU, como vo-
tamos, e vamos votar defendendo os nossos destaques.

Muito obrigado.

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

 O SR. SILAS CÂMARA (PSD-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Silas Câmara votou com o PSD.

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

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra o Deputado Ronaldo Caiado, pelo DEM. S.Exa. 
dispõe de 10 minutos.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, este é um momento em que re-
almente nós não temos nada para poder cumprimentar 
o Plenário da Casa e muito menos elogiar a votação 
do Parlamento.

A que nós estamos assistindo? O Congresso Na-
cional, especialmente a Câmara dos Deputados, está 
votando hoje uma matéria pela qual transfere para o 
Executivo algo que é exatamente o direito e a prerro-
gativa de nós, Parlamentares: definirmos e fiscalizar-
mos o Orçamento.

Isso é algo inimaginável, é o Congresso Nacional 
dizendo que a partir de hoje estamos dando à Presi-
dente da República, ao Executivo, o direito de desvin-
cular parte de tudo aquilo que for aprovado aqui nos 
próximos anos, como o Orçamento da União. O Exe-
cutivo tem o direito de desvincular, de retirar 20% de 

todo esse valor, que é exatamente a desvinculação. 
E a Presidente vai usar isso de acordo com os seus 
interesses político-partidários.

Isso é deprimente. Não há nenhum apoio direcio-
nado às áreas mais críticas. Pelo contrário, nós estamos 
liberando o Executivo e estamos dizendo: “Esta Casa 
é incompetente para poder exigir o cumprimento, do 
Executivo”. Esta Casa abre mão dessa discussão. Esta 
Casa diz: “Olha, a Presidente e os Ministros são mais 
competentes e representativos da população brasileira 
do que os 513 Deputados Federais”.

Nesta Legislatura, ninguém mais vai votar a Des-
vinculação de Receitas da União. Esse cheque em bran-
co está dado ao Executivo. Ele vai fazer uso partidário, 
da máquina, de interesses eleitorais, de ONGs; ele vai 
cooptar a UNE, ele vai cooptar as centrais sindicais; 
ele vai irrigar toda essa máquina no País. É um projeto 
que visa única e exclusivamente às próximas eleições; 
não tem compromisso com as próximas gerações e 
muito menos com a sociedade brasileira.

Hoje eu recebi a visita de um colega, Presidente 
do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. O que ele 
traz? Um dado: “Tivemos 5.800 mortes em 4 emergên-
cias da rede municipal somente de janeiro a agosto de 
2011, no Rio de Janeiro”. Foram 5.800 mortos em 4 
hospitais de urgência do Rio de Janeiro! Não tem apoio 
à saúde! Não é o Democratas que está dizendo isso, é 
exatamente o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro.

Onde está a sensibilidade desta Casa, em ver o 
caos implantado onde mais de 11 mil leitos foram fe-
chados? Não existe apoio, principalmente na área da 
saúde, para livrar aquelas pessoas que estão na de-
pendência de uma máquina de hemodiálise, que pre-
cisam de um transplante renal? Cada ano que passa 
o percentual dos transplantados é menor. É a isto que 
estamos assistindo: os hospitais falidos.

No entanto, nós estamos dando ao Governo um 
cheque em branco, neste ano, de 100 bilhões de reais. 
A saúde pede, solicita, implora, que sejam liberados 
mais 30 bilhões de reais para, pelo menos, atender à 
necessidade daquele que depende da rede do SUS 
neste País. É a isso que estamos assistindo: uma in-
sensibilidade completa.

O Presidente do Congresso Nacional, vejam bem, 
alegou que não autorizava a entrada dos Parlamenta-
res da bancada da saúde porque estavam vestidos de 
avental, porque aquilo feria o decoro. Vejam bem o ab-
surdo! Impediram o acesso dos Deputados ao plenário 
do Senado Federal porque nós estávamos vestidos de 
branco, com avental, para dizer ao Senado que priorizas-
se a votação da Emenda 29. O Presidente José Sarney 
decidiu então impedir a solicitação que seria feita por 
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todos nós Deputados. Tivemos que retirar os aventais. 
Entramos no recinto do Senado e lá vestimos o avental.

Vejam bem, o que é quebra de decoro? Lutar 
pela saúde no Brasil? Mostrar a situação caótica em 
que o Brasil vive? E é decoro aprovar uma DRU e dar 
um cheque em branco ao Governo para ficar irrigando 
as ONGs, que, sem dúvida nenhuma, servem como 
entidades de fachada, para poder alimentar caixa dois 
de campanhas eleitorais ou de movimentos sindicais 
ou dos estudantes deste País? Dar apoio a toda a es-
trutura de Governo e se calar diante dos escândalos 
existentes?

É esse um Senado Federal que está preocupado 
com a sociedade brasileira? É esse um Senado Federal 
que, depois de uma luta de vários e vários anos nesta 
Casa, depois de um grande acordo e de uma grande 
votação, depois de esta Casa aprovar um Código Flo-
restal, um Senador Jorge Viana resolver alterar todo 
o entendimento e o acordo?

Só para os Srs. Parlamentares não serem surpre-
endidos amanhã, não dizerem que não sabiam, sabem 
o que ele impõe agora no novo texto que apresentou 
no Senado Federal? Que uma propriedade de 100 
hectares de terra, em qualquer um dos Estados da 
Federação, que tenha na sua área agricultável ou de 
pecuária uma inclinação de 25 graus... Os senhores 
sabem o que é uma inclinação de 25 graus? Qual é a 
propriedade rural no Brasil que não tem uma inclinação 
de 25 graus? Essa propriedade está impedida de ter 
a atividade agrícola e pastoril. Ela terá que apresentar 
um plano de manejo florestal sustentável.

Numa propriedade de 100 hectares de terra, 
só esse plano de manejo custa 19.200 reais. Se ela 
tiver 300 hectares, são 28.800 reais por ano; mais o 
cadastro ambiental numa propriedade de apenas 100 
hectares, 2.800 reais a mais; a quota de reserva am-
biental, mais 2.800 reais. Um pequeno produtor rural 
do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul terá, 
no mínimo, que gastar anualmente para ter um manejo 
florestal sustentável – porque não pode haver pecu-
ária nem agricultura nas terras que tenham 25 graus 
de inclinação – 25 mil reais.

Eu digo para os Srs. Parlamentares: o meu 
Estado vai ser dizimado. Mas e os Parlamentares 
de Minas Gerais, e a Presidente, no Espírito Santo, 
como vai poder dizer para os agricultores naquele 
Estado que não têm mais nenhuma área, nem um 
milímetro de terra agricultável no Espírito Santo? 
Quer dizer, que absurdo é esse? Que anomalia é 
essa? Que total incongruência com aquilo que é a 
realidade brasileira!

Isso é simplesmente, Sra. Presidente, uma máqui-
na burocrática que está sendo montada para extorquir 

o produtor rural, em palavras claras, para assaltar o 
produtor rural, porque nenhuma propriedade rural nes-
te País vai ter como atender a todas essas exigências 
que estão sendo criadas no Senado Federal.

Mas isso tem um interesse.

(O microfone é desligado.) 

O SR. RONALDO CAIADO – Sra. Presidente, 
sabe qual é o interesse de tudo isso? São dois. Pri-
meiro, é uma máquina de extorsão.

Pergunto aos Parlamentares que aqui estão, 
dentro da exigência do georreferenciamento que foi 
criada: se o INCRA – isso dito pelos Presidentes de 
INCRAs regionais – fechasse as portas hoje, teria que 
trabalhar mais 10 anos para atender aos processos de 
georreferenciamento que lá já estão protocolizados.

Pergunto aos Srs. Parlamentares: essas exigên-
cias são cabíveis? São possíveis de serem atendidas? 
Não. Elas têm o sentido de criar um clima de intranquili-
dade no campo, de levar todo agricultor e todo produtor 
rural à condição de ilegalidade, de extorquir o produtor.

(O microfone é desligado.)

O SR. RONALDO CAIADO – E, além do mais, 
fazer com que haja uma concentração de terras na 
mão de poucas empresas no País, porque apenas as 
grandes empresas vão dar conta de ter zootecnistas, 
veterinários, agrônomos, advogados, técnicos para 
acompanhar toda essa burocracia. A vida como ela é 
no campo: são 5 milhões e 500 mil propriedades rurais, 
e apenas poucas grandes propriedades têm estrutura 
e caixa financeiro para atender a essas exigências.

Com isso, o que o Senado está fazendo é aprovar 
um plano em que eles estarão promovendo o maior 
êxodo rural já visto no País e colocando todas as pro-
priedades rurais como susceptíveis à desapropriação, 
por não poderem atender a todas essas exigências.

(O microfone é desligado.)

2º QUORUM: 308 SRAS. E SRS. DE-
PUTADOS

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
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Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Beto Faro PT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 9

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 5

TOCANTINS

Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps

Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Total de PIAUÍ 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de PARAÍBA 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 11

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 2
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SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 

Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 46

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
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Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Total de RIO DE JANEIRO 26

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob

Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 41

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Vilmar Rocha PSD 
Total de GOIÁS 10

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Mandetta DEM 
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Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
João Arruda PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 11

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 

Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 22

O SR. FERNANDO FERRO – Sra. Presidente, 
o tempo, por favor.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Rubens Bueno, pelo PPS.

V.Exa. usou por 13 minutos o tempo de V.Exa.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Desconta do PSOL, 
não é, Presidente?

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós es-
tamos hoje votando o segundo turno da PEC que trata 
da Desvinculação de Receitas da União. E a DRU se 
tornou uma ferramenta à disposição do Poder Execu-
tivo quando, em 1994, se implantava no Brasil uma 
proposta que visava claramente organizar a economia, 
organizar as finanças públicas e estabelecer mecanis-
mos para, organizadamente e com fundamentos ma-
croeconômicos sólidos, buscar-se construir um novo 
momento na vida do País.

Lá se deu o nome de Fundo Social de Emergência. 
A Oposição, na época, não considerou o Fundo Social 
de Emergência como algo importante, que não tinha 
o mínimo de visão de um futuro melhor para o País. A 
mídia, que à época não era golpista, era a mídia que 
atendia aos interesses da Oposição, especialmente do 
PT, dava todo o aparato para que se pudesse fustigar, 
na votação em plenário, qualquer iniciativa do Poder 
Executivo para construir um novo momento na vida, 
buscando um rumo novo para o País.

Votou-se, aprovou-se, repetiu-se em 1997, repe-
tiu-se em 2000.

É importante destacar que quando aqui estava, 
em 2000, e quando estava aqui em 2001 como Líder 
da bancada do PPS, nós fazíamos a mesma Oposi-
ção que hoje o PT toma posição ao contrário. Essa é 
a história de coerência do partido que está no poder.

O que chama a atenção é que, criado o Fundo 
Social de Emergência, que estabeleceu novos parâme-
tros desde o Plano Real, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, fundamentos macroeconômicos da maior im-
portância para o País, naquele momento, não se dava 
a devida atenção.

Resultado disso, consolidado este projeto, con-
solidadas estas demandas, instaladas as novas ferra-
mentas para o Brasil voltar a ter um passo decisivo no 
seu crescimento e no seu desenvolvimento, isso veio 
a acontecer a partir de quando a economia do mundo 
começou a jorrar dinheiro para todos os lados e fazer 
com que tivéssemos, aí, sim, a presença do Brasil neste 
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contexto internacional, buscando com isso dar efeti-
vamente as condições para que um país do tamanho 
como o nosso, desigual como o nosso, pudesse pelo 
menos estar inserido nesse contexto da economia e 
da gestão moderna do mundo.

Superada aquela fase, o Brasil voltou, então... 
amparado, ancorado nesses fundamentos macroeco-
nômicos, o Brasil começou a crescer, a se desenvol-
ver. Resultado disso é que se gera emprego, é que se 
faz com que os governos arrecadem mais: Governo 
Municipal, Governo Estadual, Governo Nacional. E, 
ao arrecadar mais, começa então a imaginar que nós 
teríamos uma transição para que a Desvinculação de 
Receitas da União não mais acontecesse, até porque 
não há mais necessidade. Se não há mais necessidade, 
não há razão de estarmos aqui debatendo, discutindo 
e votando matéria como esta.

Mas o que se quer, apesar do crescimento men-
sal, apesar do crescimento diário das receitas dos 
governos, especialmente do Governo Federal, nós 
temos aqui agora: um cheque em branco, que é dado 
ao Poder Executivo para fazer o que bem entender. 
E não é pouco dinheiro, mas alguma coisa em torno, 
Deputado Ivan Valente, de 5 bilhões por mês. Quer di-
zer, nós teremos, cada mês, 5 bilhões de reais sendo 
manipulados, sendo dados a quem quiser, da forma 
que quiser, sem a preocupação de saber que os Es-
tados e Municípios podem e devem, como já deram 
e estão dando o que há de melhor para construir um 
futuro melhor para o nosso País.

Das obras do Brasil, o Governo Federal aparece 
com muita propaganda. Aliás, se tivéssemos aqui um 
campeonato de marketing, sem dúvida alguma, nesses 
8 anos, quase 9 anos, teríamos aqui o campeoníssi-
mo de toda a história do Brasil de como é que se faz 
um marketing com tamanha perfeição, com tamanho 
resultado, sem ter a preocupação de saber se a obra 
tem viabilidade, se tem recursos, se ela é importan-
te ou se ela vai ser concluída num certo prazo. Não. 
Quem constrói efetivamente, que tem começo, meio 
e fim, são os Municípios e os Estados. Mais de 70% 
das obras construídas no Brasil são os Estados e Mu-
nicípios que estão construindo.

Nós trouxemos um dado, colocado desta tribu-
na: na área de saúde pública, nos últimos 8 anos, o 
Governo Federal aplicou menos recursos do que os 
Estados e Municípios, enquanto estes dobraram a 
aplicação na área de saúde no Brasil inteiro. Ou seja, 
quem efetivamente faz acontecer na boa execução da 
gestão pública, nas suas diferentes políticas, são os 
Estados e os Municípios.

Aliás, a pirâmide, no Brasil, é o inverso do que 
acontece no mundo. Aqui, dos recursos arrecadados, 

70%, em números arredondados, vão para as mãos 
da União, 30% são divididos entre Estados e Muni-
cípios. Nós temos que inverter essa pirâmide, temos 
que colocar o dinheiro nas mãos daqueles que fazem 
as obras, que fazem as obras do gosto da população, 
que ajudam a fiscalizar as obras, que ajudam as obras 
a custar menos para os cofres públicos do País.

Por isso nós estamos aqui a discutir agora, a 
encaminhar em nome da bancada do PPS. Por esse 
compromisso maior de, aos poucos, fazer uma tran-
sição que libere recursos da União para os Estados e 
Municípios. De que forma? Fazendo com que a União 
possa efetivamente contribuir com as grandes linhas, 
com as grandes diretrizes das políticas públicas, para 
executá-las nos Estados e Municípios, e não com a 
grande invenção que se deu, das ONGs, da corrupção 
do Governo atual.

E olhe que as ONGs, na sua grande maioria, pres-
tam grandes serviços sem 1 centavo do poder público. 
Aqui no Brasil, de repente, depois do mensalão, vieram 
as ONGs. Agora as ONGs são para saber como é que 
se busca dinheiro público para ser desviado para cam-
panhas eleitorais, para caixa dois, para a “cupinchada”, 
para o partido aliado que está na base do Governo.

A que ponto nós chegamos! Desmoralizaram-
-se partidos políticos, desmoralizou-se o Congresso 
Nacional, desmoralizou-se a atividade política como 
um todo. Agora vem um novo fato daquilo que nós co-
nhecemos como terceiro setor para construir algo de 
melhor, chamar a sociedade e o Poder Público, dis-
cutir e poder ter alguém para ajudar a construir essas 
políticas públicas importantes, longe dessas questões 
do poder empedernido, já todo ele patrimônio de pe-
quenos grupos que dominam o País há muitos anos.

Então, construir esse novo momento é dizer: não 
concordamos na forma como está sendo governado, 
não concordamos na forma como estão sendo repas-
sados milhões e milhões do dinheiro público para fazer 
aquilo que hoje é manchete, que hoje é mídia golpis-
ta. Antes era mídia parceira, agora é mídia golpista, 
porque denuncia aquilo que efetivamente está acon-
tecendo de errado neste Governo. É dinheiro público. 
Se é dinheiro público, é sagrado, tem que estar sendo 
investido em medicamentos, tem que estar sendo inves-
tido em saúde pública, tem que estar sendo investido 
em segurança pública, tem que estar sendo investido 
em educação de qualidade, e têm de saber que tudo 
isso se constrói com grandes parcerias, chamando a 
sociedade, governos estaduais, governos municipais, 
para que esta consequência e sequência se faça da-
quilo que há de melhor, da relação custo-benefício, 
para que o resultado seja melhor.
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E olha que nós, brasileiros, trabalhamos 5 meses 
por ano pagando impostos no Brasil! Trabalhamos 5 
meses por ano pagando impostos no Brasil, e o dinheiro 
vai para as mãos do Governo, e lá grande parte desse 
dinheiro é desviada não só nos milhares e milhares de 
cargos comissionados, tirando do serviço público o 
mérito para que o servidor de carreira de Estado pos-
sa contribuir da melhor forma possível para oferecer 
cidadania, para oferecer à população a contribuição 
de políticas da melhor qualidade. Isso tudo acabou.

Desmoralizou-se também o serviço público, por-
que os cargos comissionados tomam conta daqueles 
apadrinhados que ajudaram na eleição e, como cabos 
eleitorais, agora são premiados com a direção de em-
presas, estatais, conselhos das estatais, lugares por 
toda ordem, por toda hora, em todo momento, fazendo 
com que o dinheiro público não seja aplicado correta-
mente, com a capacidade de pensar numa gestão de 
qualidade. Não.

É isso o que estamos vendo. Vejo aqui medidas 
que foram tomadas contra a DRU. O PT tomou medi-
das como essa, foi ao Supremo Tribunal Federal tentar 
desfazer aquilo que eles eram contra, o Plano Real, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, aquilo que foi da maior 
importância para o Brasil. Deixou-se de dar presença, 
deixou-se de dar o apoio para obter o discurso fácil para 
chegar ao poder. E chegando ao poder faz com que as 
coisas agora aconteçam a seu modo, um modo que 
não atende à aspiração maior daqueles que querem 
ver o dinheiro do seu imposto bem aplicado em favor 
do povo brasileiro.

 O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu, 
Deputado Wladimir Costa, do PMDB, votei com a 
orientação do meu Líder Henrique Eduardo Alves. 
Votei com o PMDB.

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

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

Líder do PSOL, Deputado Ivan Valente, requereu a 
palavra pelo seu partido de oposição. S.Exa. tem a 
palavra por 10 minutos.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agra-
decer a V.Exa. a sua atitude sempre democrática e 
soberana como Presidente desta Casa.

Neste momento em que nós concluímos a discus-
são sobre a DRU, eu queria que fosse feito um balanço 
mesmo de onde foram utilizados os recursos da Des-
vinculação de Receitas da União e para que serviam.

Na verdade, em todos os Governos – em todos 
–, mesmo concedendo-se essa autonomia ao Execu-
tivo, o dinheiro foi reservado para fazer ajuste fiscal. 
Ele nunca foi reservado para redirecionar para as 
áreas sociais. Na verdade, há 20 anos praticamente o 
nosso País só pensa em responsabilidade fiscal. Ele 
não pensa em responsabilidade social. Inclusive, para 
combater os impropérios de governantes, existe a Lei 
do Colarinho Branco.

O PT votou contra a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Eu estava aqui e vi. E estava certo, só que hoje 
ele virou responsável fiscal. Mas ninguém vota uma 
lei de responsabilidade social. O que quer dizer isso? 
Quer dizer que você pode gastar o máximo contratan-
do professores, enfermeiros ou médicos, mas você 
não tem limites para pagar juros ao capital financeiro. 
Pode ser 100% do Orçamento. Isso é não ter respon-
sabilidade social.

A Desvinculação de Receitas da União foi fei-
ta para isso, obedecendo, em primeiro lugar, a um 
receituário do Fundo Monetário Internacional. Ali-
ás, nos documentos oficiais do Fundo Monetário 
Internacional está escrito, nas cartas de intenções. 
A DRU está nas cartas de intenções do FMI. Não é 
uma novidade. O superávit primário também é um 
conceito introduzido pelo Consenso de Washington. 
Ele não existe em economia. Por que sempre se tem 
de fazer um superávit para pagar juros da dívida pú-
blica? E é um percentual sagrado, é um percentual 
reservado sagrado.

Sra. Presidente, primeiro, quero contra-argumen-
tar os argumentos do Governo nessa discussão. O pri-
meiro é que a DRU é necessária para o País enfrentar 
a crise internacional. Nós dizemos que, se o Governo 
admite que está enfrentando a crise da mesma forma 
que os países europeus, aceitando esse receituário do 
Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Inter-
nacional, cortando os gastos sociais para privilegiar a 
dívida pública, não pode fazer discurso de propostas 
anticíclicas aqui. Na verdade, eles estão seguindo o 
mesmo receituário.

Segunda questão: a DRU não afeta a área de 
saúde e as áreas sociais. Nos últimos anos, os recur-
sos do Ministério da Saúde cresceram de 28 bilhões, 
em 2002, para 67 bilhões, em 2010.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando se 
citam valores, é preciso considerar se o valor é no-
minal, se foi incorporado o processo inflacionário e 
descontado – porque tudo crescerá, evidentemente 
–, e o próprio crescimento econômico do período. É 
aí que está a falsificação dos dados. O Governo usa 
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dados em percentual do PIB, o que, na nossa opinião, 
é uma grande manipulação política, é a utilização de 
dois pesos e duas medidas.

E eu quero exemplificar isso com o seguinte: en-
quanto o estoque da dívida pública federal caiu de 60% 
do PIB, no Governo FHC, para 39%, no Governo Lula, 
eu poderia dizer, também, que a percentagem do PIB, 
em gastos federais com a Saúde, caiu de 1,91% do PIB, 
em 1992, para 1,83% do PIB agora, em 2010. Por isso, 
a comparação com o PIB é importante. Quanto maior 
o PIB, maior a necessidade de serviços de saúde, pois 
temos mais necessidades colocadas pela realidade de 
um país que cresce, evidentemente.

Sr. Presidente, a terceira questão é que a DRU, 
segundo o Líder do PT falou aqui, tem permitido a 
redução dos juros. Olhem os senhores, é a DRU que 
tem permitido a redução dos juros!

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclua, 
Deputado.

O SR. IVAN VALENTE – Segundo o Deputado 
Paulo Teixeira colocou aqui, nós estamos conseguindo 
pagar menos dinheiro aos banqueiros, e o recurso não 
é pago ao sistema financeiro e aos rentistas, isso vai 
para Educação e Saúde. Isso não é verdade, porque 
a taxa de juros brasileira continua sendo a maior do 
mundo, 12%. Ela aumentou cinco vezes este ano e 
só foi reduzida em 0,5% agora, nos últimos 2 meses. 
É a maior do mundo! A segunda maior do mundo é 
a da Turquia, 6%. Então é evidente que a taxa de ju-
ros brasileira é a maior do mundo, e ela condiciona 
uma transferência enorme de recursos para o capital 
financeiro.

Então, nós entendemos que a DRU, Sr. Presi-
dente, realmente acaba com a área social, a saúde e 
a Previdência Social.

Por isso o PSOL trabalhou contra a manutenção 
da DRU.

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, a 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Feito o de-
bate, passa-se à votação.

O primeiro destaque é do PSDB, que propõe vota-
ção em separado da expressão “contribuições sociais”.

Para orientar ali, gente, no painel, que eu vou 
orientar por todo o mundo. Rejeitando a expressão 
“contribuições sociais”... (Pausa.) Gente, vai demorar 
muito para abrir o painel?

DESTAQUE DE BANCADA

PSDB

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 

2º, combinado com a art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão “con-
tribuições sociais” constante do art. 1º da PEC 
61/11, que altera o art. 76 de Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB. 

 O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu consul-
to V.Exa. se, dado o acordo que já foi apresentado...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou 
orientar ali, não precisa orientar. (Pausa.) Travou o 
negócio aí?

O SR. CESAR COLNAGO – É, Sr. Presidente, 
V.Exa. está indo muito rápido; a máquina é mais de-
vagar um pouquinho.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai lá, então.
Além do PSDB “não”, o Democratas é “não”, o 

PV-PPS liberou a bancada, naquele critério, como vinha 
se comportando; o PSOL é “não”, a Minoria é “não”, e 
o restante é “sim”.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou levar a 
ficha do PSDB para V.Exa. assinar. Já votou por nós.

Muito obrigado. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estou vendo 

que o meu crédito anda grande aqui.
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
Em votação.
A Presidência solicita a todas as Sras. Deputadas 

e aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, 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. PRESIDENTE (Marco Maia) – Faço um 

apelo aos Líderes e aos assessores para que liguem 
para os Deputados, porque nós vamos fazer cinco vo-
tações, uma atrás da outra.

Então, fiquem no plenário.
Vamos votar uma; completou o quorum, nós vo-

tamos a outra.
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Agora, é óbvio que precisamos dos votos aqui 
para fazer a votação.

Podem ligar as campainhas no Anexo IV, no Ane-
xo III. Vamos fazer barulho para a turma vir para cá.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Paulo Teixeira, V.Exa., que gosta de falar, pode utilizar 
a palavra, desde que não crie nenhuma crise, nenhum 
problema – assuntos amenos. Vamos falar sobre fute-
bol, campeonato brasileiro.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa preo-
cupação é com o vazamento de petróleo na Bacia de 
Campos. Aquele vazamento é gravíssimo, já que os 
danos ambientais resultam de uma atitude, na minha 
opinião, irresponsável da empresa Chevron. Nós temos 
que investigar profundamente o ocorrido.

O Governo Federal aplicou uma multa severa a 
essa empresa, mas há também o estudo de, caso te-
nha havido negligência ou má-fé, inabilitar esta empre-
sa para que ela não possa prestar serviços no Brasil 
por um período.

Por isso acho importante, Sr. Presidente, dialo-
gando com o Deputado Miro Teixeira, que V.Exa. pos-
sa organizar uma Comissão Geral neste Parlamento 
para discutirmos o vazamento de petróleo na Bacia de 
Campos, porque é de uma gravidade, e nós não te-
mos ainda a dimensão da grandeza dessa gravidade.

Sr. Presidente, é importante dizer que a PETRO-
BRAS, empresa que explora, de maneira intensiva, 
petróleo naquela região não comete “barbeiragens” 
dessa natureza.

Por isso, Sr. Presidente, eu acho importante que 
este Parlamento sedie esse debate, para que nós 
possamos fazê-lo de forma a evitar futuras repetições 
e também exigir reparações dessa empresa. Que ela 
possa fazer todas as políticas para diminuir os danos 
resultantes desse vazamento de petróleo.

Sr. Presidente, quero trazer a V.Exa. essa pre-
ocupação, porque o Partido dos Trabalhadores tem 
grande e intenso compromisso com o meio ambien-
te, e esse é um dano de grande repercussão para 
nosso País.

 O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
quer mudar sua orientação para obstrução, por favor.

 O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto os colegas votam, eu quero concordar com o 
Líder do PT. Na verdade, nós temos uma plataforma 
continental em que, à medida que formos pesquisando, 
fazendo a prospecção, vamos encontrar com certeza 

mais petróleo, e evidentemente esses desastres podem 
acontecer, principalmente se não for bem conduzido o 
processo produtivo.

Mas o País tem de estar preparado, com um pla-
no de contingência, para que esses desastres sejam 
responsabilizados, tenham com clareza o diagnóstico 
do que aconteceu, a interferência imediata da empre-
sa e mesmo dos órgãos de controle. E aí acho que a 
sugestão do Deputado Paulo e do Deputado Miro é im-
portante, porque poderemos ter, além desse desastre 
relativamente grande – não é do tamanho do desastre 
do Golfo do México –, com certeza, outros desastres. 
Concordo com a proposição.

Aproveito a oportunidade para registrar a presen-
ça dos Vereadores de Conceição do Castelo: Cláudio, 
Cleone, Saulo, Lúcio, Henrique e Pipico, que visitam 
hoje nossa Câmara Federal. 

Muito obrigado.
 O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Marco Maia, hoje 
mais cedo eu falei sobre a questão do vazamento da 
Chevron, e pedi que a Câmara dos Deputados reali-
zasse, por iniciativa da Mesa, uma Comissão Geral.

Porém, vai ser muito burocrático ter de reunir a 
Mesa, saber disso. Estou combinando com o Deputado 
Paulo Teixeira que amanhã recolheremos as assinatu-
ras e apresentaremos a V.Exa. esse requerimento, com 
a fundamentação dos engenheiros da Coordenação 
de Programas de Pós-Graduação em Engenharia, a 
COPPE. É muito grave. Como disse o Deputado Paulo 
Teixeira, é muito grave o que se passou. E a Câmara 
dos Deputados tem de revelar que é capaz de encon-
trar instrumentos que impeçam a repetição desses 
episódios. Claro, não devemos deixar impunes os res-
ponsáveis. Agora, é impossível que se fique de braços 
cruzados, olhando para os lados, quando o Brasil sofre 
ameaças dessa natureza.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço aos 
Srs. Parlamentares que fiquem no plenário, porque 
vamos ter cinco votações, uma atrás da outra, sem 
discursos, sem falas, para encerrar a votação da DRU.

Se ficarem aqui, nós vamos votar mais rápido, 
encerrar mais rápido esta votação. Então não saiam 
do plenário, porque serão cinco votações, uma atrás 
da outra.

 O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a todos 
os Deputados do Partido dos Trabalhadores e tam-
bém aos demais Deputados desta Casa que venham 
ao plenário, para nós encerrarmos a votação da DRU.
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Como V.Exa. acabou de dizer, são cinco votações. 
Quero, portanto, pedir a permanência de todos os De-
putados, para darmos esse instrumento importante ao 
Governo para o enfrentamento da crise que tem arra-
sado a Europa, os Estados Unidos, mas o Brasil resis-
te, crescendo, gerando emprego e distribuindo renda.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tão acontecendo reuniões de bancadas para discus-
são de emendas. Peço a todos os coordenadores de 
bancadas estaduais que suspendam as reuniões e 
venham ao plenário. Nós vamos fazer cinco votações 
seguidas. Que depois das votações sejam realizadas 
as reuniões de bancada ou amanhã de manhã. Estou 
percebendo aqui bancadas de vários Estados em que 
não há ninguém. Eu não vou dar exemplos, mas há 
vários Estados que estão fazendo reunião de banca-
da. Isso acaba dificultando o andamento da votação. 

Então, eu queria pedir que suspendessem as 
reuniões de bancada e que nós nos concentrássemos 
na votação da DRU.

 O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

 O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder 
do PT acabou de falar do compromisso do Governo e 
do PT com o meio ambiente. Nós vamos deixar isso 
muito claro nessa Comissão Geral e fazer esse deba-
te mesmo.

A Chevron está lá fazendo o que quer com menos 
de 2 mil metros de profundidade. Agora, o pré-sal vai 
ser com 7 mil metros de profundidade. Nós assistimos 
ao desastre no Golfo do México, e ninguém fala nada. 
No entanto, para energia renovável, que é o etanol, 
o Governo cruzou os braços, virou as costas; para a 
energia de biomassa, o Governo virou as costas.

Essa é a realidade que temos de discutir nes-
sa Comissão Geral aqui. O Governo só sabe injetar 
dinheiro do BNDES para capitalizar a PETROBRAS, 
tirar dinheiro do Tesouro para, cada vez mais, tapar o 
furo e o buraco da PETROBRAS, para que ela invis-
ta em quê? Essa é a realidade, é o que precisamos 
discutir aqui. Onde está o compromisso do PT com o 
meio ambiente? Onde está o apoio à biomassa, ao 
etanol, a todas as alternativas de energia que não seja 
o petróleo? Combustível fóssil é o mais poluidor que 
existe para o meio ambiente. No entanto, é ele quem 
recebe todo o apoio do PT e do Governo Dilma. Essa 
é a realidade.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero pe-
dir a todos os Srs. Deputados que permaneçam em 
plenário porque haverá cinco votações nominais, uma 
após a outra, sem debate e sem discussão. Encerra-
da uma, votamos a outra. Se os Deputados estiverem 
todos aqui, vamos encerrar isso em 10 ou 15 minutos.

Então, peço que permaneçam em plenário.
 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, a respeito 
da votação que será feita amanhã, no Senado, sobre 
o Código Florestal, cujo relatório é do Senador Jorge 
Viana, queríamos dizer que as grandes questões, sem 
dúvida, mostram que há um imenso retrocesso.

O projeto, que saiu da Câmara dos Deputados, 
de anistia aos desmatadores, de isenção até quatro 
módulos fiscais, de transferência de responsabilidade 
para os Estados e assim por diante, de atentado às 
áreas de preservação permanente e de reserva legal, 
não pode continuar. As declarações da Senadora Kátia 
Abreu, no jornal O Globo de ontem, mostram o nível 
da questão: “Mata ciliar não pode virar santuário”. Ou 
seja, ela quer invadir as APPs. Mais do que isso, Sr. 
Presidente, ela agride o Relator, Deputado Jorge Viana. 
Ela, respondendo ao Senador Jorge Viana sobre o que 
acha do seu relatório, fala claramente que o Relator 
tem medo de dizer que vai ser possível consolidar as 
áreas produtivas e ficar marcado para sempre. “Por 
que pegar essa relatoria se não dá conta de fazer o 
óbvio? Essas matérias complexas só deveriam ser 
conduzidas por quem tem coragem de fazer”. Mas fa-
zer o quê? Fazer isso? Praticar o desmatamento no 
nosso País? Transformar o Brasil num grande deserto 
verde? Dar garantias apenas aos grandes exportado-
res de carne, de soja e de biocombustíveis, ou garantir 
a biodiversidade brasileira, a pequena produção e a 
produtividade no nosso País?

Essa é a grande discussão do Código e do que 
vamos voltar a falar.

 O SR. FÁBIO FARIA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Fábio Faria com a palavra.
O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD, no mo-
mento, está em reunião de bancada. A orientação da 
Liderança é para que se altere o painel de “sim” para 
obstrução, porque estamos discutindo várias questões 
internas do partido. Peço às Sras. e aos Srs. Deputa-
dos que votaram que alterem para obstrução, a fim de 
que possamos continuar nossa reunião.

Essa é a orientação da Liderança do nosso par-
tido.
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 O SR. BOHN GASS – Presidente Marco Maia...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para re-
gistrar aqui que o Partido dos Trabalhadores, que tem 
a defesa, dentro do seu programa e de suas práticas, 
das questões do meio ambiente, produziu no Governo 
do Presidente Lula e agora continua no Governo da 
Presidenta Dilma o maior programa de biodiesel, o Pro-
grama Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, com 
a adição de 5% do biodiesel produzido pelos agricul-
tores, com estímulos, com selo social, que passa pela 
cadeia da produção, não só do agricultor, mas também 
da indústria que oferece esse biodiesel. Já vencemos 
inclusive esse programa. Foram antecipados os 5% 
de adição que já existem no Brasil. Portanto, quando 
alguém faz referência ao programa do nosso partido, 
o PT, essa é a prática que estamos tendo.

Estamos inclusive debatendo agora a ampliação 
da adição do biodiesel no combustível, exatamente 
para termos uma tranquilidade maior de renda para 
quem produz e, ao mesmo tempo, menos agressão 
aos temas ambientais. (Pausa.)

 O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas rebater as palavras do Deputado Ronaldo Caiado.

O Governo da Presidenta Dilma Rousseff tem 
feito altos investimentos em energia limpa – hidrelé-
tricas, energia eólica – e em conservação de energia.

Depois de 20 anos, retomamos o investimento em 
energia limpa no Brasil. Inúmeras hidrelétricas estão 
sendo construídas no Brasil, que tem um grande par-
que eólico sendo viabilizado. Portanto, este partido e a 
Presidenta Dilma Rousseff têm um alto compromisso 
com o tema ambiental e com o tema das energias lim-
pas. O Brasil é um exemplo para o mundo em etanol. 
Esse é o nosso compromisso.

 O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, apenas para fazer um registro.

O Projeto de Lei nº 273, de 2011, de minha auto-
ria, responsabiliza as empresas que utilizam produtos 
nocivos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente 
pela lavagem dos uniformes de seus empregados. A 
proposta está pronta para ser analisada pelo Plenário 
da Casa, pois foi apensada ao PL nº 24, de 2007, que 
tinha sido analisado nas Comissões.

Tal procedimento, Sr. Presidente, também vem 
em consonância com a decisão da 4ª Turma do TST, 
que rejeitou recurso da revista da BRF – Brasil Foods 

S.A., e manteve a condenação de pagamento de 10 
reais mensais à funcionária pela lavagem dos unifor-
mes. O pedido foi indeferido inicialmente, em primeira 
instância, mas, após recurso...

(O microfone é desligado.)

O SR. ASSIS MELO – Portanto, esse é o registro 
que eu gostaria de fazer aos nobres pares.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Deputado Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um 
registro por escrito e rogo a V.Exa. que o receba para 
divulgação, concernente ao novo salário mínimo que 
irá vigorar a partir do ano de 2012, já definido pela 
Presidenta Dilma Rousseff.

Espero que este registro seja recebido por V.Exa., 
com os efeitos de divulgação nos meios de comunica-
ção desta Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
no aprovou o novo valor do salário mínimo para 2012: 
R$622,73. Um grande avanço em termos de valores, 
se considerarmos toda a evolução que o salário mí-
nimo alcançou.

O salário mínimo é o mais baixo valor de salário 
que os empregadores podem legalmente pagar a seus 
funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção 
de bens e serviços. Também é o menor valor pelo qual 
uma pessoa pode vender sua força de trabalho.

Há quem seja contra o estabelecimento de um 
valor-base, mas a verdade é que o salário mínimo 
aumenta o nível de vida dos trabalhadores e reduz as 
desigualdades sociais.

Quem instituiu o salário mínimo no Brasil foi o ex-
-Presidente Getúlio Vargas. Regulamentado pela Lei nº 
185, de janeiro de 1936, e pelo Decreto-Lei nº 399, de 
abril de 1938, o salário mínimo teve seus valores fixados 
pelo Decreto-Lei nº 2.162, de 1° de maio de 1940, e pas-
sou a vigorar nesse mesmo ano. O salário estabelecido 
à época tinha 14 valores diferentes, cuja variação entre 
o menor e o maior era de 2,67%. O primeiro reajuste ao 
salário mínimo ocorreu no mês de julho de 1943, sendo 
que em dezembro do mesmo ano houve outro reajuste. 
Após esse período, foram 8 anos sem reajuste.

A proposta de um valor mínimo foi, inicialmente, 
uma forma de controlar a proliferação de estabeleci-
mentos que apresentavam condições de trabalho de-
ploráveis na indústria manufatureira. Esses estabeleci-
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mentos empregavam um grande número de mulheres 
e jovens, pagando-os salários mais baixos do que os 
pagos a homens adultos. A instituição do salário mí-
nimo teve como objetivo fazer com que todos ganhas-
sem um salário “justo”. Com o passar do tempo, o foco 
mudou e evoluiu para ajudar as famílias e torná-las 
mais autossuficientes. Hoje, as leis que tratam do sa-
lário mínimo protegem trabalhadores na maioria das 
atividades mal remuneradas.

Socialmente importante, fator de promoção de 
distribuição de renda, o salário mínimo protege a ca-
mada mais vulnerável da população. As leis que regem 
o salário-base estão geralmente inseridas num contex-
to de política redistributiva, visando reduzir a pobreza.

A Constituição de 1988 estabeleceu, no Capítulo 
II, que trata dos Direitos Sociais, no art. 7º, o direito de 
todo trabalhador a um salário mínimo. O inciso IV es-
tabelece que o valor do salário será capaz de atender 
as necessidades vitais básicas e as da família do tra-
balhador com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
Essa cláusula também garante reajustes periódicos, 
a fim de preservar o poder aquisitivo do trabalhador.

Baseado nessa premissa, o DIEESE – Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos divulga o salário mínimo necessário para 
se cumprir o que a Constituição estabelece.

O reajuste do salário mínimo é um dos pontos 
abordados pela votação do Orçamento da União e 
busca sempre cobrir a variação da inflação do ano que 
passou, utilizando o INPC, e acrescentar um pouco 
mais, a variação do PIB relativa ao ano que passou, 
uma forma de distribuir as riquezas.

Feitas todas essas considerações, quero registrar, 
Sr. Presidente, que chegamos a um patamar elevado 
quando o assunto é salário mínimo, uma evolução. As 
conquistas foram iniciadas no Governo do ex-Presidente 
Lula, quando os valores equivaliam a apenas US$63,88. 
O salário mínimo que vai passar a vigorar a partir de 2012, 
traduzido em dólares, chega a cerca de US$346,00. Fa-
zendo uma conta rápida, poderemos observar que os 
percentuais conquistados ultrapassam 540% de aumen-
to, de ganhos, de valorização do trabalhador brasileiro.

Podemos ainda não ter o que se chamaria de 
ideal, mas o Governo do PT, sob o comando da nos-
sa Presidenta Dilma Rousseff, reafirma assim o seu 
compromisso em acabar com as desigualdades sociais, 
reduzindo a pobreza e estabelecendo valores para o 
salário mínimo dignos para a classe trabalhadora.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, à Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo este breve espaço para alertar a 
cada uma e a cada um dos Parlamentares desta Casa 
sobre o veto presidencial ao Projeto de Lei do Senador 
nº 372, de 2008, que previa a reabertura do prazo para 
o requerimento de retorno ao serviço dos servidores 
demitidos durante o Governo Collor e posteriormente 
anistiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994.

Sr. Presidente, só no meu Estado, Santa Catarina, 
são em torno de 3 mil trabalhadores que, com este veto, 
tiveram as suas esperanças diminuídas. Mas acredito 
que, como a nossa Presidente da República é uma 
anistiada política, S.Exa. efetivamente encaminhará 
para esta Casa uma medida provisória ou um projeto 
de lei em caráter de urgência para que a esperança 
desse conjunto de trabalhadores que aguardavam retor-
nar ao seu trabalho possa efetivamente se concretizar.

Sr. Presidente, com certeza absoluta, a DRU, 
no dia de hoje, é mais importante para o conjunto de 
Parlamentares, mas relembro que há um conjunto de 
trabalhadores neste País que efetivamente está com 
suas esperanças diminuídas. Contudo, não vão deixar 
de continuar lutando. Mas precisamos de um mecanis-
mo, uma medida provisória ou um PL, para que imedia-
tamente se restabeleça o direito de esses anistiados 
reingressarem no serviço público federal.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do Maranhão, reunida ainda há pouco, acatou uma 
sugestão minha de mediar a greve e os movimentos 
encabeçados pelos policiais militares, Corpo de Bom-
beiros e policiais civis.

Os delegados do Maranhão estão em greve. Os 
policiais militares, desde a semana passada, fizeram 
um movimento reivindicatório por melhores condições 
de trabalho, melhores remunerações. Da mesma for-
ma, o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. O 
Governo do Estado à época prometeu apresentar uma 
proposta amanhã, dia 23. No entanto, ontem, o Secre-
tário de Segurança reuniu a representante do Exército 
e da Força Nacional, aumentando a intranquilidade no 
aparelho de segurança do Estado.

Diante disso, nós sugerimos, e a bancada por 
unanimidade resolveu, na sua totalidade, contribuir 
com a mediação nesse conflito que é sério, grave e 
que pode ter consequências imprevisíveis.
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Este Plenário e o Brasil sabem da minha posição 
de oposição ao Governo do Maranhão, ao Presidente 
do Senado, mas a questão da segurança pública é tão 
grave que não permite que se politize, que se estimule 
nenhuma posição radicalizada.

Portanto, o Deputado Professor Sétimo foi indi-
cado para fazer os contatos com os oficiais da Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros, com os delegados 
da Polícia Civil, de tal forma que, na segunda-feira, a 
bancada do Maranhão ajude na mediação entre Go-
verno do Estado e policiais civis, policiais militares e 
delegados, e que a população do Maranhão não seja 
penalizada pela insegurança.

Sr. Presidente, era este o registro que queria fa-
zer neste momento.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero fa-
zer um comunicado quanto aos recursos captados em 
decorrência da Copa do Mundo a ser realizada aqui 
no Brasil. Nós fizemos, em Porto Alegre, na sexta-feira 
passada, uma reunião da nossa Comissão Especial. 
Eu estou na condição de Sub-Relator – Relator para o 
Sul do País – da Comissão da Lei Geral para a Copa 
do Mundo.

Lembro que nós fizemos uma proposição para 
incluir um percentual da captação de recursos que 
a FIFA e a própria CBF irão arrecadar. Estamos es-
timando alago da ordem de 1 bilhão e 600 mil reais. 
Nós queremos aproveitar 1% desse montante para a 
formação de atletas. Nós estamos encaminhando, na 
forma de emenda aditiva ou, se possível, dentro do 
texto, junto ao Relator e à nossa Comissão.

É importante lembrar que as categorias de base 
para formar atletas são um legado para os nossos clu-
bes. E os clubes confederados, no Brasil, aproximam-
-se de 700.

Nós queremos, então, destinar 1% da arrecada-
ção, dos lucros do resultado dessa arrecadação, para 
formar os atletas, deixando um legado para futuros 
craques e futuros profissionais, aproveitando a Lei 
Pelé, que é uma lei que nós regulamentamos, refor-
mulamos e, neste momento, nós queremos aproveitar 
para formar atletas, fazer inclusão social.

Do resultado da captação de recursos de todas 
as vendas de ingresso, de toda a venda de transmis-
são dos direitos de imagem, de toda a arrecadação 
no Brasil, nós desejamos destinar 1% para a forma-
ção desses atletas, transferindo direto esses recursos 
para os clubes.

Era a informação que eu queria passar a todo 
o Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Marcon.

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, hoje, em reunião da 
Comissão de Agricultura, com a presença do Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, nós solicitamos 
a S.Exa. providência sobre a morte do cacique que 
estava com a sua tribo no Estado de Mato Grosso do 
Sul, no acampamento. O cacique não estava em área 
conflituosa e foi morto no final de semana brutalmente.

Chegaram em torno de 30 a 40 pessoas, em cima 
de caminhões, começaram a atirar contra o acam-
pamento dos povos indígenas, mataram o cacique, 
carregaram o corpo do cacique no caminhão, fizeram 
uma mulher e duas crianças como reféns. Mais uma 
vítima na disputa pela terra no Brasil, e dessa vez foi 
escolhido um índio. Os índios já se encontravam em 
território brasileiro quando chegaram os portugueses.

Então, lamentamos mais uma vítima na luta pela 
terra no Brasil.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Ronaldo Zulke.

O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se me per-
mite fazer um registro aqui, nós estamos em reunião 
paralela da bancada gaúcha, e esse é um tema que 
particularmente lhe interessa: estamos para construir 
um grande acordo para o desenvolvimento de projetos 
de infraestrutura rodoviária no Estado do Rio Grande 
do Sul, entre eles, a BR-448, extensão de Sapucaia 
do Sul até Estância Velha, divisa com Novo Hamburgo; 
também o projeto de duplicação da BR-386, de Lajea-
do até Iraí; e, da mesma forma, o projeto da BR-470.

Além disso, outro acordo que estamos construindo 
é de investimentos do Governo Federal, que queremos 
ver realizados nos hospitais da Região Metropolita-
na de Porto Alegre. Tenho certeza de que estaremos 
desta forma qualificando o sistema de atendimento 
público ao povo gaúcho, com um atendimento cada 
vez mais qualificado na rede de hospitais da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, nos hospitais de Novo 
Hamburgo, de Sapucaia, de São Leopoldo e também 
da região do Vale do Gravataí.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, à Deputada Erika Kokay.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas 
me somar às manifestações do Deputado Marcon, que 
aponta aqui um verdadeiro genocídio de indígenas que 
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está acontecendo no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Cinquenta e quatro por cento dos homicídios de indí-
genas que ocorreram neste País ocorreram naquele 
Estado. Um cacique foi assassinado por nítida ação de 
pistoleiros, e mais três pessoas estão desaparecidas. 
Portanto, é absolutamente importante que esta Casa 
possa se posicionar nesse sentido.

Na Comissão de Direitos Humanos, aprovamos 
uma diligência àquele Estado para que nós possamos, 
enfim, mediar e buscar resolver o problema fundiário. 
Nós temos por volta de 50 territórios que estão em dis-
puta, e os indígenas sendo brutalmente assassinados, 
revitimizados, porque eles são os habitantes originá-
rios deste País e foram dizimados por uma cultura co-
lonialista. É uma realidade que se perpetua ou que se 
expressa de forma pontual ou de forma generalizada 
naquele Estado neste momento.

Por fim, quero somar-me também às manifesta-
ções da Deputada Carmen Zanotto, que aqui aponta 
o caráter absolutamente injustificado do veto da Pre-
sidenta da República a um projeto que abria o prazo 
de requerimento para os anistiados do Governo Collor 
que foram vítimas da lógica do Estado mínimo, ou seja, 
que esses profissionais pudessem estabelecer e apre-
sentar novo requerimento. Eles foram, sim, punidos de 
forma política, portanto, são anistiados políticos.

Esse projeto foi vetado. Nós estamos aqui para 
chamar o conjunto dos Parlamentares desta Casa 
para, juntos, solicitarmos à Presidência da República 
que envie um projeto para esta Casa ou uma medida 
provisória, e que, enfim, nós possamos fechar o ciclo 
que foi extremamente nefasto para este País, o do Es-
tado mínimo, que foi rompido com o Presidente Lula e 
tem continuidade...

(O microfone é desligado.)

 O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, para um registro.

No Município de Santa Cruz do Sul, neste final 
de semana, ocorreu a 26ª edição do ENART.

O ENART é o maior evento do folclore gaúcho 
do Rio Grande do Sul. Assim como V.Exa., Deputado 
Marco Maia, eu também sou gaúcho, e 3 mil e 200 pes-
soas, 3 mil e 200 artistas, participaram desse evento 
em Santa Cruz do Sul.

Quero aqui também fazer um agradecimento ao 
Presidente do MTG, Dr. Bertolini, que, em Santa Cruz, 
realizou um dos maiores eventos da história. Oitenta mil 
pessoas acamparam no Parque de Eventos de Santa 
Cruz do Sul, onde a juventude disputou várias moda-

lidades de danças, declamações, gaita, gaita ponto e 
tantas outras coisas que são nativas da nossa região.

Sr. Presidente Marco Maia, V.Exa. que é do Es-
tado do Rio Grande do Sul e conhece a sua cultura 
sabe perfeitamente do que estou falando.

Então, aos organizadores do ENART, em Santa 
Cruz, quero aqui render o meu agradecimento e dizer 
que Santa Cruz continua à disposição dos gaúchos e 
do tradicionalismo.

Um abraço. Muito obrigado.
 O SR. JERÔNIMO GOERGEN – Sr. Presidente, 

quero apenas...
 O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas registrar nota de pesar pelo falecimento da mãe do 
Senador João Vicente e externar minha solidariedade 
a S.Exa. e a toda a sua família.

Quero também informar que a bancada dos De-
putados Federais e dos Senadores do Estado do Piauí 
tem-se reunido no dia de hoje, sob a coordenação do 
Deputado Júlio Cesar, Deputado Marcelo, represen-
tando aquela bancada, onde ali estabelecemos as 
prioridades do Piauí. Dentre elas, foram estabelecidas 
a construção da Barragem de Castelo, que é um gran-
de sonho dos piauienses; a duplicação da BR que liga 
Teresina a Altos e Teresina a Demerval Lobão; como 
também a integração das bacias daquela região do se-
miárido, que estamos chamando do eixo oeste. Essas 
são algumas das prioridades.

Na minha questão, de forma específica, nós dis-
ponibilizamos a nossa emenda de bancada para cons-
trução do hospital na cidade de Picos, uma emenda 
acima de 20 milhões de reais como uma das priorida-
des que assumimos com o povo do meu Estado, con-
siderando a grave situação da saúde. O povo daquela 
região necessita de um hospital decente que lhe dê 
bom atendimento.

Tivemos também uma reunião, agora à tarde, 
para discutir a questão dos royalties do pré-sal. Esta-
mos dialogando com todos os parceiros no sentido de 
agilizarmos nesta Casa a votação. O Brasil, de forma 
muito especial o Nordeste, precisa de uma resposta 
o mais rápido possível para que possamos ter esses 
recursos a serviço de todo o povo brasileiro. Nós não 
concordamos que um recurso do povo brasileiro fique 
concentrado num ou noutro Estado da Federação.

Sr. Presidente, foi isso que trabalhamos no dia de 
hoje e gostaríamos de registrar nesta Casa.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Para um re-
gistro, Sr. Presidente.
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 O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de registrar, em nome da bancada do Par-
tido Progressista, o falecimento do Vice-Prefeito de 
Getúlio Vargas. Ocorreu também na data de hoje o 
seu sepultamento.

Registro também a perda que tivemos do Pre-
sidente da Comissão da Agricultura da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Chicão 
Gorski, num acidente ocorrido na semana passada.

Fica o nosso pesar.
 O SR. ANTHONY GAROTINHO – Gostaria de 

aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente...
 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Um registro, 
Sr. Presidente.

A militante das causas sociais da humanidade 
Danielle Mitterrand faleceu esta noite aos 87 anos 
em Paris.

Danielle dedicou sua vida à causa dos oprimidos 
e deserdados. Muito mais contundente do que o ma-
rido, ela sempre assumiu um papel de primeiro plano 
enquanto militante em favor dos direitos humanos. 
As causas que abraçou, inclusive como Diretora da 
Fundação France Libertés, foram numerosas. Apoiou 
a luta dos curdos, dos tibetanos, dos habitantes do 
Saara Ocidental e dos camponeses do Chiapas, no 
México. Graças à sua intermediação junto a Castro, 
ela conseguiu a libertação de vários dissidentes cuba-
nos. Lutou pela partilha da água de maneira igualitá-
ria no planeta e contra a escravidão que ainda hoje 
existe em muitos lugares. Danielle Mitterrand lutou 
pela emancipação das mulheres e em favor da causa 
indígena. A solidariedade que sempre prestou não era 
apenas retórica. Através da Fundação France Liber-
tés, Danielle Mitterrand financiou inúmeros projetos 
de desenvolvimento na África, na Ásia e na América 
Latina, inclusive no Brasil. 

Não posso deixar de assinalar um aspecto que 
me diz diretamente respeito. Danielle Mitterrand teve 
a gentileza de prestar a sua solidariedade a mim e ao 
meu esposo, Senador João Capiberibe, durante os di-
fíceis anos que atravessamos em razão da cassação 
dos nossos mandatos. Ela nos confortou com palavras 
e com sua presença em Macapá, fazendo a travessia 
da foz do Rio Amazonas de barco, para participar co-
nosco do Fórum Social Mundial em Belém.

Danielle Mitterrand nasceu em Verdun, em mil…

(O microfone é desligado.)

 O SR. JORGE BOEIRA (PSD-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no domingo passado, estive em uma sole-
nidade de comemoração dos 50 anos do Bairro Cida-
de Mineira, no Município de Criciúma, mais conhecido 
como “A Cidade dos Mineiros”.

Esse bairro foi construído, principalmente, pela 
ação do Sindicato dos Trabalhadores, com o fim de dar 
uma vida melhor àquela gente. Hoje já faz 50 anos. 
É uma grande comunidade, construída com caráter, 
humildade e decência das pessoas que constroem a 
cidade e suas famílias.

Estiveram presentes ao Ato Ecumênico todos os 
padres que por lá passaram; e contou também com o 
apoio das igrejas evangélicas.

Portanto, quero registrar nesta Casa a impor-
tância que tem essa comunidade, esse bairro para o 
Município de Criciúma.

 O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, caravanas de idosos es-
tão chegando de todo o Brasil para a Conferência do 
Idoso, que vai ter sede em Brasília. Esses idosos vão 
discutir uma política para a terceira idade, algo muito 
importante para o Brasil, tendo em vista que a nossa 
expectativa de vida cresce ano a ano.

Eu, especialmente, estou feliz porque fui o 
criador e implantador do primeiro Centro da Ter-
ceira Idade no Brasil, no Município de Campos dos 
Goytacazes. Aproveito esta oportunidade para cum-
primentar os idosos de todo o Brasil. Hoje, quando 
vinha para cá, uma caravana enorme no voo canta-
va alegre, feliz.

Então, deixo aqui a minha congratulação com to-
dos aqueles que vão participar de mais um encontro da 
terceira idade, uma conferência nacional tão importante 
que vai discutir políticas públicas para esse segmento 
da sociedade que cresce a cada dia.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

 O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de me somar ao que foi dito pelas Deputadas 
Erika Kokay e Carmen Zanotto em relação aos traba-
lhadores demitidos na época do Governo Collor. Havia 
o compromisso do Presidente Lula de resgatar essa 
nação de trabalhadores do serviço público que foram 
injustamente demitidos, bem como o compromisso de 
anistiá-los, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

O SR. JOÃO ANANIAS – Portanto, é fundamen-
tal que a Presidenta Dilma Rousseff encaminhe a esta 
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Casa a medida provisória para corrigirmos urgentemen-
te a histórica injustiça cometida contra tantos trabalha-
dores do serviço público na época do Governo Collor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. BOHN GASS – Sr. Presidente, gostaria 

apenas de registrar...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aguarde 

um pouquinho, Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Guilherme Campos, V.Exa. deseja usar da palavra? 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Fábio Faria.
O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa bancada 
estava em reunião, e nós entramos em obstrução tem-
porariamente. Finalizamos nossa reunião após uma 
deliberação. Contando todos os fatos e conversas que 
tivemos, vamos reencaminhar o voto “sim” – desde a 
primeira votação estamos votando “sim” –, porque, 
depois de obstrução, o painel não permite alterar o 
voto para “sim”. 

Nós estamos alterando o voto e esperamos a 
próxima terça-feira. Nós temos conhecimento do bom 
senso de V.Exa. e de todos os pares. Sabendo que 
hoje o partido tem 55 Deputados Federais, queremos 
buscar o espaço que nos é devido, o espaço para que 
possamos trabalhar com dignidade, defendendo nosso 
mandato, nossos Estados e o Brasil.

Vamos reencaminhar o voto “sim”, para aprovar-
mos todos os destaques da DRU, que foi aprovada em 
primeiro turno.

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei de acordo com a orientação do PT.

 O SR. BOHN GASS – Sr. Presidente, gostaria 
apenas de fazer um registro. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação para votarmos. Depois V.Exas. falam. 
Depois de votarmos, eu concedo o tempo a V.Exas. 
para continuarem falando.

 O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço mais 5 mi-
nutos, já que estávamos 50 Deputados no Plenário 8, 
que estão vindo ao plenário votar.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço a 
V.Exas. que permaneçam no plenário para agilizarmos 
a votação das outras quatro votações nominais que 
ainda temos de produzir.

 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de re-

gistrar o acordo que foi muito importante no voto do 
Conselho Monetário Nacional na semana passada e 
as resoluções do Banco Central acerca da excelente 
negociação feita pelos movimentos sociais e a agricul-
tura familiar com o Governo.

Os agricultores que estavam inadimplentes, que 
no Brasil são cerca de 500 mil, poderão renegociar a 
dívida. Eles recebem um crédito para pagar a dívida 
em 10 anos, ficam adimplentes e podem habilitar-se a 
futuros créditos. Essa é uma negociação feita a mais 
mãos com os movimentos sociais e com o Governo.

Faço um destaque especial ao Ministro do Desen-
volvimento Agrário, Afonso Florence, e ao Secretário 
da Agricultura Familiar, Laudemir Müller, que participou 
diretamente dessa negociação.

São os agricultores familiares numa renegocia-
ção histórica dentro do PRONAF, no Governo da Pre-
sidenta Dilma Rousseff, que lhes dá condições para 
buscarem os créditos e continuarem trabalhando com 
tranquilidade no campo e produzindo alimento, o que 
é importante para o País e para a nossa exportação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
o Deputado Walter vota, eu gostaria de registrar as 
palavras do cacique Nísio Gomes, assassinado por 
paramilitares a mando de latifundiários.

O cacique Nísio afirmou que: “Apesar de amea-
çado e apesar de espancado” – ele tinha sido espan-
cado há 3 meses –, “vou continuar lutando pela terra, 
porque, se morrer, me misturo com ela novamente”.

Essas foram as últimas palavras do cacique Nísio, 
da tribo Kaiowá Guarani, assassinado pelo latifúndio 
deste País.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM
SIM: 337;
NÃO: 49;
TOTAL: 386.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PSDB – EX-
PRESSÃO “CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS” CAPUT ART. 
76 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 20:12
Encerramento da votação: 22/11/2011 20:55
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
nº 2.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, , e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão ‘ e 
de intervenção de domínio econômico’ que 
consta do caput do art. 76 ADCT, modificado 
pelo art. 1º da PEC 61/2011.

Sala das Sessões, de 2011. – Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita a todos os Srs. e Sras. Deputados que 
tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo 
sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A orienta-
ção é a mesma que a anterior.

Está iniciada a votação.
 O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-

CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de reforçar a 
posição do PR, que vem votando de forma contínua e 
uniforme durante toda esta votação. Somos a favor e 
entendemos que é necessário dar a oportunidade de 
votar a desvinculação das receitas, sobretudo em face 
do risco da crise mundial.

Aproveitamos para convocar a nossa bancada 
ao plenário, a fim de participar da votação. É muito 
importante possibilitarmos isso ao Governo Federal.

Por outro lado, preocupa-nos bastante o fato de 
que desvincular as receitas da União não seja sufi-
ciente, quando vemos o resultado do trabalho do Có-
digo Florestal que está saindo no Senado. É capaz de 
essa desvinculação das receitas não resolver, porque 
estamos trabalhando para transformar o Brasil num 
país impossível de produzir. Estamos transformando 
o Brasil em uma Suíça, infelizmente não na qualidade 
de vida, infelizmente não na evolução, mas, sim, no 
tamanho, apequenando e inviabilizando quase todos 
os nossos Estados.

Nós teremos que dispensar muita atenção a este 
assunto, assunto que teve quase unanimidade na Câ-

mara e vem sendo tratado de forma desatenciosa e 
sem nacionalismo no Senado Federal.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco a 
bancada do PT a manter-se no plenário e votar.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de fazer um apelo à Casa em relação ao royal-
ties. Todos os Governadores e Prefeitos solicitam que 
se coloque em pauta o tema referente aos royalties. É 
fundamental que o votemos ainda este ano.

Apelo a V.Exa. para que coloque em pauta os 
royalties, a fim de que votemos essa matéria nesta 
Casa, Sr. Presidente.

 O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, en-
quanto esta Casa discute a redistribuição dos royal-
ties, a Bacia de Campos sofre um grande acidente, 
um vazamento de petróleo, de óleo, que traz à tona a 
grande discussão: será que as empresas e a indústria 
de petróleo têm, de fato, competência para explorar 
todo o pré-sal?

Portanto, solicito a V.Exa. que constitua Comissão 
Externa que, com as autoridades nacionais, discuta 
este momento. Enquanto o Brasil discute a redistribui-
ção dos royalties, a Bacia de Campos sofre um grande 
acidente ambiental.

Muito obrigado, Excelência.
 O SR. JORGE BOEIRA (PSD-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os royalties 
do petróleo pertencem a todos os brasileiros, princi-
palmente por ser uma riqueza que fica em alto-mar, a 
até 300 quilômetros da costa. Essa riqueza tem de ser 
utilizada para melhorar a vida de todos os brasileiros.

Quando falamos em royalties, os royalties têm o 
objetivo claro que não é relativo às questões ambientais. 
Os royalties são utilizados para compensar uma rique-
za que esta geração está extraindo, uma riqueza finita.

Portanto, eu defendo e o Brasil defende que es-
ses recursos sejam utilizados para melhorar a vida 
nas áreas da saúde e da educação, a vida de todos 
os brasileiros, indistintamente.

 O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Con-
clusão das Obras da BR-101/Sul, quero manifestar mi-
nha indignação e chamar a atenção da nossa Presiden-
ta Dilma Rousseff, do nosso Ministro dos Transportes e 
do Presidente do DNIT para que tomem providências 
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urgentes, não deixando paralisar a obra, uma vez que a 
empresa que está fazendo a ponte, com valor bastante 
elevado, na cidade de Laguna, praticamente se afastou 
da obra, fechando o escritório. Desde abril está com a 
ordem de serviço, mas por falta de licença ambiental, 
por falta de licença do IPHAN, a empresa não recebe 
autorização para iniciar a sua obra. Quanto ao Lote nº 
29, há informações de que não recebem pagamento 
pelo faturamento da obra e que vão paralisar também.

A BR-101 Sul é uma obra fundamental para a 
vida. Inúmeros acidentes tiraram a vida de pessoas, 
de familiares, de entes queridos da minha região, o Sul 
do Brasil. É uma obra importante para a realização do 
transporte, da logística brasileira. O Brasil passa do Nor-
te para o Sul, dentro de Santa Catarina, pela BR-101 
Sul, e nós não podemos aceitar que essa obra não 
seja terminada. Ela está sendo uma obra infindável.

Há gargalos nessa obra, como a do Morro dos 
Cavalos, que teria que ter um túnel e nem projeto 
tem. A obra dessa ponte na cidade de Laguna, onde 
atravessa a lagoa, está sem qualquer participação da 
empresa, que pode iniciar a obra. O orçamento era de 
apenas 6% neste ano e não foi gasto nem 1%, porque 
não foi autorizada a ação.

Por isso, Sr. Presidente, pedimos a atenção do 
Governo Federal, da Presidenta Dilma, do Ministro...

(O microfone foi desligado.)

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vários De-
putados se encontram no recinto e ainda não votaram. 
Pedimos a todos que votem.

 O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero só fazer um registro, 
Presidente Marco Maia, em relação ao trabalho que 
está sendo realizado pela bancada gaúcha. Inclusive, 
peço a parceria dos demais Deputados. Já apresen-
tei com o Deputado Marcon um projeto no sentido de 
que tenhamos em torno de 30 milhões de reais para 
investir na agricultura em dois projetos de prioridade 
junto às emendas ao Orçamento, emenda de bancada, 
e da bancada gaúcha.

Nós queremos apoiar dois segmentos sociais 
importantes das pequenas e médias propriedades: a 
atividade da fruticultura, na qual queremos a diversi-
ficação produtiva, e também a atividade leiteira, uma 
atividade muito social e muito importante na econo-
mia primária do Estado do Rio Grande do Sul. Das 
vinte emendas que nós temos, não podemos deixar 

de investir recursos para a nossa agricultura e para a 
nossa pecuária. Portanto, a fruticultura e a atividade 
leiteira serão contempladas na emenda de bancada 
do Rio Grande do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-

cerrar a votação. É um absurdo o ritmo que estamos 
tendo nessa votação. Vou encerrar. Cada um assuma 
a responsabilidade pelos seus atos.

 O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação à 
segurança nas estradas brasileiras, vemos que é uma 
situação muito preocupante. Não se admite que nas 
rodovias privatizadas a violência tenha aumentado. É 
o caso da BR-101, na região do Estado do Rio de Ja-
neiro ao Espírito Santo.

A Autopista Fluminense, a empresa concessioná-
ria, tem prorrogado a execução de obras. A duplicação 
está-se transformando em pura enganação. Diariamen-
te, pessoas têm morrido nessa rodovia.

No Município de Campos dos Goytacazes, sema-
na passada, duas jovens que se formaram em Direito, 
no trecho próximo a Macaé, vieram a falecer em um 
acidente automobilístico.

Sr. Presidente, a bancada do Rio de Janeiro irá 
priorizar e cobrar da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres e principalmente da empresa concessioná-
ria que cumpra o contrato de concessão, fazendo os 
investimentos devidos.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes, crianças, jovens, senhoras, 
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem e leem pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, 
pela Internet, pelas redes sociais e que, inclusive, nos 
acompanham pela Língua Brasileira de Sinais – LI-
BRAS, em particular os ilustres cidadãos do meu Es-
tado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de aqui 
representar, é no cumprimento de minhas prerrogativas 
parlamentares que venho ocupar a tribuna desta insig-
ne Casa de Leis para criticar, de forma contundente, o 
estado precário em que se encontra a rodovia federal 
BR-101, no trecho compreendido entre Rio Bonito e 
Campos dos Goytacazes, na divisa do Estado do Rio 
de Janeiro com o Estado do Espírito Santo.
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É um absurdo, Sr. Presidente, o que vem ocor-
rendo com a BR-101 no trecho supracitado, que foi 
objeto de concessão por parte do Governo Federal, 
em meio a promessas de investimentos maciços que 
pretendiam, quando da privatização, assegurar que a 
recuperação e a duplicação da pista aconteceriam em 
curto espaço de tempo, para promover a correção de 
anos de abandono por parte do Estado.

Mas não foi dessa forma, nobres colegas de Par-
lamento, que aconteceu com a privatização da BR-101, 
resultando, na realidade, de intervenção imediata e vi-
sível a abertura de cinco praças de pedágio no trecho 
entre Rio Bonito e Campos, muito antes mesmo que 
os primeiros investimentos na duplicação da rodovia e 
na correção de pontos perigosos viessem a ter início.

O que ocorre, na realidade, é que a BR-101 vem 
recebendo investimentos que não têm sido suficientes 
para recuperar as condições de trafegabilidade da pis-
ta em níveis aceitáveis de conforto, de comodidade e, 
principalmente, de segurança, com a referida via federal 
sendo ainda conhecida como “rodovia da morte” pelo 
volume de vidas que ceifa regularmente sem cessar, 
ao longo dos anos.

Como já exposto por mim neste Parlamento, é 
preciso lembrar que, segundo os dados fornecidos pela 
ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no 
ano de 2009, a Concessionária Autopista Fluminense 
só havia aplicado 8,9% dos R$1.056.218.998,10 – mais 
de um bilhão de reais – em investimentos previstos no 
contrato de concessão.

São 320 quilômetros de rodovia federal, que 
cortam 13 cidades. A rodovia, desde 2008, está sob a 
responsabilidade da concessionária Autopista Flumi-
nense S/A – uma das nove concessionárias do Gru-
po OHL Brasil – e com cinco praças de pedágios (de 
R$2,80 a R$16,80) no caminho. A rodovia ainda é um 
sofrimento na rotina dos usuários, que reclamam da 
falta de melhorias.

O que tem revoltado milhares de cidadãos flumi-
nenses que transitam pela rodovia BR-101 é que ela 
é objeto de ações em nível de manutenção, com os 
investimentos na duplicação e na correção do traçado 
da pista tendo sido iniciados, na verdade, há poucos 
meses, sem que os resultados sejam satisfatórios e 
que, portanto, possam contribuir para a redução de 
acidentes e, o mais importante, que possam salvar 
vidas, evitando mortes.

Na rodovia federal BR-101, em 2008, foram re-
gistrados 1.405 acidentes, sendo que, no ano de 2009, 

esse número saltou para 3.646 acidentes, o que repre-
senta uma evolução da ordem de 159,5%.

Em grande parte, esses acidentes são fruto da im-
prudência de motoristas, aliada à falta de condições da 
BR-101 e ao tráfego intenso de caminhões, na medida 
em que a rodovia federal é um dos principais corredores 
do País. Cerca de 6 mil veículos por dia trafegam entre 
a divisa do Espírito Santo e o distrito de Guandu, onde 
fica o primeiro dos seis postos de pedágio na rodovia. 
De Guandu até o trevo de Macaé, esse número dobra 
e chega a 12 mil veículos diariamente.

É preciso, Sr. Presidente, que a ANTT promova 
um acompanhamento mais criterioso dos investimen-
tos e das intervenções que estão sendo promovidas 
pela Autopista na BR-101 e, ao mesmo tempo, que a 
concessionária acelere os investimentos necessários, 
para que não sejamos forçados a presenciar o drama 
da perda de vidas nesta que é a rodovia da morte.

Ao concluir esta minha breve exposição, gostaria 
de dirigir-me aos cidadãos dos Municípios de Campos 
e do interior do Estado do Rio de Janeiro para reiterar 
meu compromisso de mover os esforços necessários 
para que possamos acelerar os investimentos na re-
cuperação e na duplicação da BR-101.

Muito obrigado.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Quero pedir a todos os Deputados do PT que venham 
ao plenário para nós concluirmos estas próximas vota-
ções e darmos ao Brasil esse instrumento de discipli-
na fiscal para sinalizar que esta crise não chegará ao 
Brasil. Por isso, peço a todos os Deputados do Partido 
dos Trabalhadores que venham ao plenário.

Aproveito para pedir a todos os Deputados des-
ta Casa que permaneçam em plenário, para nós con-
cluirmos a votação.

 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Justiça Eleitoral 
do Estado do Pará tomou hoje uma decisão que, na 
minha avaliação, comprova que a Justiça Eleitoral no 
Brasil precisa melhorar, e muito, para que nós possa-
mos realmente fazer com que tenhamos justiça nas 
campanhas eleitorais.

O tribunal definiu que no Município de Almeirim 
deve haver eleição indireta, uma eleição feita pela 
Câmara de Vereadores. E qual é o argumento? O que 
aconteceu? Naquele Município, o candidato que obteve 
o maior número de votos não poderia ter concorrido 
às eleições. Havia um processo transitado em julga-
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do, ele perdeu em todas as instâncias e não conse-
guiu registrar a sua candidatura. Agora o argumento 
é que, diante daqueles votos contabilizados e do fato 
de o segundo colocado também ter sido cassado, o 
Prefeito eleito tem a minoria dos votos.

Espero que a Justiça em Brasília reponha esse 
resultado a favor do povo de Almeirim, que elegeu um 
Prefeito sério, que elegeu um Prefeito honesto – aliás, 
o único honesto, porque os outros dois foram cassados 
pela Justiça Eleitoral.

É um mau exemplo do Tribunal Regional Eleito-
ral do Estado do Pará, num momento deste, em que 
o Prefeito caminha para o quarto ano de sua gestão 
e faz um trabalho exemplar, a Justiça determinar que 
tenha que haver uma eleição indireta para eleger um 
dos Vereadores, porque o mais votado...

(O microfone é desligado.)

O SR. ZÉ GERALDO – ...os seus votos conta-
bilizados, já que ele não foi candidato, não teve a sua 
candidatura registrada.

É lamentável que isso esteja acontecendo nes-
te País.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, insisto 
em dizer que alguns Estados estão realizando reunião 
de bancada. Além de ser ruim para o Plenário, é um 
desrespeito com as pessoas que estão aqui e com os 
outros Estados que não fizeram reunião de bancada.

Então, quero pedir aos coordenadores que dei-
xem para fazer a reunião de bancada depois. Quero 
também pedir a V.Exa. mais 15 minutos, para comple-
tarmos o quorum, porque estou ligando para as pes-
soas virem para cá.

 O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-
-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, mais uma vez, quero fazer um apelo à bancada 
do PMDB. Muitos Parlamentares estão-se deslocando. 
Peço que apressem os passos nos corredores, para 
que possamos concluir esta votação rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E que fiquem 
no plenário, porque temos mais três votações nominais, 
uma atrás da outra. Então, tem que ficar no plenário.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Este é 
o apelo principal: que fiquem no plenário, porque será 
uma votação atrás da outra. Então, faço um apelo aos 
Parlamentares: permaneçam no plenário para con-
cluirmos, dentro de 1 hora, no máximo, esta votação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, quero convocar todos os Deputados do Par-
tido Socialista Brasileiro para que venham votar e que 
permaneçam em plenário.

E é com alegria que saudamos o novo Senador 
do PSB do Amapá, Capiberibe, que vai tomar posse 
na próxima terça-feira.

O SR. JORGE BOEIRA (PSD-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa 
aprovou uma medida no sentido de que os trabalha-
dores demitidos durante o Plano Collor pudessem ser 
reintegrados às suas funções. Essa medida foi vetada 
pelo Presidente da República por vício de origem e 
inconstitucionalidade. Esses trabalhadores clamam à 
Presidente da República que mande para esta Casa 
uma medida provisória, algum instrumento legislativo, 
para corrigir a injustiça cometida com eles ao longo 
destes anos.

Clamamos a sensibilidade da Presidente para 
que esses trabalhadores possam voltar a ter a sua 
condição de trabalho, para poderem sustentar a sua 
família e construir o seu lar.

A Companhia Siderúrgica Nacional atingiu di-
versos trabalhadores, principalmente aqueles ligados 
à exploração de carvão, e eles precisam retornar ao 
trabalho.

Portanto, pedimos a esta Casa, aos Deputados e 
à Mesa, para envidarem ações no sentido de minorar 
o sofrimento dessas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. Quem não veio votar vai levar falta. E 
desta vez não vou liberar aquele que votar na próxima 
– não vou liberar.

 O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
chamar a atenção do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA.

Os produtores rurais do Nordeste que têm direi-
to ao Garantia-Safra estão esperando o parecer, uma 
lei que votamos nesta Casa. Quando o produtor rural 
perder até 50% da sua produção, tem direito ao bene-
fício. Os laudos técnicos das empresas de assistência 
técnica do Nordeste, especificamente dos Estados de 
Sergipe e Pernambuco, chegaram até o Ministério, e 
este simplesmente está desconsiderando, ligando-
-se principalmente ao que diz respeito aos índices de 
meteorologia.
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Então, nós, nordestinos, estamos pedindo ao 
MDA que saia dos gabinetes e veja que a produção 
agrícola no Nordeste é diferenciada. Não basta chover, 
tem que chover na hora certa; se atrasar 8, 15 dias, Sr. 
Presidente, a safra fica comprometida. Vamos acordar 
o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário!

 A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar a Justiça do Rio de Janeiro, que 
recuperou a possibilidade de indenização para os 44 
camponeses do Araguaia que já haviam sido benefi-
ciados por uma decisão da Comissão da Justiça mas, 
por irresponsabilidade de um agente político conser-
vador, foi encaminhada a suspensão. Graças a Deus, 
a Justiça do Rio de Janeiro foi justa com aqueles 
camponeses que, durante o período da Guerrilha do 
Araguaia, tiveram dificuldades e foram perseguidos. 
Dos 44 camponeses, durante esse processo em que 
agentes públicos tentaram interferir no seu direito ina-
lienável, dois faleceram.

Por isso, fazendo justiça, na semana em que se 
anuncia e se instala a Comissão da Verdade, na se-
mana em que se estabelece uma legislação que dá 
transparência a toda a documentação do País, recu-
pera-se o direito daqueles camponeses do Araguaia 
de receberem indenização de um salário mínimo para 
enfrentar as dificuldades no final da vida.

Era isso, Sr. Presidente.
 O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, quero agradecer especialmente aos ilustres pares 
da Comissão Especial e aos nobres Deputados que 
estão presentes garantindo a maioria necessária para 
a aprovação desta matéria. Teremos ainda mais três 
votações nominais. É importante que os Parlamenta-
res permaneçam em plenário para garantia do quo-
rum necessário para vermos esta matéria aprovada 
ainda esta noite.

Mais uma vez, na condição de Relator, quero 
agradecer aos assessores da Comissão Especial, aos 
consultores legislativos da Casa, que me ajudaram a 

desenvolver o trabalho que hoje entregamos para ser 
analisado no Senado Federal.

Quero agradecer muito ao Presidente da Comis-
são Especial, Deputado Júnior Coimbra, e a todos os 
Deputados que, de uma ou de outra forma, contribuíram 
para o debate na Comissão e a todos os Deputados que 
estão contribuindo esta noite para ajudar o Brasil a não 
perder este importante instrumento de gestão fiscal e 
orçamentária: a Desvinculação de Receitas da União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-

cerrar a votação.
 O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de registrar que apresentei hoje indicação ao Mi-
nistro da Saúde propondo a construção de uma UPA 
24 horas no Município de Abreu e Lima, na Região 
Metropolitana de Recife.

Abreu e Lima tem mais de 100 mil habitantes e 
as UPAs de Igarassu e Paulista estão sobrecarregadas 
com o atendimento também das cidades de Itapissu-
ma, Itamaracá e Araçoiaba.

Essa UPA em Abreu e Lima é da maior impor-
tância para a população daquela cidade.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM
Sim: 344; 
Não: 42; 
Abstenção: 1. 
Total: 387.
FOI REJEITADO O DESTAQUE E MANTIDO O TEXTO.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – DEM– EXP “ 
E DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO” 
CAP ART. 76 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 20:55
Encerramento da votação: 22/11/2011 21:16
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
nº 3:

DESTAQUE DE BANCADA

PSDB

“Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e 

§ 2º, combinado com o art. 117, IX, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da ex-
pressão ‘já instituídos’, constante do art. 1º 
da PEC 61/11, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal”.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação. 
Vamos usar a mesma orientação do painel an-

terior. (Pausa.)
O SR. FELIPE MAIA – Sr. Presidente, o painel!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um pe-

queno problema técnico que já vai ser resolvido.
O SR. FELIPE MAIA – Estamos aguardando, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A nossa ra-

pidez não é tanta quanto requer a tecnologia aqui atrás. 
É preciso escrever palavra por palavra, digitar tudo.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente?



62882 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

O SR. ODAIR CUNHA – O Presidente hoje está 
mais rápido do que a máquina.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para justificar. Na 
votação anterior, Simão Sessim votou com o partido, 
votou “sim”.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Alexan-
dre Santos, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Eduardo 
Cunha, na votação anterior, votou com o partido, Sr. 
Presidente.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Na votação anterior, Simão Ses-
sim votou com o partido, votou “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Alexan-
dre Santos, na votação anterior, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está ini-
ciada a votação.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero fazer um registro relevante: a região 
de Altamira, onde será instalada a Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, vive um momento muito importante 
de organização do conselho gestor, que envolve 11 
Municípios daquela região.

Uma das grandes vitórias que os Municípios con-
seguiram com o Governo Federal, por intermédio da 
Casa Civil, foi a negociação de um programa especial 
de energização de toda aquela região. E, no dia 30, 
quarta-feira da próxima semana, esse programa será 
lançado no Município de Altamira, na região do Assu-
rini. Assurini, portanto, é o local escolhido para come-
çar a receber o programa especial negociado com os 
movimentos sociais, com os Prefeitos e com o Gover-
no Federal, e com uma novidade no que se refere ao 
Programa Luz para Todos: como o Governo do Estado 
do Pará não vinha mantendo a contrapartida de 10%, 
o Governo Federal o isentou de colocar esses 10%.

O programa deve custar em torno de 550 milhões 
e vai implantar energia em todas as estradas vicinais 
e comunidades da região até 2014, além de fazer as 
redes e as subestações para melhorar a energia das 
cidades ali localizadas.

Então, quero parabenizar aqui o Governo Federal 
por ter atendido a essa reivindicação dos Municípios 
de Placas, Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, 
Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, 
Anapu e Pacajá, que fazem parte hoje do consórcio 
de Belo Monte.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está bem, 

Deputado. Hoje, só ouvimos V.Exa. falando neste ple-
nário.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Jhonatan de Jesus com a palavra.

O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar que o TRE do meu Estado, Roraima, está 
julgando neste momento, pela segunda vez, o Gover-
nador Anchieta Júnior, que já foi cassado uma vez por 
aquele Tribunal. Neste instante, o placar está em dois 
a zero, a favor de uma nova cassação.

O povo de Roraima clama por justiça, para que a 
normalidade possa voltar ao Estado – e acredito que 
a justiça está sendo feita agora.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Guilherme Campos, para falar pela 
Liderança do PSD. 

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros 
Deputados, quero apenas expor ao Plenário aquilo 
que já foi dito na reunião do Colégio de Líderes na 
semana passada.

A posição do PSD nesta Casa é de construção, 
é uma posição que visa a uma convivência harmo-
niosa, para que possamos, junto com todos os outros 
Deputados e partidos, ter uma situação que faça com 
que a Câmara dos Deputados contribua cada vez mais 
para o nosso Brasil.

E nós, que já passamos pela maior provação de 
todas, que foi a nossa própria criação, estamos ago-
ra num momento de definição da aceitação, por parte 
da Câmara dos Deputados, da nossa existência e do 
nosso tamanho – e essa aceitação deve ser de acordo 
com os critérios de proporcionalidade das bancadas.

Em cima desse mantra que já temos exposto a 
V.Exa. e a toda a sua Assessoria, Sr. Presidente, rati-
ficamos a necessidade de que o PSD seja respeitado 
na sua proporcionalidade.

O Regimento é omisso quanto à fundação de um 
novo partido. O Regimento não diz de maneira clara, 
sem deixar sombra de dúvida, que tratamento deve ser 
dado a um partido fundado no meio de uma legislatura. 
Defendemos que o critério seja o da sua totalidade. E 
sobre isso temos conversado.

No que se refere às Comissões, sempre dissemos 
que não deveria ser levada em consideração a nova 
configuração da Casa para este ano e que deixaríamos 
para discutir o assunto no próximo ano.

Algumas decisões foram tomadas. E algum es-
tresse está sendo conduzido neste período, principal-
mente em duas Comissões Permanentes da Casa.

Nós estamos, sim, em busca de reconhecimen-
to – do reconhecimento da proporcionalidade e do re-
conhecimento relativo aos cargos de assessoria e ao 
espaço físico que cabem ao partido.
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Estávamos reunidos agora para que houvesse 
essa definição. Fechamos a questão: vamos aguardar 
até a semana que vem, quando será apresentada a 
proposta da comissão montada por V.Exa. na semana 
passada. Ratificamos que confiamos no discernimento 
e na capacidade de administrar de V.Exa., Sr. Presi-
dente; na sua capacidade de construir e na capaci-
dade de nós, juntos, trabalharmos por uma Câmara 
cada vez melhor.

Esse voto de confiança está sendo dado a V.Exa., 
Sr. Presidente, para que possamos ter o encerramen-
to dessa questão, que tem provocado certo desgaste 
na bancada.

De antemão, agradecemos a todos a paciência 
que têm tido com a nossa bancada.

Reiteramos: não queremos nada além do que seja 
proporcional ao nosso tamanho, em todas as questões 
relacionadas à Câmara dos Deputados.

Eram as considerações que tinha a fazer, Sr. 
Presidente.

Agradeço a V.Exa. o tempo, que não usei todo.
 O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Não estou conseguindo registrar o meu voto pelo 

sistema digital. Voto com o PT.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Algum téc-

nico vai acompanhar V.Exa. para tentar garantir a sua 
votação, Deputado.

 O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei com o Governo.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou, mais 
uma vez, pedir às Sras. e aos Srs. Deputados que sus-
pendam as reuniões de bancadas e de Comissões que 
estão acontecendo e permaneçam no plenário, para 
realizarmos a votação.

Nós levamos 20 minutos na outra votação. Nesta, 
já se passaram 7 minutos, e apenas 337 votaram. Fal-
ta o voto de mais 50 Deputados. Se estivessem todos 
aqui, em 5 minutos, votaríamos. E, se há mais duas 
votações a serem feitas, em 15 minutos podemos votar 
tudo. É só os Deputados permanecerem no plenário.

 O SR. JORGE BOEIRA (PSD-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a DRU é um 
instrumento extremamente importante para o Gover-
no Federal dar conta das políticas fiscal, econômica 
e orçamentária.

Não temos dúvida de que o Governo precisa de 
liberdade orçamentária para garantir exatamente a re-
dução da dívida pública em relação ao PIB.

Quando assumimos o Governo, a dívida pública 
era 60% do PIB. Hoje estamos em 40%, numa decla-
ração clara ao mercado financeiro de que o Brasil é 
um país cuja economia é extremamente sólida.

Portanto, esse instrumento é importante para o 
Governo dar continuidade ao superávit primário, a fim 
de reduzirmos a dívida em relação ao PIB e mantermos 

a confiança do mercado, para que possamos baixar a 
taxa de juros, algo muito importante para os brasileiros.

Sr. Presidente, não só temos de fazer o enfren-
tamento da questão da DRU, como também o enfren-
tamento da implementação da Emenda nº 29, que 
viabiliza recursos para a saúde. Temos de discutir o 
enfrentamento do financiamento da saúde no País, 
porque quem precisa da saúde pública é exatamente o 
segmento da população que vive com menos recursos.

Muito obrigado.
 O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, Depu-
tado Hugo Motta votou com o partido.

 O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vou apresentar um requerimento à Presidente da Re-
pública, Dilma Rousseff, para indicar o Ministro Carlos 
Lupi para a Comissão Nacional da Verdade.

Eu acho que será o homem certo no lugar certo 
e, por isso, vou apresentar amanhã, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, essa indicação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-
cerrar a votação. 

Há mais duas votações a serem realizadas. Peço 
que os Srs. Parlamentares permaneçam em plenário.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero apenas agradecer aos colegas do Rio de Janeiro 
que apoiaram a mim e ao Deputado Paulo Feijó numa 
importante emenda de bancada que tem o objetivo de 
viabilizar um antigo sonho de dois Municípios – São 
João da Barra e São Francisco do Itabapoana.

Trata-se de uma ponte iniciada há mais de 30 
anos – os pilares estão lá – e que, finalmente, com 
essa emenda de bancada proposta por mim e pelo 
Deputado Paulo Feijó, com o apoio dos Deputados do 
Rio de Janeiro, vai se tornar realidade.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

VOTARAM:
SIM: 348; 
NÃO 35. 
TOTAL 383. 
ESTÁ MANTIDO O TEXTO E REJEITADO O DES-
TAQUE.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PSDB – EX-
PRESSÃO “JÁ INSTITUIDOS “ CAPUT ART. 76 – No-
minal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 21:18
Encerramento da votação: 22/11/2011 21:29
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
nº 4.

DESTAQUE DE BANCADA

PPS

“Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

161, inciso II, c/c § 2º, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da expres-
são ‘ou que vierem a ser criados até a referida 
data, seus adicionais e respectivos acréscimos 
legais’ do caput do art. 76 do ADCT, alterado 
pela PEC nº 61, de 2011.”

Sala da Sessões, 22 de novembro de 2011. – 
Deputado Rubens Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PV, PPS.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há mais 

uma votação. Peço a V.Exas. que permaneçam no 
plenário. Nós levamos 10 minutos para fazer a última 
votação. Se todos estivessem aqui, teríamos levado 
5 minutos.

 O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Marco Maia, quero 
ressaltar a importância de estarmos discutindo, na 
Comissão Mista de Orçamentos, os investimentos das 
políticas públicas para o próximo ano.

Entre as prioridades que vamos aprovar para 
o Orçamento este ano, destaco a emenda popular 
proposta pelo Relator, o Deputado Arlindo Chinaglia. 
Trata-se de instrumento muito importante que o Con-
gresso Nacional dá ao nosso País, porque, graças às 
emendas populares, os membros de cada Câmara 
Municipal, com o Prefeito municipal e as lideranças 
comunitárias, terão oportunidade de viabilizar aqueles 
investimentos que entendem importantíssimos para o 
desenvolvimento da cidade.

Essa é uma discussão que fizemos quando eu 
fui Prefeito da minha cidade, Icapuí, no Ceará. Inicia-
mos ali o primeiro orçamento participativo do País. E 
essa é uma experiência que contribui para que pos-
samos não só descentralizar o Orçamento da União, 
mas, sobretudo, democratizar as políticas públicas, 
porque sabemos que as pequenas cidades de até 50 
mil habitantes muitas vezes não têm representantes 
e são submetidas à arrogância de uma cidade maior. 
Por isso, a emenda popular, que vai beneficiar quase 
5 mil Municípios brasileiros, é uma iniciativa muito im-
portante e vai contribuir de forma decisiva para que 
possamos, pelo menos, minimizar as desigualdades 
que ainda temos em nosso País, sobretudo entre as 
pequenas e grandes cidades.
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Portanto, quero aqui conclamar os Municípios do 
Estado do Ceará para que se empenhem a fim de que 
nós possamos, até o dia 10 de dezembro, encaminhar 
essas emendas à Comissão Mista de Orçamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Gonzaga Patriota votou com o partido.

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, 
Joseph Bandeira, do PT da Bahia, vota “sim”, com o PT.

Não consigo registrar o voto pelo sistema digital.
 O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, em 
meu nome e em nome do Deputado Amauri Teixei-
ra, quero agradecer aos colegas Parlamentares que 
subscreveram o nosso projeto de criação da Frente 
Parlamentar de Combate à Nicotina.

Já temos o número regimental e vamos protoco-
lar a proposta amanhã, para fazer um grande debate 
nesta Casa contra essa droga, que é a que mais vicia 
e a que mais mata: por ano, são 200 mil no Brasil e 
1 milhão no mundo. Essa droga já matou 1 bilhão de 
pessoas no planeta.

Aqueles que quiserem podem ainda nos dar a 
honra de assinar o pedido – e estamos com a listagem 
aqui em plenário –, e amanhã vamos fazer o devido 
protocolo na Mesa desta Casa.

Muito obrigado, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-

cerrar a votação.
 O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador. – Sr. Presidente, quero 
trazer uma informação breve enquanto ocorre a votação.

É com alegria que comunico que a Subcomissão 
do Leite, cuja criação teve o apoio de V.Exa. e que vem 
debatendo de forma muito madura com o Ministério 
da Agricultura, com apoio total de diversos partidos da 
base do Governo, sem nenhuma discriminação parti-
dária, conseguiu que houvesse um acordo entre Brasil 
e Argentina no que diz respeito à importação de leite.

Isso é extremamente importante para o País e 
para a pecuária leiteira nacional, no momento em que 
se inicia a safra de produção de leite.

Existia o risco de haver uma inundação de leite 
importado: havia pedidos para a entrada de mais de 
16 mil toneladas de leite no Brasil. O acordo feito limita 
essa entrada em 3.600 toneladas, o que é bom para a 
Argentina, mas é melhor ainda para a economia bra-
sileira, porque evita uma concorrência predatória com 
o produtor de leite do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-

do Edinho Araújo está com a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cum-
primentar o Coordenador da bancada de São Paulo, 
o Deputado Devanir Ribeiro, pela forma democrática 
como tem conduzido as reuniões da bancada paulista 
na discussão do Orçamento, elencando as propostas 
prioritárias para o PPA e para o Orçamento.

Gostaria de destacar, entre as obras que esta-
rão incluídas no Orçamento, a duplicação da BR-153, 
especificamente no trecho urbano de São José do Rio 
Preto, uma obra importante para o Estado de São Paulo.

Portanto, registro meus cumprimentos ao Coor-
denador e a toda bancada paulista.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um con-
vite aos mais de 280 Parlamentares que assinaram a 
Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto, pelo fim 
do voto secreto no Parlamento: às 18 horas de amanhã, 
vamos fazer uma reunião no Plenário 15, e todos os 
Deputados da Frente estão convidados para participar.

A Coordenação e todos os outros Deputados, 
portanto, estão convidados para, juntos, tomarmos as 
medidas necessárias para a votação da PEC nº 349, 
de 2001, que acaba com o voto secreto no Parlamento 
ainda este ano, como uma resposta deste Parlamento 
à sociedade brasileira.

Lembramos que não podemos fechar este ano 
sem votar essa demonstração. Ao lado da Lei da Ficha 
Limpa e da lógica do fim do financiamento privado de 
campanha, precisamos votar, em nome da transpa-
rência e da ética, o fim do voto secreto.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-
cerrar.

 O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Gonzaga Patriota votou “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é 
possível que haja alguém no plenário que ainda não 
tenha votado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM
SIM; 344
NÃO 37
TOTAL: 381.
FOI REJEITADO O DESTAQUE E MANTIDO O TEXTO.
RESULTADO DA VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – PPS – EXP “ 
OU QUE VIEREM A SER CRIADOS... LEGAIS “ CA-
PUT ART. 76 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 21:30
Encerramento da votação: 22/11/2011 21:39
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Último des-
taque.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do 

art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da expressão: ‘ou que viessem 
a ser criados até a referida data’, que consta 
do caput do art. 76 do ADCT, alterado pelo 
art. 1º da PEC 61/211.”

Sala das Sessões, de de 2011. – Deputado An-
tônio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputa-
dos que tomem os seus lugares, a fim de ter início a 
votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

 O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero para-
benizar o Governo da Bahia, a Assembleia Legislativa 
do Estado e o Secretário de Cultura, o companheiro 
Albino Rubim, pela aprovação, por unanimidade, da 
Lei Orgânica da Cultura do Estado da Bahia, que cria 
o Sistema Estadual de Cultura, o Plano Estadual de 
Cultura, uma vitória da militância da cultura baiana, 
que agora tem um instrumento legal que organiza a 
política de cultura no Estado.

Portanto, quero parabenizar o Secretário Albino 
Rubim, o Governador Jaques Wagner, a militância da 
cultura na Bahia e, em particular, o Setorial de Cultura 
do Partido dos Trabalhadores, que teve um papel im-
portante, intervindo na Conferência Estadual de Cul-
tura, que deu uma contribuição muito importante ao 
conteúdo da Lei Orgânica da Cultura no nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez 
eu gostaria de justificar meu voto: estou tentando utili-
zar o sistema eletrônico, mas não estou conseguindo.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou de-
terminar à Assessoria que registre todos os votos de 
V.Exa. com a bancada do PT, que votou “sim”, Depu-
tado Joseph Bandeira.

O SR. JOSEPH BANDEIRA – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Cândido Vaccarezza, como Líder.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, durante os debates, tive oportunidade 
de defender a DRU, tive oportunidade de polemizar, 
de polarizar com a Oposição, e tive oportunidade de 
defender o Governo, a Presidente Dilma e a linha de 
desenvolvimento econômico, de distribuição de renda 
e de criação de empregos que estamos implementan-
do no País.

Quero apenas usar a palavra neste momento para, 
em primeiro lugar, agradecer imensamente a cada um 
dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas da base do 
Governo que nos ajudou neste debate.

Fizemos um debate político com o País, aprova-
mos a DRU e estamos dando uma grande contribuição 
para a administração de um Governo democrático e 
popular.

Agradeço imensamente a cada Deputado e a 
cada Deputada.

Quero me referir também aos Líderes da base 
– todos. E peço permissão, inclusive para ganharmos 
tempo, para não citar os nomes, que são vários. Mas 
quero agradecer a cada um por intermédio da Deputa-
da Sandra Rosado, que é a única mulher Líder. Muito 
obrigado a todos os Líderes que contribuíram imen-
samente para essa discussão.

Agradeço igualmente ao Presidente e aos mem-
bros da Comissão Especial e ao Relator da matéria, o 
Deputado Odair Cunha, o trabalho e a dedicação, que 
nos permitiram chegar aonde chegamos.

E quero agradecer à Oposição o debate que 
tivemos. Em várias oportunidades, usei a tribuna 
para dizer que, mesmo nos enfrentamentos fortes 
que tivemos, a Oposição se manteve nos marcos 
democráticos, foi uma oposição democrática, que 
não faz oposição ao País, faz oposição ao Governo, 
o que é legítimo.

Presidente Marco Maia, faço um agradecimento 
especial a V.Exa. e, em nome de V.Exa., parabenizo o 
Parlamento brasileiro. O fato de V.Exa. estar na Presi-
dência da Câmara dos Deputados dá dignidade aos 
Deputados e ao Parlamento brasileiro. Quero parabe-
nizá-lo, portanto, por mais uma condução positiva de 
nossas discussões.

Por fim, quero pedir desculpas a todos aqueles – 
Deputadas e Deputadas da Oposição e da base – diante 
dos quais eventualmente elevei o tom da conversa ou 
da discussão: saí da linha, porque essa era uma dis-
cussão muito pesada. Então, quero deixar aqui o meu 
pedido de desculpas e dizer que é nesses momentos 
de tensão que conhecemos cada um e cada uma. E, 
aqui na Câmara, aprendemos também a lição da hu-
mildade, como aprendemos, no debate, a aprofundar 
os nossos pensamentos.

Esta Casa tem contribuído imensamente para 
o sucesso do Governo e do Brasil, porque todas as 
propostas, mesmo as medidas provisórias que já vêm 
como lei do Governo Federal, aqui são modificadas 
para melhor, são melhor elaboradas e apresentadas 
ao País com a cara do povo brasileiro, o qual esta Câ-
mara representa.

Esta é uma noite de sucesso para o Parlamen-
to brasileiro. Saio daqui gratificado, engrandecido – e 
não eu, Deputado, mas o Parlamento, a nossa Casa.

Para encerrar, deixo mais uma vez os meus para-
béns a todos os Deputados e ao Parlamento brasileiro.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ao término desta votação, gostaria de destacar alguns 
pontos, a começar pela liderança de V.Exa., que con-
duziu com tanto equilíbrio e tanta competência todo 
esse processo que aparentemente se poderia tornar 
convulsivo, agressivo, mas foi o tempo todo respeitoso, 
pela liderança explícita de V.Exa.

Também não poderia negar ou deixar de regis-
trar a capacidade de mobilização, a humildade e a 
paciência do Líder Cândido Vaccarezza, em todos os 
momentos esclarecendo posições, tirando dúvidas e 
nos convocando à nossa responsabilidade.

Também à Oposição se comportou respeitosa-
mente, inclusive com propostas de entendimento em 
favor do Brasil que, se não caminharam, pelo menos 
mostraram que, nas horas decisivas, estamos todos 
juntos pelo nosso País. Tenho de registrar que a Opo-
sição, em alguns momentos, fez com que corrigísse-
mos alguns equívocos que poderíamos ter praticado.

Portanto, parabéns aos Parlamentares, à base e 
ao meu partido, o PMDB, que, de novo, exemplarmen-
te mostra a sua maturidade, a sua responsabilidade 
e a sua unidade pelo nosso País, dando as mãos ao 
Governo da Presidenta Dilma.

Parabéns a esta Casa sob a sua liderança, Pre-
sidente Marco Maia.

Muito obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM 
SIM: 356; 
NÃO: 40; 
TOTAL: 396.
REJEITADO O DESTAQUE.
Ficam mantidos o texto e a expressão que nós votamos.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS -DEM– EXP “OU 
QUE VIEREM A SER CRIADOS...DATA” CAPUT ART. 
76 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 22/11/2011 21:40
Encerramento da votação: 22/11/2011 21:48
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dispen-
sada a votação da redação final da matéria, nos termos 
do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-

rada a Ordem do Dia.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB– GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior o Deputado Leandro Vilela votou de 
acordo com o PMDB.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT– CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior 
o Deputado José Airton votou de acordo com o partido.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB– RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Alexandre Santos votou de acordo com o partido.

 A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra na condição de Líder do PSB.

 O SR. MIGUEL CORRÊA (PT– MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Miguel Corrêa votou com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD– BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei de acordo com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concede-
rei a palavra ao Deputado Paulo Teixeira, que já esta-
va inscrito anteriormente. Depois ao Deputado Otavio 
Leite e, depois, à Deputada Sandra Rosado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Paulo Teixeira, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PT.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT– SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo o Presidente Marco Maia, que 
conduziu com muito equilíbrio a votação da prorro-
gação da vigência da Desvinculação de Receitas da 
União – DRU.

Há cerca de 50 dias estamos discutindo esta 
matéria no Parlamento. E esta matéria e sua votação 
sinalizam para o fato de que o Brasil está tomando to-
das as medidas e todas as cautelas para enfrentar a 
crise, que teve como epicentro os Estados Unidos e 
que se espalhou pela Europa, a ponto de derrubar vá-
rios primeiros– ministros, como foi o caso da Itália e da 
Espanha. Houve a derrocada grega, a derrocada italia-
na e, agora, a derrota do Primeiro– Ministro espanhol.

Quero, portanto, parabenizar V.Exa, Presidente 
Marco Maia, que tão bem conduziu esta matéria. Para-
benizo igualmente a Oposição que, de forma exemplar, 
discutiu a matéria, agindo corretamente, de acordo 
com o Regimento, mesmo quando obstruiu a votação. 
Parabenizo, da mesma forma, todos os Líderes da 
base, que, de forma solidária com o Governo, ajuda-

ram muito na condução desta votação, em todos os 
momentos em que precisamos de debate, de quorum 
e de apoio. E quero parabenizar o Líder do Governo, 
Cândido Vaccarezza.

Agradeço à bancada do Partido dos Trabalhadores 
a maneira combativa, disciplinada e convencida com 
que se fez presente em todos momentos necessários 
para a aprovação da DRU nesta Casa.

Então, quero dar aqui um abraço em todos os 
Deputados e Deputadas que propiciaram a prorroga-
ção da vigência desse instrumento que tem ajudado 
o Brasil a abaixar os juros – e a DRU é um dos instru-
mentos, não o único. E que possamos utilizar os recur-
sos decorrentes dessa diminuição das taxas de juros 
nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança 
pública e social.

Desta tribuna, parabenizo – e mando o meu abra-
ço a S.Exa. – a Ministra Ideli Salvatti, que muito operou 
nesse tempo todo para fazer com que pudéssemos 
avançar nesta matéria do ponto de vista do Executi-
vo. E uso o verbo operar no sentido de dar atenção, 
disciplinar e mobilizar no que se referiu a esta matéria.

Por fim, parabenizo o Deputado Odair Cunha, o 
Relator da proposta, que garantiu também, por todos 
nós, a coordenação da matéria.

Parabéns, Presidente Marco Maia; parabéns, 
Parlamento brasileiro, que deu as condições para que 
o País continuasse a contar com esse instrumento.

Muito obrigado.
 O SR. ALESSANDRO MOLON (PT– RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

 A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente...
O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, nós do 

Rio de Janeiro gostaríamos de expressar nossa pro-
funda preocupação...

O SR. AGUINALDO RIBEIRO – Sr. Presidente...
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Otávio Leite; em seguida, os Líderes 
Sandra Rosado e Aguinaldo Ribeiro. Depois, vamos 
passar a palavra para o restante dos Deputados.

 O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT– RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PDT.

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB– RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT– PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT– RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.
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O SR. ROMÁRIO (Bloco/PSB– RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. MAURÍCIO TRINDADE (Bloco/PR– BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o 
partido, Sr. Presidente.

 O SR. OTAVIO LEITE (PSDB– RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do Rio 
de Janeiro gostaríamos, de forma muito sensata, de 
expressar nossa profunda preocupação diante do va-
zamento de petróleo ocorrido no Campo de Frade, na 
Bacia de Campos. Dizem que esse acidente é muito 
menor do que o acontecido no Golfo do México, que 
chamou a atenção de todo o planeta, mas, quero di-
zer, é o suficiente para nos chamar profundamente a 
atenção.

É preciso que o País se prepare de uma vez por 
todas para enfrentar tais situações, porque há uma 
expansão na fronteira petrolífera. É indispensável que 
cada vez mais possamos explorar o petróleo, para o 
bem do Brasil, mas o Governo, por meio da ANP, tem 
de oferecer à sociedade o suporte e a retaguarda, 
ações emergenciais que sejam absolutamente efica-
zes diante de tais acidentes, porque o bem ambiental 
é muito superior à riqueza do petróleo.

O campo era conhecido, a prospecção já era de 
há muito autorizada, as condições geomorfológicas 
eram as melhores possíveis, e, ainda assim, aconte-
ceu um acidente.

A questão ambiental tem íntima relação com o 
futuro da humanidade. E nós do Rio de Janeiro pode-
mos vivenciar situações muito mais graves em razão 
das correntes marítimas que podem levar os resíduos 
de petróleo para as nossas praias e do consumo de 
peixes que podem se contaminar de alguma forma e 
chegar à nossa mesa trazendo doenças.

Esse é um dado importantíssimo que tem uma 
íntima relação quando se fala de royalties e de com-
pensação para os Estados produtores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT– AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Fran-
cisco Praciano votou com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 
Sandra Rosado.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB– RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, gostaria apenas de fazer um agradecimento à 
bancada do PSB.

Antes, porém, quero parabenizar V.Exa. pela forma 
como conduziu os trabalhos, sobretudo nos momentos 
de tensão. E o resultado disso é a demonstração do 
que reina nesta Casa: respeito e debate democrático 

entre as posições contrárias, entre a Oposição e os 
partidos aliados, a base do Governo.

Ao meu partido, quero fazer um agradecimento 
muito especial. No meu primeiro teste como Líder des-
sa bancada tão valorosa, comparecemos maciçamen-
te para dizer para o Governo Dilma que agradecemos 
o que tem feito pelo Brasil, que reconhecemos o seu 
trabalho e queremos colaborar ainda mais para que 
o Brasil cresça e se desenvolva cada vez mais sob a 
sua liderança.

Mas, Sr. Presidente, quero registrar não somente 
o trabalho de V.Exa., mas também o do Líder do Go-
verno, Cândido Vaccarezza, de todos os líderes par-
tidários e da Ministra Ideli Salvatti. Enfim, quero dizer 
da nossa alegria.

E, para terminar, Sr. Presidente, informo que, no 
final de semana, estive na cidade de Serra, no Espírito 
Santo, e quero agradecer o carinho com que a banca-
da do PSB foi ali recebida. Faço este agradecimento, 
por intermédio dos Deputados Audifax e Paulo Foletto 
e do Governador Renato Casagrande.

Desta tribuna, mando um abraço muito carinhoso 
para todas as pessoas que lá estiveram para nos re-
ceber e demonstrar o carinho daquela terra tão bonita 
que é o Espírito Santo.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
 O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB– SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. LUIZ ARGÔLO (PP– BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Justifico o meu voto em todas as 
votações de hoje, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Aguinaldo Ribeiro, Líder do PP.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP– PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, eu gostaria também, na mesma 
linha, de me congratular com V.Exa. e com todos os 
Líderes deste Parlamento – da base do Governo e da 
Oposição – pela demonstração de maturidade.

Hoje, sob a regência de V.Exa. esta Casa deu 
uma demonstração da solidariedade ao Brasil. E isso 
é fundamental.

Então, gostaria de agradecer aos Parlamentares 
do Partido Progressista e parabenizar o Relator, o De-
putado Odair Cunha; o Líder do Governo, o Deputado 
Cândido Vaccarezza, e a Ministra Ideli Salvatti, que 
também participou ativamente desse processo.

Graças à competência e ao crédito de V.Exa., Sr. 
Presidente, houve a possibilidade de termos um pro-
cesso legislativo racional e que foi mais uma demons-
tração da serenidade de todos que aqui celebraram 
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nesta noite a democracia brasileira e a aprovação de 
uma medida em favor do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero con-
fessar a V.Exa., Deputado Aguinaldo Ribeiro, que não 
sei até quando esse crédito vai durar. Mas estamos indo.

 O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB– PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer o registro de que votei com o partido.

O SR. LUIZ ARGÔLO (PP– BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

 O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, só para 
encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, o 
Relator está com a palavra.

O SR. ODAIR CUNHA (PT– MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, passaram– 
se 112 dias corridos desde quando esta PEC chegou 
à Casa. Se contarmos só os dias úteis, foram 90 dias 
de tramitação. Cumprimos todos os prazos regimentais.

Quero, então, registrar o papel dos Líderes da 
base e o trabalho que V.Exa. e o Líder Cândido Vacca-
rezza realizaram no sentido de buscar fazer com que 
os prazos fossem cumpridos, e o debate sobre tema 
tão importante para o Brasil acontecesse.

Num momento de crise internacional, o Parla-
mento brasileiro empreendeu um gesto de maturidade 
política, de responsabilidade fiscal e orçamentária. E 
tenho certeza que o povo brasileiro saberá reconhe-
cer o trabalho que concluímos nesta memorável noite.

Muito obrigado a V.Exa. e a todos os nossos 
queridos pares.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Chico d’Angelo.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT– RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar o aniversário de 438 anos da minha cidade, Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro.

Hoje é feriado para a população de Niterói, uma 
cidade de quase 500 mil habitantes e que já foi a Ca-
pital do Estado.

Desta tribuna, formulo a cada morador e mora-
dora de Niterói os meus votos de que nossa cidade 
continue agradável, aprazível e bela.

Meus parabéns a toda população da cidade de 
Niterói!

 O SR. WEVERTON ROCHA (PDT– MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a bancada do PDT na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal, que, há pouco, esteve 
reunida e deu total e irrestrito apoio ao nosso Ministro 
do Trabalho e Emprego Carlos Lupi.

Quero também parabenizar a bancada do Mara-
nhão, que, de forma unânime, resolveu fazer, a pedido 
do Prefeito de São Luís, João Castelo, a indicação da 
nossa emenda destinada à área da saúde. Nossa Ca-
pital precisa muito de investimentos na saúde, porque, 
nesse particular, não atende apenas à população da 
cidade, mas também de todo o Estado.

Assim como ocorre em todo o Brasil, São Luís 
realmente está precisando muito desses recursos.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero 
saudar a presença da Deputada Fátima Bezerra, 
do Rio Grande do Norte, e do Prefeito de Mantena, 
Minas Gerais, que está aqui com o Deputado Ade-
mir Camilo.

Deputada Fátima Bezerra, sei que V.Exa. tem um 
grande discurso para proferir.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Agora, Sr. Presi-
dente, quero apenas votar o PNE.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos vo-
tar o PNE, não tenha dúvida disso – e sei que V.Exa. 
está engajadíssima nessa tarefa.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
amanhã, dia 23, às 12 horas, haverá sessão conjunta 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação de projeto de lei do Congresso Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 6
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AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 7

ACRE

Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Marllos Sampaio PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Felipe Maia DEM 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 5

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de ALAGOAS 7

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
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João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Sérgio Brito PSD 
Total de BAHIA 3

MINAS GERAIS

Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Faria PP 
Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 5

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Eliane Rolim PT 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Picciani PMDB 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 16

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Jilmar Tatto PT 
José Mentor PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PSD 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl

Vanderlei Siraque PT 
Vicentinho PT 
Total de SÃO PAULO 17

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Sandes Júnior PP 
Total de GOIÁS 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de PARANÁ 18

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de SANTA CATARINA 4
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RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Eliseu Padilha PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 1

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Total de PARÁ 2

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Total de AMAZONAS 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 3

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Total de MARANHÃO 1

PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAÍBA

Nilda Gondim PMDB 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Roberto Teixeira PP 
Total de PERNAMBUCO 1

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Oziel Oliveira PDT 
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Newton Cardoso PMDB 
Total de MINAS GERAIS 2

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 4

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS PvPps
Total de SÃO PAULO 12

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 3

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
Total de PARANÁ 1

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Giovani Cherini PDT 
José Otávio Germano PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 3
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 23, 
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Recurso nº 92/2011, do Sr. Anthony Garotinho, 
contra a decisão da Presidência que indeferiu o Requeri-
mento de Informação nº 693 de 2011, que solicita ao Sr. 
Ministro de Estado da Secretaria de Aviação Civil dados 
relativos a voos realizados e demais informações que 
especifica voos realizados pelo Senhor Sérgio Cabral dos 
Santos Filho, Governador do Estado do Rio de Janeiro.

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 542-A, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 542-A, de 2011, que dispõe 
sobre alterações nos limites do Parque Na-
cional Amazônia, do Parque Nacional dos 
Campos Amazônicos, do Parque Nacional 
da Mapinguari e dá outras providências; 
tendo parecer do Relator da Comissão Mis-
ta, proferido em Plenário e entregue à Mesa, 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela não implicação em aumento 
de despesas ou redução de receitas públi-
cas federais desta Medida Provisória e das 
Emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14; e, no mé-
rito, pela aprovação desta Medida Provisória, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 (Relator: Dep. 
Zé Geraldo). As Emendas de nºs 10, 12 e 13 
foram indeferidas liminarmente por versarem 
sobre matéria estranha, nos termos do art. 
4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 
125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009). 
A Emenda nº 11 foi retirada pelo autor.

COMISSÃO MISTA: 28-8-11
PRAZO NA CÂMARA: 11-9-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

29-9-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 12-12-11

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 543, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 543, de 2011, que altera a 
Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para 
autorizar a União a conceder a instituições 
financeiras subvenção econômica sob a 
forma de equalização de parte dos custos 
a que estão sujeitas, para contratação e 
acompanhamento de operações de micro-
crédito produtivo orientado. Pendente de 
parecer da Comissão Mista. As Emendas 
de nºs 16 e 19 foram indeferidas liminar-
mente por versarem sobre matéria estranha, 
nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados (Questão de 
Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 7-9-11
PRAZO NA CÂMARA: 21-9-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

9-10-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-11

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 544, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 544, de 2011, que estabele-
ce normas especiais para as compras, as 
contratações de produtos, de sistemas de 
defesa, e de desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa, e dispõe sobre 
regras de incentivo à área estratégica de 
defesa e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista. 

COMISSÃO MISTA: 13-10-11
PRAZO NA CÂMARA: 27-10-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

14-11-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-3-12

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 545, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 545, de 2011, que altera a Lei 
nº 10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe 
sobre o Adicional ao Frete para a Renovação 
da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da 
Marinha Mercante – FMM; altera a Medida 
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Provisória no 2.228– 1, de 6 de setembro de 
2001, e as Leis no 11.434, de 28 de dezem-
bro de 2006, no 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, no 10.865, de 30 de abril de 2004, e 
no 8.685, de 20 de julho de 1993; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS na cadeia produ-
tiva do café, institui o Programa Cinema Perto 
de Você, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista. As Emendas 
de nºs 48, 54, 55, 56, 57, 61 e 62, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002– CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009). A Emenda 
n. 24 foi retirada pelo autor.

COMISSÃO MISTA: 13-10-11
PRAZO NA CÂMARA: 27-10-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

14-11-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-3-12

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 546, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 546, de 2011, que dispõe so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2011, com 
o objetivo de fomentar as exportações do 
País, altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio 
de 2011, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista. 

COMISSÃO MISTA: 13-10-11
PRAZO NA CÂMARA: 27-10-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

14-11-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-3-12

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º, da Constituição Federal c/c  

art. 204, II, do Regimento Interno)

Discussão

6 
PROJETO DE LEI Nº 1.992-B, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 1.992– B, de 2007, que institui o 

regime de previdência complementar para 
os servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo, inclusive os membros 
dos órgãos que menciona, fixa o limite 
máximo para a concessão de aposentado-
rias e pensões pelo regime de previdên-
cia de que trata o art. 40 da Constituição, 
autoriza a criação de entidade fechada de 
previdência complementar denominada 
Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal – FUNPRESP, 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público pela aprovação deste 
e, parcial ou integralmente, das emendas 
de nºs 3, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 
31, 32, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 56 e 
59, com substitutivo, e pela rejeição das 
de nºs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 
58 e 60 (Relator: Dep. Silvio Costa). Pen-
dente de pareceres das Comissões: de 
Seguridade Social e Família; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
18-11-11 (46º dia)

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 547, de 2011, que altera a 
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e a 
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. 

COMISSÃO MISTA: 26-10-11
PRAZO NA CÂMARA: 9-11-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-11-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 21-3-12
REPUBLICADA NO DOU EXTRA DE 

13-10-11.
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8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 548, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 548, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da 
Educação, no valor de R$ 460.530.000,00, 
para o fim que especifica. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

COMISSÃO MISTA: 13-11-11
PRAZO NA CÂMARA: 27-11-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

15-12-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-4-12

AVISOS

CONGRESSO NACIONAL

SESSÃO CONJUNTA DELIBERATIVA, EM 23-11-11, 
ÀS 12 HORAS, no Plenário Ulysses Guimarães da 
Câmara dos Deputados, com a seguinte Ordem do 
Dia: Apreciação de Projetos de Lei do Congresso 
Nacional.

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 2.235/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Educativa de Sussua-
para a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Sussuapara, Estado do Piauí.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 2.474/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de São Luiz do 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Luiz do Norte, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 2.887/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Juazeiro Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Juazeiro, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 2.916/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Servidores do Transporte 
Alternativo e de Bairros do Município de Novo Gama 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Novo Gama, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 2.927/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Juriti de Paracatu Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

No. 2.954/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Liberdade de Cultura e Comuni-
cação a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 2.966/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Sociedade Difusora Piu-
mhiense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Piumhi, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 3.018/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Onda Sul FM Stéreo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11
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Nº 3.028/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à EZR COMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Passo do Sobrado, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 3.067/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a AMAS – Associação dos Moradores e Amigos do 
Serro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município do Serro, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 438/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Sistema Norte de Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Mimoso de Goi-
ás, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

PROJETO DE LEI

Nº 7.412/2010 (José Otávio Germano) – Dispõe so-
bre procedimentos do Poder Judiciário dos Estados 
e do Distrito Federal para a aplicação dos recursos 
provenientes de depósitos judiciais sob aviso à dispo-
sição da Justiça em geral, e sobre a destinação dos 
rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação, e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 7.521/2010 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação do Quadro de Oficiais de Apoio – QOAp no 
Corpo de Oficiais da Ativa do Comando da Aeronáu-
tica e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11

Nº 1.669/2011 (Senado Federal – Pedro Taques) – 
Altera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, para restabelecer os fusos horários do Estado 
do Acre, do Estado do Pará e do Estado do Amazonas.
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 204/2007 (Leonardo Vilela) – “Dá nova redação 
ao art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, 
e dá outras providências.”

Apensados: PL 1091/2007 (Carlos Bezerra) PL 
2811/2008 (José Fernando Aparecido de Oliveira) 
PL 5587/2009 (Antonio Carlos Mendes Thame) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 4.872/2009 (Eliene Lima) – Acrescenta os parágra-
fos 4º e 5º ao art. 48 da LDB e dá outras providências.
Apensados: PL 6957/2010 (Gonzaga Patriota) 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(Matérias sujeitas à deliberação do Plenário em apre-
ciação preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1.412/2003 (Carlos Nader) – Dispõe sobre a con-
cessão de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas 
que firmarem contratos de trabalho com pessoas por-
tadoras de deficiência e com pessoas idosas com mais 
de 60 (sessenta) anos.
Apensados: PL 1743/2003 (Luis Carlos Heinze) PL 
4949/2005 (Carlos Nader) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 757/2007 (Professor Ruy Pauletti) – Dispõe sobre 
o Fundo de Incentivo ao Esporte Olímpico.
Apensados: PL 3616/2008 (Deley) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 1.896/2007 (Carlos Souza) – Altera a Lei nº 10.438, 
de 26 de abril de 2002, com a finalidade de destinar re-
cursos à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

Nº 5.978/2009 (Walter Ihoshi) – Institui incentivo fiscal 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para 
a renovação da frota de automóveis com mais de dez 
anos de fabricação.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 53/2007 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada 
de Desenvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia 
(PA) e Couto Magalhães (TO) e instituir o Programa 
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Especial de Desenvolvimento do Pólo Conceição do 
Araguaia / PA e Couto Magalhães / TO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 6.824/2006 (Senado Federal – Sérgio Cabral) 
– Acrescenta o art. 31– A à Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para isentar do 
pagamento de taxas bancárias as contas mantidas em 
instituições financeiras públicas ou privadas por cida-
dãos que se encontrem nas condições que especifica.
Apensados: PL 1186/2003 (Luis Carlos Heinze) PL 
1616/2007 (Carlos Abicalil) PL 2046/2003 (João Ba-
tista) PL 2326/1996 (Roberto Pessoa) PL 2379/2003 
(João Lyra) PL 3171/2004 (Jefferson Campos) PL 
3704/2004 (Carlos Souza) PL 4687/2004 (Adelor Viei-
ra) PL 551/2007 (Perpétua Almeida) PL 5414/2005 
(Paulo Bauer) PL 1865/1996 (Luiz Fernando) PL 
2303/2007 (Zonta) 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11

Nº 4.258/2008 (Vicentinho Alves) – “Acrescenta o 
art.35– B à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, fixando re-
gras para a divulgação de pesquisas.
Apensados: PL 4377/2008 (Pompeo de Mattos) PL 
4477/2008 (Henrique Fontana) PL 7383/2010 (Col-
bert Martins) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-11

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1.716/2007 (Júlio Delgado) – Altera a Lei nº 9.249, 
de 1995, no que respeita ao coeficiente de cálculo do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido pelo regime do Lucro Presumido, para 
os laboratórios de Análises Clínicas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-11

Nº 1.777/2007 (Barbosa Neto) – Dispõe sobre a tri-
butação dos laboratórios de análises clínicas pelo Im-
posto sobre a Renda e pela Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-11

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Dia 23, 4ª-feira

15:00 WALDENOR PEREIRA (PT – BA)
15:25 MAURO MARIANI (PMDB – SC)

Dia 24, 5ª-feira

15:00 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
15:25 IRACEMA PORTELLA (PP – PI)

Dia 25, 6ª-feira

10:00 ADRIAN (PMDB – RJ)
10:25 CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP)
10:50 RUBENS BUENO (PPS – PR)
11:15 SEVERINO NINHO (PSB – PE)
11:40 EDINHO BEZ (PMDB – SC)

Dia 28, 2ª-feira

15:00 ALEXANDRE SILVEIRA (PSD – MG)
15:25 JERÔNIMO GOERGEN (PP – RS)
15:50 ROBERTO DORNER (PSD – MT)
16:15 MARÇAL FILHO (PMDB – MS)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 29, 3ª-feira

15:00 PAULO ABI– ACKEL (PSDB – MG)
15:25 JESUS RODRIGUES (PT – PI)

Dia 30, 4ª-feira

15:00 ROBERTO BRITTO (PP – BA)
15:25 PAULO TEIXEIRA (PT – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
A – Discussão e votação das emendas ao Orçamen-
to 2012 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 133/11 – Do Sr. Alceu Moreira – 
que “requer a revisão do despacho aposto ao Projeto 
de Decreto Legislativo – PDC – 454/2011, para que 
se inclua a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural”. 

REQUERIMENTO Nº 137/11 – Do Sr. Moacir Miche-
letto – que “requer que seja realizada AUDIÊNCIA 
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PÚBLICA para discutir a Proposta de Política para a 
Triticultura Safra 2012/2013” 

REQUERIMENTO Nº 139/11 – Dos Srs. Paulo Piau e 
Abelardo Lupion – que “requer, nos termos regimentais, 
que seja realizada audiência pública com a finalidade de 
discutir o sistema de pastagem irrigada, desenvolvido 
pelo pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, 
Dr. Luis César Dias Drumond”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 322/11 – 
Da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – que “autoriza a União a fazer a cessão 
de uso gratuito dos imóveis de sua propriedade abran-
gidos pela Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, 
do Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.227/09 
– Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “susta os efeitos do 
Decreto do Presidente da República, sem número, de 
20 de novembro de 2009, que “declara de interesse 
social, para fins de desapropriação, os imóveis abran-
gidos pelo “Território Quilombola Comunidade Rincão 
dos Martimianos”, situado no Município de Restinga 
Seca, Estado do Rio Grande do Sul.”” 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.260/11 – Do Sr. Cleber Verde – que 
“dispõe sobre critérios para a concessão de certificação 
e autorização para as embarcações pesqueiras que ope-
ram na captura de lagostas em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado BOHN GASS. 
PARECER: pela rejeição. 
Adiada a discussão do PL nº 1.260/2011, por (duas) 
sessões, a requerimento de Deputado, em 19-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 2.000/11 – Do Sr. João Paulo 
Cunha – que “concede anistia aos trabalhadores ru-
rais de Rondônia punidos no episódio conhecido como 
“Massacre de Corumbiara””. 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 
PARECER: pela aprovação. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.690/09 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 456/2008) – que “acrescenta o 
art. 38– A à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o 

art. 51– A à Lei nº 8.213, de mesma data, com o ob-
jetivo de dispor sobre o parcelamento de débitos e a 
concessão de aposentadoria por idade para os pes-
cadores prejudicados pela redução da piscosidade”. 
(Apensado: PL 1091/2011) 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 1091/2011, 
apensado. 
Adiada a discussão do PL 6.690/09, por 02 (duas 
sessões) a requerimento de Deputado, em 19-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 5.487/01 – Do Senado Federal 
– ADEMIR ANDRADE – (PLS 352/1999) – que “acres-
centa parágrafos ao art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III,Título VII da Constituição 
Federal”. (Apensado: PL 828/2007) 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 828/2007, 
apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 54/11 – Do Sr. Assis do Couto 
– que “dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do 
Brasil Rural (PDBR) e o Plano Nacional de Desenvol-
vimento do Brasil Rural (PNDBR)”. 
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Jesus Rodrigues (PT– PI), pela aprovação, com 
duas emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Beto Faro, Homero Pe-
reira e Zonta, em 27/04/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 820/11 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “remite dívidas; institui medidas de estímulo à 
liquidação ou regularização de dívidas originárias de 
operações de crédito, tendo como beneficiários aqui-
cultores, pescadores, colônias de pesca, associações 
ou cooperativas de pesca ou aquicultura; e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 1090/2011) 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 1090/2011, apensado. 
Vista ao Deputado Francisco Araújo, em 14-9-11. 
Adiada a discussão do PL 820/2011, por 02 (duas 
sessões) a requerimento de Deputado, em 19-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.384/11 – Do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre critérios complementares para a 
execução da política de estoques públicos vinculados 
ao programa de garantia dos preços mínimos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.836/11 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, que reconhece aos 
remanescentes das comunidades de quilombos a pro-
priedade definitiva das terras que estejam ocupando”. 
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Marcon, em 19-10-11. 
O Deputado Marcon apresentou voto em separado 
em 25-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 5.631/09 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “define a Política de Regularização, Incentivo de 
Produção e Comercialização de Energia Limpa pelas 
Cooperativas Brasileiras”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.163/11 – Do Sr. Irajá Abreu – 
que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1991, 
dispondo sobre o licenciamento ambiental para a ins-
talação, a ampliação e o funcionamento de empreendi-
mentos agropecuários, florestais ou agrossilvipastoris” 
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.041/96 – Do Sr. Jaime Martins 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de feverei-
ro de 1993, que “dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal””. (Apen-
sados: PL 620/1999, PL 2042/1996, PL 2112/1996, PL 
4658/1998, PL 2284/1996 e PL 4857/2001) 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2042/1996, do 
PL 2112/1996, do PL 2284/1996, do PL 4658/1998, do 
PL 620/1999 e do PL 4857/2001, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.025/11 – Do Sr. Manato – que 
“altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, 
para possibilitar a concessão do benefício de seguro– 
desemprego ao pescador artesanal quando ocorrer 
a interdição da área de pesca ou outra situação que 
impeça a atividade pesqueira”. 
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON. 
PARECER: pela aprovação do PL e pela rejeição da 
Emenda 01/2011. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
95/09 – Do Sr. Abelardo Lupion – que “propõe que a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural adote as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização e contro-
le dos procedimentos administrativos e omissões por 
parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis/IBAMA e do Ministério 

Público Federal – Procuradoria Regional do Estado do 
Pará, no que diz respeito aos embargos de fazendas 
com produção pecuária do Estado de Pará feito pelos 
órgãos com respectivas recomendações do MPF aos 
frigoríficos e redes de supermercados para não man-
terem relações comerciais com essas fazendas e sua 
possível sujeição liminares apontamentos de relatório 
elaborado por ONG´s, a exemplo do Greenpeace que 
divulgou o relatório “A Farra do Boi na Amazônia” e do 
trabalho realizado pelo Instituto do Homem e do Meio 
Ambiente da Amazônia”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.478/11 – Do Sr. Alceu Morei-
ra – que “dispõe sobre o planejamento de ações de 
política agrícola”. 
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.493/11 – Do Sr. Taumaturgo 
Lima – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, para estender às cooperativas e às colô-
nias de pescadores artesanais os descontos especiais 
nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades 
consumidoras classificadas na Classe Rural”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.497/11 – Do Sr. Zé Silva – que 
“dispõe, no que se refere às unidades consumidoras 
de energia elétrica da classe rural, sobre prazo de 
restabelecimento do fornecimento e acerca da repa-
ração de prejuízos causados por falha do sistema de 
distribuição”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 105/11 – Do Sr. Ademir Camilo 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater os acidentes fatais ocorridos com eletricitários 
a serviço da Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG)”. 
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REQUERIMENTO Nº 112/11 – Do Sr. Arnaldo Jordy 
– que “requer a realização de Mesa Redonda em Be-
lém para debater os serviços de telecomunicações no 
estado do Pará”. 

REQUERIMENTO Nº 113/11 – Do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “requer a realização de audiência pública para pres-
tar esclarecimentos sobre a execução das obras do PAC 
nos estados da Amazônia Legal, em especial no Pará”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – Do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro– Oeste – 
FCO para o desenvolvimento da Microrregião do En-
torno do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 
PARECER: pela aprovação deste. 
O Deputado Laurez Moreira apresentou voto em se-
parado em 25-10-11. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 11h 

A – Audiência Pública: 

Tema:
SITUAÇÃO DO PLANO DE USO DA RESEX VERDE 
PARA SEMPRE NA REGIÃO DO XINGU, NO ESTA-
DO DO PARÁ
Requerimento nº 111/2011, dos Deputados Zequinha 
Marinho e Zé Geraldo

CONVIDADOS EXPOSITORES:

REPRESENTANTE DA POLÍCIA FEDERAL
PAULO MAIER, Diretor de Ações Socioambientais e 
Consolidação Territorial de Unidade de Conservação 
do ICMBio
FERNUBIA LOPES FERREIRA, Presidenta do Con-
selho da RESEX Verde para Sempre
ROSIBERGUE TORRES CAMPOS, Prefeito Municipal 
de Porto de Móz (PA)
ADAMOR FERREIRA FÉLIX DA SILVA, Conselheiro 
da RESEX Verde para Sempre

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei nº 28/2011 
– CN (PLOA 2012)
Discussão e votação das sugestões de emendas a 
serem oferecidas pela Comissão ao Projeto de Lei 
28/2011 – CN (PLOA 2012). 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.599/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
717/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante do Decreto de 2 de agosto de 2010, pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia subsequente, 
que declara perempta as concessão outorgada à Pro-
gresso do Acre Comunicações para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas tropicais no município 
de Rio Branco, no Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.626/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
736/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 2 de agosto 
de 2010, publicado no DOU do dia subsequente, que 
declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Jornal Rio Bonito Ltda., originariamente outorgada à 
Sociedade Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
no município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.628/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
736/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 2 de agosto 
de 2010, publicado no DOU do dia subsequente, que 
declara perempta a concessão outorgada à Rádio In-
gazeira de Paulistana Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no município 
de Paulistana, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.609/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
726/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 27 de julho 
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de 2010, que outorga concessão à Mar e Céu Comuni-
cações Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens no município de Sinop, Estado do 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI– ACKEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.708/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
748/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 4 de agos-
to de 2010, que renova, por dez anos, a concessão 
outorgada à Rádio 880 Ltda., outorgada originalmente 
à Rádio Cauê Ltda., para explorar, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias no município de Pedro Leopoldo, Estado de 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.914/11 – Do Poder Executivo – (MSC 
752/2010) – que “submete à apreciação de Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 755, de 18 
de dezembro de 2007, que renova, por dez anos, a per-
missão outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada no mu-
nicípio de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 768/11 – Do Sr. Lincoln Portela – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção aos direitos do consumidor 
e dá outras providências, para facilitar a localização de 
anunciante de bens e serviços”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 870/11 – Do Sr. Giovani Che-
rini – que “dispõe acerca da veiculação de informes 
oficiais de alerta à população sobre riscos causa-
dos por fenômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 
1229/2011) 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 1229/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.840/11 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “proíbe a utilização de mensagens subliminares na 
propaganda veiculada nas emissoras de radiodifusão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela aprovação 
parcial da Emenda 1/2011 da CCTCI, com substitutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “determina a oferta de canais avulsos no serviço 
de televisão por assinatura”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 514/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “estende os incentivos estabe-
lecidos pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
a jogos eletrônicos de uso domiciliar”. (Apensados: PL 
899/2011 e PL 943/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
Sugestões de emendas ao Orçamento de 2012. 

B – Redações Finais: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.984/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1486/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Asa 
Dourada a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.061/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1479/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Sale-
te/SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Salete, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.094/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1755/2009) – que “aprova o ato 
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que outorga concessão à Empresa de Radiodifusão 
Alfa Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média no Município de Almeirim, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.104/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1680/2009) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Rádio Contemporânea 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Gaurama, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.243/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática e Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1702/2009) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sanhauá 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Mari, Es-
tado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.309/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1442/2009) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de 
Bastos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Bastos, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.384/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1889/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Farroupilha de Comunica-
ção Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Farroupilha, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.385/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1920/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Fundação Paulo Bezerra de Sou-
sa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São José do Piauí, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.429/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2001/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Canabraven-

se de Desenvolvimento Sócio Cultural – ACCADESC 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São João da Canabrava, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.574/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2008/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação de Rádio Difusão Co-
munitária Educativa de Pedras Grandes a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.592/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2116/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Santiago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Santiago, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.605/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2315/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Brochier 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Brochier, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.689/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2224/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Sociedade 
Rádio Difusora Alegretense Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.778/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2170/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Ipixuna do Pará, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.849/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1689/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Neusa e Lemos Comunica-
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62937 

em frequência modulada, no Município de Cerejeiras, 
Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.852/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2160/2010) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada ao Governo do Estado 
de Goiás – Agência Goiana de Comunicação – AGE-
COM para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Goiânia, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.870/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 334/2008) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural 
Jesus Libertador de Galvão a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Galvão, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.871/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1682/2009) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM Serra Azul 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São Pedro do 
Piauí, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.883/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2340/2010) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e 
Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.896/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2401/2010) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Amigos de Catas Al-
tas da Noruega a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Catas Altas da Noruega, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.047/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2148/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Empreendimen-
tos Radiodifusão Cabo Frio Ltda. para explorar serviço 

de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2446/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Fundação Rádio Educativa de Barcelo-
na a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Caravelas, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 69/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2132/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Gazeta Comu-
nicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Santa Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 82/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2460/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Monsenhor Manoel Perez Descanps de 
Ocauçu – SP a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Ocauçu, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 88/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2498/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Paraíso FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de São Sebastião do 
Paraíso, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 89/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2502/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio 
Imbiara de Araxá Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Araxá, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 94/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2611/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Fundação Edu-
cacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro – FECAP 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-



62938 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

quência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, no Município de Pinheiro, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 101/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2635/2011) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio 880 Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas cur-
tas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 125/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2681/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura 
Taperense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Tapera, Esta-
do do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2688/2011) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Icatu Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Penápolis, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 145/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2797/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Rádio Comuni-
tária Alternativa FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Gabriel, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 159/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2816/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária dos Amigos e Ami-
gas de Turiaçú a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Turiaçú, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 160/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2817/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura de Brunópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Brunópolis, 
Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 167/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2833/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Alter-
nativa de Jordânia a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Jordânia, Estado de Mi-
nas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 178/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2852/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Brazlândia – ARCOBRAZ a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Brazlândia, 
no Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 180/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2856/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Painense de Rádio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pains, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 192/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2873/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rede Central 
de Comunicações Ltda., originariamente outorgada à 
FM Record S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 203/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2896/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão 
Bandeirantes Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 208/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2906/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Ruy Bar-
bosa FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ruy 
Barbosa, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 241/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2612/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio 
Educacional de Votuporanga para executar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Votupo-
ranga, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 243/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2645/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Pontal 
do Triângulo Mineiro Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Iturama, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 250/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2684/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Uirapuru 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 264/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2839/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Aposentados, Pensionistas, 
Deficientes Físicos e Idosos do Município de Taiobei-
ras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 270/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2866/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Amigos de Rio Doce 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Doce, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 328/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2687/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Aurilân-
dia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Nova Lima, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 329/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2710/2011) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Sociedade de Rá-
dio Carijós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Conselheiro 
Lafaiette, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/00 – Do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 66/1999) – que “institui a 
linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo 
Federal deverá definir metas de progressiva erradica-
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so-
cioeconômicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – Do Sr. Arnon Bezer-
ra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas 
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para 
o uso de chips de outras operadoras”. (Apensados: PL 
2005/2007, PL 2282/2007 e PL 2498/2007) 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.604/09 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a divulgação dos valores de arrecadação 
e aplicação das multas de trânsito”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.549/09 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,de 13 de 
julho de 1990, para dispor sobre a unificação da data 
de realização da eleição de Conselheiro Tutelar e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.579/10 – Do Poder Executi-
vo – (MSC 395/2010) – que “cria cargos na Carreira 
de Diplomata, altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 
29 de dezembro de 2006, transforma cargos de As-
sistente de Chancelaria e cria cargos de Oficial de 
Chancelaria”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.113/10 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 191/2009) – que “acres-
centa inciso V ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 444/09 
– Do Sr. Wilson Picler – que “acrescenta o § 4º ao art. 
208 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.105/06 – Do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 462/2003) – que “altera o inciso I 
do § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para beneficiar a educação a distância com 
a redução de custos em meios de comunicação que 
sejam explorados mediante autorização, concessão 
ou permissão do Poder Público”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
PROJETO DE LEI Nº 511/11 – Do Senado Federal – 
Cristovan Buarque – (PLS 170/2010) – que “institui a 
Semana e o Dia Nacional da Educação Infantil”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.403/01 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a autorização e o funcionamento 
de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia– 
Bioquímica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 – Dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações 
prestadas pelas instituições de ensino superior ao 
candidato, no ato de inscrição do vestibular”. (Apen-
sados: PL 5928/2001 (Apensado: PL 6707/2002), PL 
3791/2004, PL 5793/2005 e PL 1074/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 5928/2001, do PL 
3791/2004, do PL 5793/2005, do PL 1074/2007 e do 

PL 6707/2002, apensados, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 7.104/02 – Do Sr. Gastão Viei-
ra – que “dispõe sobre inadimplência na prestação de 
contas e cumprimento das normas de programas fe-
derais na área de educação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 – Do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro 
de 1995”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 3.847/04 – Do Sr. Marcelino Fra-
ga – que “dispõe sobre os órgãos de representação 
estudantil , direitos de organização e participação dos 
estudantes e dá outras providências”. (Apensado: PL 
5697/2005) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 5.697/05, apensado, 
nos termos do substitutivo da Comissão de Educação 
e Cultura, com subemenda; e pela antirregimentalidade 
da emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 838/07 – Do Sr. Marcos Montes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 
do orientador educacional nas instituições públicas de 
educação básica”. (Apensado: PL 2238/2007) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 2238/2007, apensa-
do, com substitutivos, e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares e determina outras providências”. (Apensa-
do: PL 4536/2008) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 4536/2008, apensado, 
com substitutivos, e do Substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura, com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/08 – Do Sr. Renato Molling 
– que “altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/08 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório a faixa de pedestres em 
frente às escolas públicas e privadas de todo o terri-
tório nacional”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 4.651/09 – Do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.096/09 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “altera o nome do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano para Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Dois de Julho”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – Do Sr. Vicentinho – 
que “institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional dos 
Profissionais da Educação”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 1.136/07 – Do Sr. Jilmar Tatto 
– que “altera o Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outu-

bro de 1941 – Código de Processo Penal, para tornar 
inafiançável os crimes cometidos contra o patrimônio 
cultural brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.216/07 – Do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS 162/2007) – que “altera o dis-
posto no art. 84 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execução Penal, para estabelecer critérios para 
a separação de presos nos estabelecimentos penais”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.289/07 – Do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 155/2007) – que “altera a Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, para criar a obrigação de os presos condenados 
produzirem seu próprio sustento alimentar”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.396/07 – Do Senado Federal – 
Demostenes Torres – (PLS 138/2007) – que “altera o 
Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal, para possibilitar a suspensão 
do cargo, emprego ou função pública durante o proces-
so que julgar crime praticado por funcionário público”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.407/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre o televisionamento de audiências 
e julgamentos penais”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 1.430/07 – Do Sr. Beto Faro – que 
“altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.684/07 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o § 4º no inciso IV do Artigo 3º da Lei nº 
10.259, de 12 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/08 – Do Sr. Bruno Araújo 
– que “disciplina o procedimento de declaração judi-
cial de desconsideração da personalidade jurídica e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4298/2008) 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.714/08 – Do Sr. Valadares Fi-
lho – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), para criar 
novas regras à alienação de terras particulares e ao 
contrato de arrendamento e parceria rural”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.029/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “proíbe impedimentos e restrições a profissionais 
liberais estrangeiros, atuando legalmente no País”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.081/08 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para acrescen-
tar uma alínea “c” ao art. 136 da referida lei”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.756/09 – Do Sr. Vanderlei 
Macris – que “acrescenta o § 2º ao art. 30 da Lei nº 
5.700, de 1º de setembro de 1971, que “Dispõe sobre 
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e 
dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.784/09 – Do Sr. José Otávio 
Germano – que “veda o segredo de justiça nos pro-
cessos em que sejam réus membros do Poder Legis-
lativo”. (Apensado: PL 998/2011) 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.288/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993”. (Apensado: PL 6237/2009) 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.314/09 – Do Senado Federal – 
Expedito Júnior – (PLS 50/2007) – que “revoga o inciso 
VII do caput do art. 295 do Decreto– Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e 
a alínea “h” do art. 242 do Decreto– Lei nº 1.002, de 
21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Mi-
litar), que tratam da prisão especial para diplomados 
em nível superior”. (Apensado: PL 2065/2011) 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.472/09 – Do Sr. Lira Maia – 
que “acrescenta § 5º ao art. 1.341 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil – De modo a 
determinar procedimento distinto de votação para de-
liberação sobre a realização de obras voluptuárias”. 
(Apensado: PL 5676/2009) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.201/09 – Do Senado Fede-
ral – Extedito Júnior – (PLS 61/2009) – que “altera o 
art. 1.700 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para distinguir o débito do espólio do 
encargo pessoal de prestar alimentos”. (Apensado: PL 
1717/2007 (Apensados: PL 3099/2008 (Apensado: PL 
7090/2010) e PL 3922/2008)) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.317/10 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “acrescenta o art. 24– A à Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de Execução 
Penal” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 219/11 – Do Sr. Sandes Júnior – 
que “modifica o art. 23 da Lei nº 6.830, de 1980 para 
permitir a arrematação com valor inferior ao dado pela 
avaliação ainda em primeiro leilão”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 331/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“dá nova redação aos arts. 382 e 619 do Decreto– Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, para alterar de dois para cinco dias, o prazo 
para a interposição dos Embargos de Declaração”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 416/11 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui do Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 858/11 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1.698 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.017/11 – Do Sr. Valmir Assun-
ção – que “altera dispositivo da Lei nº 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.249/11 – Da Sra. Erika Kokay 
– que “dispõe sobre alimentação especial do preso”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.782/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o § 2° do art. 9° do Decreto– lei nº 
4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução 
ao Código Civil”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.061/11 – Do Sr. Eduardo Gomes 
– que “altera o art. 221, § 1º, do Código de Processo 
Penal, para estender aos membros do Congresso Na-
cional e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal a 
opção pelos depoimentos por escrito, quando arrola-
dos como testemunhas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.074/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre a fiança”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.306/11 – Do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “institui a ação de legalidade de con-
duta e de inexistência de desrespeito à lei e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.413/11 – Do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “altera a redação do parágrafo único, art. 
54 e acrescenta dispositivos aos arts. 10 e 35 da Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que “Dispõe 
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sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá 
outras providências.”” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.424/11 – Do Sr. Davi Alcolum-
bre – que “altera a redação do art. 538 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 2.504/11 – Do Sr. João Paulo 
Lima – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 5.220/01 – Do Senado Federal – 
Maria do Carmo Alves – (PLS 673/1999) – que “altera a 
redação do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), instituindo 
a Certidão Negativa de Débitos (CND), a ser expedi-
da por bancos de dados e cadastros, estabelecendo 
prazo para correção de registros inexatos e exclusão 
de registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo 
a gratuidade de acesso, retificação e atualização de 
dados requeridos pelo consumidor”. (Apensados: PL 
3966/2000 e PL 6487/2002) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.252/03 – Do Sr. Onyx Lorenzo-
ni – que “institui a obrigatoriedade de exames labora-
toriais para determinação dos níveis de aflatoxina em 
alimentos destinados à merenda escolar”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.164/07 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 152/2006) – que “altera 
o Decreto– Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
incluir, no padrão de identidade e qualidade do alimen-
to, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e 
análise, e, nos requisitos de higiene que integram esse 
padrão, os limites residuais toleráveis de anabolizan-
tes e outras substâncias consideradas prejudiciais à 
saúde humana, que possam contaminar o alimento ou 
se originar em qualquer fase de seu processamento”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – Do Sr. Deley – que 
“modifica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, insti-
tuindo penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.398/07 – Do Senado Federal 
– Álvaro Dias – (PLS 91/2007) – que “altera o art. 47 
da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre política agrícola”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.500/07 – Do Sr. Deley – que 
“determina a execução do hino nacional e o hastea-
mento da bandeira de países competidores em eventos 
esportivos de nível internacional realizados no Brasil”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.708/07 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a responsabilidade por infrações co-
metidas na condução de veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.805/08 – Do Sr. Silas Câmara 
– que “dispõe sobre a divulgação à população de in-
formações sobre os Fundos Constitucionais”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 – Da Sra. Manue-
la D’ávila – que “altera os arts. 283 e 302 da Lei nº 
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre 
o Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor sobre 
a publicidade da Apólice ou Certificado de Seguro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.416/08 – Do Sr. Lira Maia – que 
“dispõe sobre a transferência de titularidade de bens 
imóveis de propriedade da União para os Municípios 
da Amazônia Legal”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/08 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “altera a Lei nº 7.408 de 25 de novembro de 
1985, para dispor sobre a tolerância máxima sobre 
limites de peso dos veículos de carga”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.901/08 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “dispõe sobre os horários de funcionamento das 
delegacias de Polícia especializadas em atendimento 
à mulher”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.137/08 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “institui o Dia Nacional do Humorista”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – Do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.510/08 – Do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “denomina “Viaduto Dom Luciano Mendes 
de Almeida” o novo viaduto localizado no Km 592 da 
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BR– 040 entre os municípios de Ouro Preto e Itabirito, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.065/09 – Do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “acrescenta parágrafo único ao art. 218 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.284/09 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “veda a importação de peles de cães, gatos e ani-
mais selvagens exóticos e de artigos delas derivados”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/09 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui o Dia Nacional da Cachaça”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/09 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “torna obrigatória apresentação do 
Quadro de Sócios e Administradores para inscrição, 
suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no 
exterior no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ”. (Apensado: PL 6148/2009) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.772/09 – Do Sr. Rodrigo de Castro 
– que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
para ampliar o universo de objetivos institucionais en-
quadráveis como serviço voluntário e para fazer constar 
no termo de adesão as responsabilidades das partes”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.897/09 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “proíbe a inclusão do nome do trabalhador que 
ajuizou reclamação trabalhista contra seu empregador 
em listas cadastrais de entidades de qualquer natureza”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.319/09 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“institui a Década de Ações de Segurança no Trânsito”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.504/10 – Do Senado Fede-
ral – Sérgio Zambiasi – (PLS 51/2010) – que “dispõe 
sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell 
de Moura no Livro dos Heróis da Pátria” (Apensado: 
PL 869/2011) 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 515/11 – Do Sr. Josias Gomes – 
que “denomina “Barragem Dom Mário Zanetta” a “Bar-
ragem Gasparinho”, situada no município de Coronel 
João Sá, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 530/11 – Do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 565/2009) – que “inscreve os 
nomes de Francisco Barreto de Menezes, João Fer-

nandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique 
Dias, Antônio Filipe Camarão e Antônio Dias Cardoso 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 

PROJETO DE LEI Nº 862/11 – Do Sr. Jairo Ataíde – 
que “altera a denominação da Usina Hidrelétrica de 
Tucurui, situada no rio Tocantins, no Estado do Pará, 
para Usina Hidrelétrica Vice– Presidente da República 
José Alencar Gomes da Silva”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 881/11 – Do Sr. Pastor Marco 
Feliciano – que “modifica a redação do artigo único da 
Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, que institui o Dia 
Nacional de Ação de Graças”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.511/11 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade, para o fornecedor, 
de informar aos adquirentes, nas condições que espe-
cífica, os preços total e unitário dos produtos, quando 
ofertados em embalagens econômicas”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/11 – Do Sr. Eli Correa Fi-
lho – que “dispõe sobre a pesagem de produto pré– 
medido”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

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 5.297/09 – Da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer 
que a ação penal nos crimes de violência doméstica 
e familiar contra a mulher é pública e incondicionada”. 
(Apensado: PL 6929/2010) 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – Do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Deliberação de Emendas da CDC à Lei Orçamentária 
Anual – LOA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/11 – 
Dos Srs. Eduardo da Fonte e Weliton Prado – que 
“para sustar os efeitos normativos do ato da Diretoria 
da ANEEL, que negou o direito dos consumidores 
brasileiros de serem ressarcidos do erro da meto-
dologia de cálculo que elevou ilegalmente as tarifas 
de energia elétrica, e obrigar as concessionárias do 
serviço público de distribuição de energia elétrica a 
restituir o que receberam indevidamente dos consu-
midores, no período de 2002 a 2009”. (Apensado: 
PDC 13/2011) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PDC 13/2011, apensado. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.476/06 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre as prescrições médicas e odonto-
lógicas, em garantia do princípio da transparência e do 
direito do consumidor de medicamentos à informação”. 
(Apensado: PL 4365/2008) 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição do PL 4.365/2008, aprovação 
do PL 7.476/200, com emenda de relator 
Vista ao Deputado Otoniel Lima, em 09-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.566/11 – Do Senado Fede-
ral – Gim Agello – (PLS 189/2009) – que “altera o 
art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), para fixar o pra-
zo de 15 (quinze) dias para devolução ao consumi-
dor dos valores pagos indevidamente, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Walter Ihoshi, em 09-11-11. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 505/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a obrigatorieda-
de de informação em cardápios e cartazes de bares, 
restaurantes, lanchonetes e similares sobre os valo-
res calóricos dos alimentos e refeições oferecidos ao 
consumidor”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 851/11 – Do Sr. Geraldo Simões 
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensa-
do: PL 1533/2011) 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1533/2011, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Ricardo Izar, em 9-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.036/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “acrescenta § 4º ao art. 6º da Lei nº 9.870, de 23 
de novembro de 1999, que “dispõe sobre o valor total 
das anuidades escolares e dá outras providências”, 
para permitir desligamento do aluno, por motivo de 
inadimplência, ao final do semestre letivo”. (Apensa-
do: PL 1255/2011) 
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 1255/2011, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Severino Ninho, em 9-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.081/11 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “altera a Lei Geral de Telecomunicações – Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as prestado-
ras do serviço de telefonia móvel a identificar a operadora 
destinatária da chamada”. (Apensados: PL 1810/2011, 
PL 2174/2011, PL 2209/2011 e PL 2266/2011) 
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1810/2011, do 
PL 2174/2011, e do PL 2266/2011, apensados, e pela 
aprovação do PL 2209/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.096/11 – Do Sr. Luis Tibé – 
que “acrescenta artigo à Lei nº 10.962, de 11 de ou-
tubro de 1994, que “Dispõe sobre a oferta e as formas 
de afixação de preços de produtos e serviços para o 
consumidor””. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 09h 
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A– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS EMENDAS APRE-
SENTADAS AO PLOA 2012 E AO PPA 2012/2015

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 44/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“requer a realização de Audiência Pública em conjunto 
com a Comissão de Viação e Transportes e Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com a finalidade de discutir as conclusões obtidas pela 
ANTT no que se refere ao novo marco regulatório do 
setor ferroviário”. 
REQUERIMENTO Nº 45/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“requer a realização de Audiência Pública na Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, com o objetivo de discutir sobre o estado e 
manutenção dos bens que fazem parte da concessão 
das Concessionárias de Ferrovias”. 
REQUERIMENTO Nº 46/11 – Do Sr. Antonio Balhmann 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
autoridades que nomeia, para debater as Políticas de 
Desenvolvimento Regional Sustentável e a Regra de 
Aprovação de Resoluções no âmbito do Confaz”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 357/11 – Do Sr. Julio Lopes – que 
“alteram dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996 – Código de Propriedade Industrial, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:” 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.067/11 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 203/2009) – que “acrescenta 
§ 5º ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para permitir que a massa falida ou a entidade sindical 
competente possa fornecer declaração que comprove 
a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à 
saúde, para fins de requerimento de aposentadoria es-
pecial, caso o empregador tenha sido declarado falido”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 418/11 – Do Sr. Eli Correa Filho 
– que “proíbe o envasamento e a comercialização de 
bebida em embalagem PET e dá providências cor-
relatas”. (Apensados: PL 1442/2011 (Apensado: PL 
1930/2011) e PL 1657/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PARECER: pela rejeição deste, do PL 1442/2011, e 
do PL 1930/2011, apensados, e pela aprovação do 
PL 1657/2011, apensado. 
Vista ao Deputado Wellington Fagundes, em 19-10-11. 
Os Deputados Felipe Bornier e Wellington Fagundes 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 900/11 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta § 3º ao art. 12 da Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, para estabelecer valores mí-
nimos para bolsas de estágio”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Romero Rodrigues apresentou voto em 
separado em 08-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 359/11 – Do Sr. Julio Lopes – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração 
Pública integrante dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público exigir que os produtos, processos, 
sistemas construtivos, componentes e serviços de 
Construção Civil ao serem adquiridos, estejam em 
estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sis-
tema Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial– Sinmetro”. 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 835/11 – Do Sr. Claudio Cajado 
– que “dispõe sobre normas para o registro de domí-
nios de internet nas categorias sob o .br” 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 951/11 – Do Sr. Júlio Delgado 
– que “institui o Programa de Inclusão Social do Tra-
balhador Informal (Simples Trabalhista) para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte de que trata o 
art. 3º da Lei Complementar nº 123 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), 
de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 – Dos Srs. Penna e Sar-
ney Filho – que “dispõe sobre a eliminação controlada 
das Bifenilas Policloradas – PCBs e dos seus resíduos, 
a descontaminação e a eliminação de transformado-
res, capacitores e demais equipamentos elétricos que 
contenham PCBs, e dá outras providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 – Da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
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Processamento de Exportação (ZPE) na Região do 
Alto Tietê”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 
PARECER: Parecer do Relator pela aprovação, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 776/11 – Do Sr. Washington Reis 
– que “determina que parques de diversão disponham 
de gerador de energia elétrica de reserva”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.047/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de 
requisição de funcionários e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.450/11 – Do Sr. Roberto Britto 
– que “eleva a aliquota do IPI incidente sobre bebidas 
alcoólicas, armas de fogo e munições em 5% e altera 
a redação da Lei nº 10.201/2001 destinando a arre-
cadação decorrente ao Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.770/11 – Do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as montadoras 
de veículos utilizarem, na fabricação de seus produtos, 
70% de peças produzidas no Brasil”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.071/11 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “dispõe sobre exame audiométrico para os 
operadores de Telemarketing”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 11h 

A – Audiência Pública: 
“Razões que levam o Carro Brasileiro a ser o mais 
Caro do Mundo”
Requerimento nº 28/11
Iniciativa: Deputados Miguel Correa, Luis Tibé e Fe-
lipe Bornier

Convidados:
Antonio Henrique Pinheiro Silveira, Secretário de Acom-
panhamento Econômico do Ministério da Fazenda;
Paulo Sergio Coelho Bedran – Diretor do Departamento 
de Indústrias de Equipamento de Transportes, da Se-

cretaria de desenvolvimento da Produção, Ministério 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC;
Luiz Moan Yabiku Junior, Primeiro Vice– Presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores – Brasil – ANFAVEA;
Daniel Goldberg, Presidente do Banco Morgan Stan-
ley. **
** – Declinou do convite
*** Presença não confirmada

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 376/11 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção 
e regulagem de calibrador de pneus”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.336/11 – Do Sr. Raul Lima – que 
“acrescenta o § 6º no art. 2º na Lei nº 10.996, de 15 de 
dezembro de 2004, com a finalidade de se estender a 
redução a 0 (zero) às alíquotas da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre 
a importação de mercadorias destinadas ao consumo 
ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio de 
que tratam as Leis nº 7.965, de 22 de dezembro de 
1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 
de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 
de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março 
de 1994, por pessoa jurídica estabelecida nas áreas”. 
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.400/11 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a posse e a comercialização de 
gás de pimenta e similares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.434/11 – Do Sr. Paulo Foletto – 
que “altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, 
para obrigar as empresas incluídas no Programa Na-
cional de Desestatização a aplicar cinco por cento do 
seu lucro tributável nas microrregiões em que atuam”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.461/11 – Do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “institui o Fundo Garantidor das Operações 
de Representação Comercial e Empresas Represen-
tadas – FUNREP”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.468/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 980– A da Lei nº 10.406, 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), inserido pela Lei nº 
12.441, de 11 de julho de 2011, que instituiu a empresa 
individual de responsabilidade limitada”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.467/10 – Do Senado Federal 
– Francisco Dornelles – (PLS 730/2007) – que “altera 
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para autorizar 
o Poder Executivo a reduzir a 0 (zero) as alíquotas da 
Contribuição para o Programa de Integração Social 
e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) inci-
dentes sobre a receita bruta decorrente da prestação 
de serviços públicos de saneamento básico”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.252/09 – Do Sr. Leonardo 
Quintão – que “limita a fixação de cota de rateio em 
despesas de condomínio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ARRUDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre destinação para arborização 
urbana de parte dos recursos arrecadados por apli-
cação de multa por infração ambiental”. (Apensado: 
PL 6557/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 6.557/09, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 619/11 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre a implantação de agrovilas e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ADRIAN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, denominada Estatuto da Cidade, para incluir 

critérios de classificação do espaço urbano e rural, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 24-11-11) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 549/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle 
e redução do esgotamento sanitário”. 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA  
}COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
E DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 13h30min 

A – Seminário: 
SEMINÁRIO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
Mobilização Nacional por uma Educação Sem Ho-
mofobia
Data: 4ª– feira, 23 de novembro de 2011 
Horário: 13h30 – 17h30
Local: Câmara dos Deputados, Anexo II, Plenário 03
13h30 – Abertura
“ Hino Nacional
“ Deputada Fátima Bezerra, Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura 
“ Representante da Comissão de Legislação Partici-
pativa 
“ Deputada Manuela D’Ávila, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias 
“ Senadora Marta Suplicy, Representante da Frente 
Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT no Senado
“ Deputado Jean Wyllys, Representante da Frente 
Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT na Câmara 
dos Deputados 
“ Toni Reis, Presidente da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– ABGLT
“ Yone Lindgren, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 
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“ Keila Simpson, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 
14h – Mesa Escola Sem Homofobia 
Dra. Débora Diniz, pesquisadora do Anis – Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero
Tema: “Homofobia: causas e consequências”
Dra. Miriam Abramovay – coordenadora de Juventude 
e Políticas Públicas da Faculdade Latino– Americano 
de Ciência Sociais
Tema: “Dados da Homofobia nas Escolas”
Beto de Jesus – Diretor da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– ABGLT
Tema: “Demandas da ABGLT para o Plano Nacional 
da Educação”
Representante da Secretaria de Direitos Humanos 
Tema: “Educação e Direitos Humanos”
Representante do Ministério da Educação
Tema: “Diversidade e Gênero”
Debate
Moderador(a): Deputada Fátima Bezerra
Encerramento
Promoção:
Câmara dos Deputados 
Comissão de Legislação Participativa
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
Comissão de Educação e Cultura
ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais
Apoio:
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República
Ministério da Saúde
Contatos:
Comissão de Legislação Participativa: clp@camara.
gov.br 61 3216 6692
ABGLT: presidencia@abglt.org.br 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 
Tema: Tolerância religiosa e respeito às comunidades 
de terreiro: como garantir o cumprimento da Consti-
tuição Federal
Expositores:
Sr. Marcos Resende – Coordenador do CEN – Coletivo 
de Entidades Negras;

– Sra. Vera Luchi – Liderança Religiosa Candomblé; 
Sr. Marco André da Silva – Coordenador do Círculo 
Palmarino– RJ;
Sr. Camir Eleison Vargas – Vice– Presidente da Fede-
ração de Direitos e Defesa das Religiões de Matrizes 
Africanas do Rio Grande do Sul;
Sra. Silvany Euclênio – Diretora de Políticas para Co-
munidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.
Requerimentos nºs 46, da Deputada Érika Kokay; 47 
e 128, do Deputado Jean Willys; 97, da Deputada Ja-
nete Rocha Pietá ; e 116, dos Deputados Luiz Couto 
e Luiz Alberto. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
PAUTA: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SUGESTÕES 
DE EMENDAS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2012 
– PLOA 2012 (PL Nº 28/2011 – CN) 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 11h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.700/06 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 260/2005) – que “altera o art. 
2º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para es-
tender o atendimento do Programa Universidade para 
Todos aos estudantes beneficiados com bolsa parcial 
no ensino médio privado”. (Apensados: PL 555/2007, 
PL 1546/2007 (Apensado: PL 5570/2009 (Apensado: 
PL 6292/2009)), PL 2779/2008, PL 2898/2008, PL 
2943/2008 (Apensado: PL 5567/2009), PL 3902/2008, 
PL 4879/2009, PL 5044/2009, PL 5405/2009, PL 
5565/2009 (Apensados: PL 7640/2010 e PL 354/2011) 
e PL 7105/2010) 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2943/2008, do 
PL 555/2007, do PL 1546/2007, do PL 2779/2008, do 
PL 2898/2008, do PL 3902/2008, do PL 4879/2009, do 
PL 5044/2009, do PL 5405/2009, do PL 5565/2009, do 
PL 7105/2010, do PL 5570/2009, do PL 5567/2009, do 
PL 7640/2010, do PL 354/2011, e do PL 6292/2009, 
apensados. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.437/08 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 73/2008) – que “dispõe sobre a 
criação do Dia Nacional de Combate às Drogas e aos 
Entorpecentes, bem como da Semana Nacional de 
Combate às Drogas e aos Entorpecentes”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.114/09 – Do Senado Federal 
– Wilson Matos – (PLS 403/2007) – que “institui o Exa-
me Nacional de Avaliação do Magistério da Educação 
Básica – Enameb”. (Apensado: PL 1088/2007) 
RELATOR: Deputado BIFFI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1088/2007, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – Do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão 
facultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 
PARECER: pela aprovação, com Emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.515/11 – Do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 377/2005) – que “altera a Lei nº 
6.454, de 24 de outubro de 1977, para vedar que pessoa 
condenada pela exploração de mão de obra escrava 
seja homenageada na denominação de bens públicos”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.089/05 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “inclui novo inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB”. (Apensado: PL 
1109/2007 (Apensado: PL 1123/2007)) 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1109/2007, e 
do PL 1123/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.768/09 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional da Indústria Far-
macêutica”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – Do Sr. Maurício Ran-
ds – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras 
providências. Acrescenta parágrafos à Lei 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.521/09 – Do Sr. João Dado 
– que “institui nas escolas públicas programa de edu-
cação para prevenção dos cânceres de mama e de 
colo do útero”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.785/10 – Do Sr. Felipe Maia – 
que “dispõe sobre o intercâmbio acadêmico de estu-
dantes de graduação e de pós– graduação no País”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.404/10 – Do Sr. Maurício Ran-
ds – que “institui a Semana Nacional da Responsabi-
lidade Social”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 – Da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “institui a Semana Nacional de Combate às 
Drogas”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substi-
tutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.706/10 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “cria o Dia Nacional da Marca”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.722/10 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para 
determinar que, durante as edições da Copa do Mundo 
de Futebol organizada pela Fédération Internationale 
Football Association – FIFA, serão feriados nacionais 
os dias em que houver jogo da Seleção Brasileira Mas-
culina de Futebol” 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo 
anexo. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.834/10 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para acrescentar §§ 9° e 10 ao art. 4°”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.894/10 – Do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “dispõe sobre a criação de vagas nas 
instituições federais de ensino técnico de nível médio 
destinadas a programas de reinserção social de usu-
ários e dependentes de drogas”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 220/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “determina a inclusão da disciplina Organização 
dos Poderes em todas as Instituições de Ensino de 
segundo grau e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 375/11 – Da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a proibição da exigência do número 
mínimo de créditos “Grade Fechada” para a efetivação 
ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Jorginho Mello e Wal-
denor Pereira, em 06/07/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 550/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “obriga os estabelecimentos de ensino a dispo-
nibilizarem assentos proporcionalmente adequados 
às pessoas obesas”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 556/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes 
e das entidades estudantis”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 576/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre o enquadramento das 
instituições educacionais oficiais criadas por lei esta-
dual ou municipal, existentes na data da promulgação 
da Constituição Federal no que dispõem os arts. 157, 
I, e 158, I, da Constituição”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Artur Bruno, em 14-9-11. 

PROJETO DE LEI Nº 853/11 – Do Sr. Jonas Donizet-
te – que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 871/11 – Do Sr. Delegado Waldir 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para assegu-
rar o funcionamento de creches noturnas”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo 
anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 965/11 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a disponibilização em for-
mato digital aos beneficiários dos livros distribuídos 
no âmbito do Programa do Livro Didático do Ministério 
da Educação”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.106/11 – Do Sr. Ricardo Qui-
rino – que “estabelece que as salas de aulas do ensi-
no médio e superior, com 40 ou mais alunos, deverão 
dispor de dispositivo de sonorização”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.224/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o Programa Pequenos Escritores e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela aprovação. 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA  
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  

E MINORIAS E DA COMISSÃO DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 13h30min 

A – Seminário: 
SEMINÁRIO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
Mobilização Nacional por uma Educação Sem Ho-
mofobia
13h30 – Abertura
Hino Nacional
Deputada Fátima Bezerra, Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura e Relatora da SUG 10/11 – CLP
Comissão de Legislação Participativa 
Deputada Manuela D’Ávila, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias 
Senadora Marta Suplicy, Representante da Frente 
Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT no Senado
Deputado Jean Wyllys, Representante da Frente Par-
lamentar Mista pela Cidadania LGBT na Câmara dos 
Deputados 
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Toni Reis, Presidente da Associação Brasileira de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT
Yone Lindgren, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 
Keila Simpson, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 
14h30 – Mesa Escola Sem Homofobia 
Dra. Débora Diniz, pesquisadora do Anis – Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero
Tema: “Homofobia: causas e consequências”
Dra. Miriam Abramovay – coordenadora de Juventude 
e Políticas Públicas da Faculdade Latino– Americano 
de Ciência Sociais
Tema: “Dados da Homofobia nas Escolas”
Beto de Jesus – Diretor da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– ABGLT
Tema: “Demandas da ABGLT para o Plano Nacional 
da Educação”
Gustavo Bernardes – Coordenador –Geral de Promoção 
dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais da Secretaria de Direitos Humanos
Tema: “Educação e Direitos Humanos”
Representante do Ministério da Educação
Tema: “Diversidade e Gênero”
16h – Debates
Moderadora: Deputada Fátima Bezerra
17h30 – Encerramento
Promoção:
Câmara dos Deputados
– Comissão de Legislação Participativa
– Comissão de Direitos Humanos e Minorias
– Comissão de Educação e Cultura
ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais
Apoio:
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República
Ministério da Saúde
Contatos: 
Comissão de Legislação Participativa: clp@camara.
gov.br 61 3216 6692
ABGLT: presidencia@abglt.org.br 

REUNIÃO (ATO PÚBLICO)

LOCAL: Auditório da TV Câmara 
HORÁRIO: 16h 

A – Outro Evento: ATO PÚBLICO 
Tema: Ato Público em Defesa do Orçamento da Cultura

(em conjunto com a Frente Parlamentar Mista em De-
fesa da Cultura e com a Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte do Senado Federal) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 393/11 – Do Sr. Newton Lima 
– que “dispõe sobre a alteração do art. 20 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para 
ampliar a liberdade de expressão, informação e acesso 
à cultura”. (Apensados: PL 395/2011 e PL 1422/2011) 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.446/11 – Do Sr. Chico Alencar – 
que “altera a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 09h30min 

A – SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO DE 
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 
Discussão e votação das emendas a serem apre-
sentadas pela Comissão à LOA (Projeto de Lei nº 
28/2011– CN)

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 1/11 – Do Sr. Cláudio Puty – que “re-
querimenro que “Solicita apresentação de emenda de 
apropriação da Comissão de Finanças e Tributação 
– CFT ao Projeto de Lei nº 28/2011– CN, que estima 
a receita e fixa a despesas da União para o exercício 
financeiro de 2012.” 
EMENTA: Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão 
Orçamentária”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMIS-
SÕES Nº 2/11 – Do Sr. Eduardo Cunha – que “solicita 
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apresentação de EMENDA DE APROPRIAÇÃO da Co-
missão de Finanças e Tributação – CFT ao Projeto de 
Lei Nº 28, de 2011– CN, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 2012. 
EMENTA: Apoio financeiro à Fundação Getúlio Vargas”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMIS-
SÕES Nº 3/11 – Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira – que 
“solicita apresentação de EMENDA DE APROPRIA-
ÇÃO da Comissão de Finanças e Tributação – CFT 
ao Projeto de Lei Nº 28, de 2011– CN, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2012. 
EMENTA: Apoio financeiro à Fundação Getúlio Vargas”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 4/11 – Do Sr. Cláudio Puty – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação – CFT ao Projeto de Lei nº 
28/2011– CN, que estima a receita e fixa a despesas 
da União para o exercício financeiro de 2012. 
EMENTA: Coordenação Nacional da Pesquisa Eco-
nômica”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMIS-
SÕES Nº 5/11 – Do Sr. José Otávio Germano – que 
“solicita apresentação de EMENDA DE APROPRIA-
ÇÃO da Comissão de Finanças e Tributação – CFT 
ao Projeto de Lei Nº 28, de 2011– CN, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2012. EMENTA: Apoio financeiro à Fun-
dação Getúlio Vargas”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 6/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Modifica a redação do Inciso XII do Art. 4º”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 7/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Modifica a redação do Art. 4º, caput”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 8/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Adiciona Parágrafo 4º ao Art. 4º”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 9/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 

de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Capacitação de Gestores Públicos e Agentes 
Políticos Municipais por meio de cursos de capacitação 
e aprimoramento nas áreas de finanças e tributação 
em Instituições de Ensino Federais”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 10/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Reserva para compensação de projetos de lei 
sujeitos a deliberação de órgão colegiado permanente 
do Poder Legislativo, durante o exame de compatibili-
dade e adequação orçamentário– financeira. Reserva 
para compensação de projetos de lei que criem renún-
cias de receitas ou despesas obrigatórias continuadas”. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – CO-
MISSÕES Nº 11/11 – Do Sr. João Dado – que “solicita 
apresentação de emenda de apropriação da Comissão 
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 28, de 2011– CN. 
EMENTA: Modifica o Inciso VI – Sub– item 1.11”. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 78/11 – Do Sr. Arnaldo Jardim 
– que “requer a realização de Seminário para debater 
a criação do Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA, com o objetivo de colher subsídios 
para a elaboração do parecer ao PL 792, de 2007, e 
respectivos apensados”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.547/10 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 901/2009) – que “aprova o texto do 
Convênio Constitutivo do Fundo Multilateral de Investi-
mentos II (FUMIN II), assinado na cidade de Okinawa, 
no Japão, em 9 de abril de 2005”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a pedido da relatora, em 15/06/2011
Retirado de pauta, de ofício, em 26-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
01/06/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11
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Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 

PROJETO DE LEI Nº 3.776/08 – Do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, 
que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, para instituir o piso salarial profissional na-
cional para os profissionais do magistério público da 
educação básica”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Substitutivo do Senado 
Federal ao PL nº 3.776-D/08. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – Do Senado Federal – 
Alvaro Dias – (PLS 181/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 865/11 – Do Poder Executivo – 
(MSC 85/2011) – que “altera a Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, cria a Se-
cretaria da Micro e Pequena Empresa, cria cargo de 
Ministro de Estado e cargos em comissão, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
do Dep. Pepe Vargas, pela adequação financeira e 
orçamentária do Projeto de Lei nº 865/11, do Substi-
tutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, e pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas nºs 1/11, 2/11 e 3/11 da 
CTASP, e da Emenda de Plenário nº 1/11. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Pauderney Avelino, em 09-11-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rodrigo Maia, em 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 318/95 – WELLINGTON FAGUN-
DES – que “dispõe sobre o resgate, em moeda corrente, 
do empréstimo compulsório instituído pelo Decreto– lei 
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, nas condições que 
estabelece”. (Apensados: PL 563/1995, PL 2108/1996, 
PL 7169/2002 e PL 1964/2003) 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 318/95 
e dos PL’s nºs 563/95, 2.108/96, 7.169/02 e 1.964/03, 
apensados. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado José Humberto, em 09-11-11 

PROJETO DE LEI Nº 3.235/08 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 406/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Rolim de Moura, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.904/09 – Do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 377/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba, no Município de Guarabira”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.548/09 – Do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 650/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Su-
doeste de Goiás (UFSOG), com sede no Município de 
Jataí, no Estado de Goiás”. (Apensado: PL 3684/2008) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do PL 3684/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.586/09 – Do Senado Federal 
– Comissão de Educação, Cultura e Esporte – (PLS 
320/2009) – que “altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho 
de 2004, que institui a Bolsa– Atleta, para permitir a 
concessão do benefício aos atletas– guias dos para– 
atletas das categorias T11 e T12”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.586/09 
e da emenda da Comissão de Turismo e Desporto. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.510/10 – Do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 398/2010) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Fe-
deral do Espírito Santo no Município de Barra de São 
Francisco – ES”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.930/06 – Do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS 126/2005) – que “institui o 
Programa Nacional de Estímulo ao Emprego de Tra-
balhadores Experientes – PNETE”. (Apensados: PL 
765/2003 (Apensados: PL 1842/2003, PL 3581/2004, PL 
4909/2005, PL 5406/2005, PL 6022/2005, PL 6173/2005 
(Apensado: PL 1747/2007), PL 6294/2005 (Apensa-
do: PL 1665/2011), PL 193/2007, PL 492/2007, PL 
626/2007, PL 2117/2007, PL 6230/2009 (Apensado: PL 
6941/2010 (Apensados: PL 7556/2010, PL 7952/2010 
e PL 170/2011)) e PL 7115/2010), PL 7344/2006 e PL 
179/2011) 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária dos PL’s nºs 3.581/04, 
5.406/05, 6.173/05, 1.747/07 e 2.117/07, apensados; 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 6.930/06 e dos PL’s 
nºs 765/03, 1.842/03, 4.909/05, 6.022/05, 6.294/05, 
7.344/06, 193/07, 492/07, 626/07, 6.230/09, 6.941/10, 
7.115/10, 7.556/10, 7.952/10, 179/11, apensados, do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; pela prejudicialidade dos PL’s 
nºs 170/11 e 1.665/11, apensados; e, no mérito, pela 
rejeição dos PL’s nºs 3.581/04, 5.406/05, 6.173/05, 
1.747/07 e 2.117/07, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.806/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.830/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “altera a composição do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cria Varas 
do Trabalho em sua jurisdição e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, define jurisdição e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela compatibilidade financeira e orçamen-
tária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.832/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.833/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.834/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.835/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do projeto, com emenda, e pela 
inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.874/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Vara do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RUI PALMEIRA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 500/09 – Do 
Sr. Enio Bacci – que “acrescenta novo parágrafo 4º ao 
art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte”. (Apensado: 
PLP 58/2011) 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar 
nº 500/09, do PLP nº 58/11, apensado, e da emenda 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/11 – Do Sr. 
Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre condições 
para a liquidação de créditos de precatórios a serem 
pagos pelas Fazendas Públicas dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Rui Costa, Rui Palmeira e 
Pauderney Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/03 – Do 
Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta dispositivos 
à Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, 
para isentar as entidades e organizações de assistên-
cia social que especifica do recolhimento das contri-
buições sociais destinadas ao custeio dos créditos dos 
complementos de atualização monetária do FGTS”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11 

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresen-
tou voto em separado em 22-11-11. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 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 CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. 
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 03-8-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
13/07/2011, 24-8-11, 31-8-11 e 09-11-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 
Vista ao Deputado Vaz de Lima, em 10-8-11. 
Os Deputados Vaz de Lima e João Dado apresentaram 
votos em separado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/11 – Do 
Sr. Rubens Bueno – que “altera o Art. 15 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que “Dispõe so-
bre a Política e as instituições monetárias, bancárias 
e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 950/07 – Do Sr. Luiz Couto – 
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/11 
apresentada na Comissão de Finanças e Tributação; 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda 
nº 1/11 apresentada na CFT, com Substitutivo. 
Retirado de pauta em virtude da ausência do Relator, 
em 03-8-11 e 09-11-11
Retirado de pauta pelo Relator, em 29/06/2011
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Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
06/07/2011, 13/07/2011, 10-8-11, 24-8-11 e 31-8-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 3.171/00 – Do Senado Federal 
– Arlindo Porto – (PLS 557/2000) – que “altera a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica 
da Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo Sis-
tema Único de Saúde, dos gastos com medicamentos 
de uso contínuo não disponíveis na rede local do Sis-
tema”. (Apensados: PL 3211/2000, PL 3899/2000, PL 
2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002), PL 3167/2008 
(Apensado: PL 3749/2008) e PL 6756/2010) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.171/00 
e dos PL’s nºs 2.099/99, 3.211/00, 3.899/00, 7.446/02, 
3.167/08, 3.749/08 e 6.756/10, apensados, e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
29/06/2011, 10-8-11, 24-8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – Do Senado Federal – 
Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação; 
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e das emendas 
apresentadas na CFT. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Pauderney Avelino, em 09-11-
11 e 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 10-
8-11, 24-8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 1.252/07 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, para introduzir modificações na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação”. (Apensado: PL 3417/2008) 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.417/08, 
apensado, e da emenda da Comissão de Educação e 
Cultura; e pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 1.252/07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.979/10 – Do Poder Executivo 
– que “altera o Decreto– Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utili-
dade pública”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.804/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.805/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.827/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.829/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.869/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 14ª Região”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.870/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e de cargos em comis-
são no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela compatibilidade financeira e orçamen-
tária, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.875/11 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secre-
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, 
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela 
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na 
aquisição de automóveis para utilização no transpor-
te autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 17-
8-11, 24-8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “regula o exercício da atividade de condução de 
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 
e PL 611/2011) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PARECER: pela adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto de Lei nº 7.191/10, do PL nº 611/11, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com emenda, e 
pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº 
7.895/10, apensado. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 24-
8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 
Vista ao Deputado Rui Costa, em 09-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 996/07 – Do Sr. Fernando Coe-
lho Filho – que “institui a conta bancária familiar rural, 
isenta de tarifas, destinada ao registro e ao controle 
do fluxo de recursos por parte dos beneficiários que 
especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da emenda da CAPADR.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 09-11-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 24-
8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Pauderney Avelino, em 09-11-
11 e 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 24-
8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre compensações orçamentárias e 
financeiras para a área de educação nos casos de re-
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núncia fiscal associada a impostos e transferências na 
União, nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Rui Costa, em 09-11-11 e 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 24-
8-11, 31-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 568/07 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “reduz a alíquota da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre produtos 
destinados à alimentação humana”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 09-11-11 e 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de apo-
sentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdên-
cia Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 10-
8-11, 17-8-11, 24-8-11 e 26-10-11 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28-9-11 
O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresen-
tou voto em separado em 05-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – Do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
e das emendas da CMADS, com Substitutivo. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui 
Costa, em 09-11-11. 
O Deputado Vignatti apresentou voto em separado 
em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.037/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“institui forma especial de ressarcimento ou compen-
sação financeira para os municípios que realizarem 
despesas durante as eleições e para a manutenção de 
órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Rui Costa, em 09-11-11 e 19-10-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 

PROJETO DE LEI Nº 2.636/03 – Do Sr. Clóvis Fecury 
– que “considera despesas operacionais dedutíveis, 
na apuração do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 
jurídicas, as contribuições não compulsórias destina-
das a custear até cem por cento dos estudos dos seus 
empregados e dependentes diretos”. (Apensados: PL 
4785/2005 e PL 6227/2005) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 2.636/03 e dos PL’s 
nºs 4.785/05 e 6.227/05, apensados. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento dos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame 
e Alfredo Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09-11-11
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
01/06/2011, 06/07/2011, 13/07/2011, 03-8-11, 10-8-
11, 24-8-11 e 31-8-11 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 15/06/2011. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisição 
de unidades de atendimento móvel de urgência médi-
co– hospitalar e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 6655/2009) 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.437/06 
e do PL nº 6.655/09, apensado. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Audifax, Rui Palmeira e Pau-
derney Avelino, em 09-11-11 

PROJETO DE LEI Nº 3.334/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o Decreto– Lei nº 25, de 30 de no-
vembro de 1937, que “Organiza a proteção do patri-
mônio histórico e artístico nacional”, para estabelecer 
a obrigatoriedade de placas de identificação nos bens 
culturais tombados”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Educação e Cultura. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 09-11-11 

PROJETO DE LEI Nº 7.634/10 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “estabelece o direito ao reembolso dos 
gastos efetuados por pessoas jurídicas para cumpri-
mento de obrigações acessórias instituídas pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Julio César, em 09-11-11 

PROJETO DE LEI Nº 1.720/07 – Do Sr. Ribamar Al-
ves – que “prevê a criação do distrito agropecuário do 
Vale do Pindaré”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.248/10 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, para alterar o regime de tributação 
aplicável às contribuições ao Programa de Integração 
Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidente sobre a atividade fim dos 
centros de convenções”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 41/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “modifica a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 1479/2011) 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 
41/11, do PL nº 1.479/11, apensado, e do Substitutivo 
da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional. 

PROJETO DE LEI Nº 426/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre a informação ao contribuinte da restitui-
ção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
Retirado de pauta, de ofício, em 26-10-11
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Edmar Arruda, em 19-10-11 

PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – Do Sr. João Dado 
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos industrializados (IPI) incidente sobre veículos 
adquiridos por fiscais de administrações tributárias fe-
deral, estaduais, distrital e municipais, nas condições 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 438/11 – Do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “define condições para a liberação de recursos 
federais aos Municípios nas hipóteses que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
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 ingres-
so de pessoas jurídicas no regime 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. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 2.682/07 – Do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 54 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 3884/2008, 
PL 4264/2008 e PL 7092/2010) 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 6.709/09 – Do Senado Federal – 
Rosalba Ciarlini – (PLS 198/2009) – que “altera a Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras provi-
dências”, para acrescer dispositivos de controle social 
da política urbana e de habitação”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.752/10 – Do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 133/2006) – que “concede às 
pessoas carentes ou de baixa renda anistia dos foros e 
taxas de ocupação devidos nos últimos 5 (cinco) anos, 
relativos a imóveis da União em terrenos de marinha”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 60/11 – Do Sr. Otavio Leite – que 
“altera o art. 4º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro 
de 2010, para incluir os recursos para prevenção de 
desastres como transferências obrigatórias da União”. 
(Apensado: PL 978/2011) 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 520/11 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “altera dispositivo do Decreto– Lei nº 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987, para reduzir o valor do 
laudêmio relativo a imóveis de propriedade da União”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 964/11 – Do Sr. Edinho Araújo – 
que “destina ao Fundo Nacional Anti– Drogas (FUNAD) 
percentual da arrecadação das loterias e concursos 
de prognósticos administrados pela Caixa Econômica 
Federal”. (Apensado: PL 1576/2011) 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

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: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.496/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “altera o parágrafo único do art. 18 da Medida 
Provisória nº 2.189– 49, de 23 de agosto de 2001”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
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 
públicas federais de educação superior para os can-
didatos que menciona”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h 

A – Reunião Deliberativa: 
1 – Emendas ao PL nº 28/2011– CN – Projeto de Lei 
Orçamentária (PLOA 2012) 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Audiência Pública: 
Tema: Convite ao Ministro Guido Mantega para falar 
sobre os seguintes assuntos:
eventual interferência do Governo na empresa Vale e
aumento nas alíquotas do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI, incidentes sobre alguns veículos 
importados comercializados no Brasil.
Requerimentos nº 17/2011, do Sr. Mendonça Filho 
e 206/2011 do Sr. Mendonça Filho, Sr. Vanderlei Ma-
cris e Sr. Anthony Garotinho. 

Convidado:
Guido Mantega, Ministro da Fazenda
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 15h 

A – Reunião de Eleição: 
– Eleição para o cargo de Presidente da Comissão.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 16h 

A – Audiência Pública: 
Tema: Assuntos relativos ao ENEM – Exame Nacional 
do Ensino Médio.
Requerimento nº 166/2011, dos Deputados Vanderli 
Macris e Duarte Nogueira.
Convidado: Fernando Haddad – Ministro da Educação 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA  
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E  

MINORIAS E DA COMISSÃO DE  
EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 13h30min 

A – Seminário: 
SEMINÁRIO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
Mobilização Nacional por uma Educação Sem Ho-
mofobia

13h30 – Abertura
Hino Nacional
Deputada Fátima Bezerra, Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura e Relatora da SUG 10/11 – CLP
Comissão de Legislação Participativa 
Deputada Manuela D’Ávila, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias 
Senadora Marta Suplicy, Representante da Frente 
Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT no Senado
Deputado Jean Wyllys, Representante da Frente Par-
lamentar Mista pela Cidadania LGBT na Câmara dos 
Deputados 
Toni Reis, Presidente da Associação Brasileira de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT
Yone Lindgren, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 
Keila Simpson, Vice– Presidente da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais – ABGLT 

14h30 – Mesa Escola Sem Homofobia 
Dra. Débora Diniz, pesquisadora do Anis – Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero

Tema: “Homofobia: causas e consequências”
Dra. Miriam Abramovay – coordenadora de Juventude 
e Políticas Públicas da Faculdade Latino– Americano 
de Ciência Sociais
Tema: “Dados da Homofobia nas Escolas”
Beto de Jesus – Diretor da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– ABGLT
Tema: “Demandas da ABGLT para o Plano Nacional 
da Educação”
Gustavo Bernardes – Coordenador –Geral de Promoção 
dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais da Secretaria de Direitos Humanos
Tema: “Educação e Direitos Humanos”
Representante do Ministério da Educação
Tema: “Diversidade e Gênero”

16h – Debates
Moderadora: Deputada Fátima Bezerra

17h30 – Encerramento
Promoção:
Câmara dos Deputados
– Comissão de Legislação Participativa
– Comissão de Direitos Humanos e Minorias
– Comissão de Educação e Cultura
ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais
Apoio:
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República
Ministério da Saúde
Contatos: 
Comissão de Legislação Participativa: clp@camara.
gov.br 61 3216 6692
ABGLT: presidencia@abglt.org.br 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 09h 

A – Reunião de Instalação e Eleição: 
Reunião de Instalação e Eleição da Subcomissão 
Especial destinada a regulamentar o poder de fiscali-
zação e controle da Câmara dos Deputados sobre o 
tema nuclear 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
A – Discussão e votação das emendas da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao 
Projeto de Lei nº 29/2011– CN – Plano Plurianual para 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62963 

o período de 2012/2015 (PPA 2012– 2015) e ao Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA– 2012) 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 100/11 – Do Sr. Nelson Marchezan 
Junior – que “requer a criação de Grupo de Trabalho, 
no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, com a finalidade de estudar 
os problemas socioambientais existentes na região do 
Delta do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, e propor 
caminhos para seu desenvolvimento sustentável”. 

REQUERIMENTO Nº 101/11 – Da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que “re-
quer seja realizado de Audiência Pública para tratar 
dos graves fatos envolvendo o vazamento de petróleo 
na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 102/11 – Do Sr. Sarney Filho – 
que “requer a realização de Audiência Pública para de-
bater o vazamento de óleo ocorrido nas proximidades 
do Campo do Frade, na Bacia de Campos, na Costa 
do Rio de Janeiro”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“dispõe sobre a substituição gradativa, em todo o territó-
rio nacional, de combustíveis derivados de petróleo por 
outros produzidos a partir da biomassa, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 2256/2007 e PL 3182/2008) 
RELATOR: Deputado MARCIO BITTAR. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2256/2007, e 
do PL 3182/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.418/07 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “dispõe sobre a substituição, em todo o território 
nacional, de carvão mineral e de combustíveis deriva-
dos de petróleo por biodiesel na geração de energia 
em centrais termelétricas, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1888/2011) 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1888/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.956/09 – Do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla lanigera) 
para comércio de sua pele, no território nacional”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro 
de 1962, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 18/11 – Dos Srs. Maurício Ran-
ds e Weliton Prado – que “fomenta ações de reflores-
tamento em assentamentos rurais, áreas degradadas 
ou desapropriadas pelo poder público, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo 
aprovado na Comissão de Agricultura Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 208/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formu-
lação e aplicação, e dá outras providências, visando 
condicionar a paralisação ou desativação de empre-
endimentos ou atividades licenciados a parecer favo-
rável do órgão ambiental ou outras providências por 
este julgadas pertinentes”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO JORDÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/11 – Do Sr. Marcelo Matos 
– que “cria o Fundo de Apoio a Programas de Gestão 
e Tratamento de Resíduos Sólidos e Hospitalares Ur-
banos – Funalixo”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 
VAZAMENTO DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS 
NO RIO DE JANEIRO

Convidados:
GEORGE BUCK, Presidente da Chevron Brasil Petró-
leo (a confirmar)
CURT TRENNEPOHL, Presidente do IBAMA (confir-
mado)
RAFAEL MOURA,Coordenador de Segurança Opera-
cional da Agência Nacional do Petróleo (ANP) (con-
firmado)
Contra– Almirante ELANDER SANTOS, representando 
o 1º Distrito Naval (confirmado) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.006/08 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), no que diz respeito à área 
de preservação permanente e à reserva legal”. (Apen-
sados: PL 4519/2008 e PL 5823/2009 (Apensado: PL 
7183/2010)) 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.006/10 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “proíbe o trânsito nas águas territoriais e nos 
portos brasileiros de embarcação que utilizem com-
bustível com mais de mil partes por milhão de enxofre”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.400/11 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “estabelece prazo de cinco anos a partir da publi-
cação desta lei para a substituição da comercialização 
e produção de pilhas e baterias não recarregáveis por 
produtos similares recarregáveis”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.759/11 – Do Sr. Guilherme 
Mussi – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acon-
dicionamento dos corpos para os sepultamentos reali-
zados nos cemitérios no território nacional, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.928/11 – Do Sr. Adrian – que 
“altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, esta-
belecendo condições para a incineração de resíduos 
sólidos”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.929/11 – Do Sr. Adrian – que 
“cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico sobre Embalagens e o Fundo Nacional para 
a Reciclagem”. 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.191/11 – Do Sr. Miriquinho 
Batista – que “legaliza os Acordos Comunitários de 
Pesca em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.193/11 – Do Sr. Edson Silva – 
que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e 
a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010”. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/11 – Do Sr. Stepan Ner-
cessian – que “cria o Parque Nacional Darcy Ribeiro e 
a Área de Relevante Interesse Ecológico Darcy Ribei-
ro no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que 
dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para 
instituir mecanismos de estímulo à instalação de siste-
mas de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apen-
sado: PL 4946/2001 (Apensados: PL 1310/2011 e PL 
2750/2003 (Apensados: PL 3322/2004, PL 7074/2006 
(Apensado: PL 4958/2009), PL 1069/2007 (Apensa-
dos: PL 953/2011 e PL 2454/2011), PL 2565/2007, PL 
7849/2010, PL 682/2011 e PL 1138/2011))) 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei nº 
28/2011– CN (LOA/2012) e ao Projeto de Lei nº 
29/2011– CN (PPA 2012/2015) 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 86/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – que 
“requer a realização de Audiência Pública sobre o va-
zamento de óleo da Chevron”. 

REQUERIMENTO Nº 87/11 – Do Sr. Padre João – que 
“requer a realização de visita pelos membros da Subco-
missão de energias alternativas renováveis ao Estado 
de Minas Gerais, na cidade de Viçosa”. 

REQUERIMENTO Nº 88/11 – Dos Srs. Luiz Alberto e 
Fernando Ferro – que “solicita a realização de audi-
ência pública na Comissão de Minas e Energia para 
discutir o acidente ambiental ocorrido no Campo de 
Frade, na Bacia de Campos – RJ, causado pela em-
presa CHEVRON Brasil Lubrificantes”. 

REQUERIMENTO Nº 89/11 – Do Sr. Arnaldo Jardim 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutir a respeito das providências tomadas para conter 
o vazamento de petróleo ocorrido no Campo de Frade, 
operado pela empresa Chevron”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – Do Senado Federal 
– Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre alteração do limite de potência que caracteriza as 
pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e 
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investimentos em geração de energia elétrica de ou-
tras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Santana de 
Vasconcellos, Onofre Santo Agostini e Padre João, 
em 09-11-11. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.643/07 – Do Sr. Carlos Alberto 
Canuto – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1999, para estabelecer multa com o objetivo de 
punir as empresas que demorarem a repassar as re-
duções de preços na cadeia econômica da indústria 
de combustíveis”. (Apensado: PL 4997/2009) 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4997/2009, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 5.989/09 – Do Sr. Nelson Meurer 
– que “altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.959, 
de 29 de junho de 2009, dispondo sobre a aquicultura 
de espécies autóctones, alóctones ou exóticas e sobre 
a obrigatoriedade de os proprietários ou concessioná-
rios de represas procederem à respectiva recomposi-
ção ambiental”. 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela aprovação deste e das Emendas da 
CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.338/09 – Do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a redação dos arts. 16 e 37 do De-
creto– Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código 
de Mineração)”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Santana de 
Vasconcellos e Luiz Fernando Machado, em 09-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 7.737/10 – Do Sr. Betinho Rosa-
do – que “estabelece a obrigatoriedade de contratação 
de energia elétrica produzida a partir de fonte eólica 
por meio de leilões e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI– ACKEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.999/11 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre operações 
com águas minerais e águas gaseificadas”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Padre João, em 09-11-11. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.296/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, para conceder desconto na tarifa de 
energia elétrica consumida por entidades filantrópicas”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.110/03 – Do Senado Fede-
ral – Luiz Otavio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, para 
vedar a cobrança, por concessionário ou permissionário 
de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não– 
prestado efetivamente”. (Apensados: PL 2515/2003, PL 
3807/2004, PL 4269/2004, PL 5521/2005, PL 6724/2006 
e PL 3366/2008) 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Apreciação de Sugestões de emendas à Lei 
Orçamentária Anual – LOA 2012. 

B – Apreciação de Sugestão de Emenda ao Plano 
Plurianual – PPA 2012/2015. 

C – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 99/11 – Do Sr. Damião Feliciano 
– para que seja convidada a Excelentíssima Senhora 
MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI, Embaixadora do Bra-
sil na Organização das Nações Unidas (ONU), para, 
em audiência pública, prestar esclarecimentos sobre a 
reforma do Conselho de Segurança Nacional da ONU.

REQUERIMENTO Nº 100/11 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – requer a aprovação da missão oficial da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
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(CREDN), com Deputados membros da Comissão, a 
fim de participar de reuniões no Parlamento sueco, a 
realizarem– se entre os dias 25 de novembro e 2 de 
dezembro, na cidade de Estocolmo e Kiruna, na Re-
pública da Suécia.

REQUERIMENTO Nº 101/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – requer a realização de Audiência 
Pública com a participação dos Srs. Ministros do Meio 
Ambiente, das Minas e Energia e o Sr. Presidente da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), para esclarecimentos a respeito do 
vazamento de óleo na Bacia de Campos, no campo 
de Frade, poço 9– FR– 50DP– RJS, desde o dia 7 ou 
8 de novembro de 2011, e das condições de seguran-
ça da pesquisa, prospecção e exploração de óleo na 
plataforma continental brasileira e/ou na Zona Econô-
mica Exclusiva (ZEE).

D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 336/11 – Do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República da Guiné 
Equatorial sobre o Exercício de Atividade Remunera-
da por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico das Missões 
Diplomáticas, Repartições Consulares e Perante Or-
ganizações Internacionais, assinado em Malabo, em 
5 de julho de 2010”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.041/11 – Do Senado Federal 
– Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal – que “estabelece a obrigatoriedade de aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para 
titular de Aditância nas representações diplomática”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 
PARECER: pela rejeição. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.675/10 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a administração de recursos da 
República Federativa do Brasil em contas do Fundo 
Monetário Internacional”. 
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 
Vista ao Deputado Ivan Valente, em 05/10/11. 
O Deputado Ivan Valente apresentou voto em sepa-
rado em 27/10/11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.822/11 – Do Poder Executivo 
– que “altera dispositivos da Lei nº 7.831, de 2 de ou-
tubro de 1989, que cria o Quadro Complementar de 
Oficiais do Exército – QCO”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 178-A/07 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º da Lei nº 
6.815, de 1980, que “Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração””. 
(Apensados: PLs nºs 3.059/08, 4.010/08 e 4.652/09) 
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 178– 
A/07, e dos PLs nºs 4.010/08 e 4.652/09, apensados, 
e pela aprovação do PL nº 3.059/08, apensado, com 
Substitutivo. 
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 09/11/11.

PROJETO DE LEI Nº 726/11 – Do Sr. Lourival Men-
des – que “autoriza o Poder Executivo a criar Colégio 
Militar nas cidades que específica”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 11h 

Tema:
“Tratar da situação dos aeroportos internacionais do 
Brasil.”

Convidado:
WAGNER BITTENCOURT
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República
Requerimento nº 67/2011 de autoria do Deputado AL-
FREDO SIRKIS PV/RJ 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação das sugestões de emenda ao PL 28/11– 
CN (Lei Orçamentária Anual para 2012). 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 15h 
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A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 104/11 – Do Sr. Lourival Mendes 
– que “ Requer a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado – CSPCCO que seja 
incluído na Comitiva que fará visita em Missão Oficial 
ao Estado de Israel, o Secretário de Estado de Segu-
rança do Maranhão e um Assessor”. 

REQUERIMENTO Nº 105/11 – Da Sra. Perpétua Al-
meida – que “requer a realização de audiência pública 
para discutir a estrutura de segurança nas atividades 
da Copa do Mundo”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.341/07 – Do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 139/07) – que “altera o 
Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal, para dar novo tratamento ao 
instituto da fiança no processo penal e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 3.027/08) 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 3.027/08, apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 340/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“acrescenta artigo ao Decreto– Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, que institui o Código Penal, para 
dispor sobre a confissão premiada”. (Apensados: PLs 
1.947/11 e 2.283/11) 
RELATOR: Deputado FERNANDO FRANCISCHINI. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PLs 2.283/11 e 1.947/11, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 345/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, para aplicação 
do Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 26 (vinte 
e seis) anos de idade”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e 
Delegado Waldir, em 8/6/11. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 9/11 
– Da Sra. Perpétua Almeida – que “proposta de Fiscali-
zação e Controle das políticas públicas sobre o crack”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
Vista ao Deputado Alberto Filho, em 26/10/11. 

PROJETO DE LEI Nº 5.618/05 – Do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de vigia e dá outras providências”. (Apensados: PLs 
7.456/06 e 7.741/10) 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7.456/06 e 
7.741/10, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e 
Ronaldo Fonseca, em 10/8/11. 
O Deputado Ronaldo Fonseca apresentou voto em 
separado em 17/8/11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.557/07 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a expropriação de glebas onde 
houver milícias armadas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 709/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o certificado Parceiros da Ressocializa-
ção às pessoas jurídicas que contratarem egressos e 
sentenciados acautelados do sistema prisional e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 977/11 – Do Sr. Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatório o treinamento dos funcio-
nários que trabalhem no controle de entrada e saída 
das unidades de ensino”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 16h30 

Tema:
Debate sobre o controle da utilização de embalagens 
plásticas (polímeros) e a destinação do lixo derivado 
da embalagens que não possuem tecnologia de bio-
degradação e cuja utilização pode ser caracterizada 
como crime ambiental. 

Convidados: 
Nabil Georges Bonduki, Secretário de Recursos Hídri-
cos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente;
SUSSUMU HONDA, Presidente da Associação Brasi-
leira de Supermercados – ABRAS;
Claude Gagnol, Diretor Internacional da Limagrain 
Céréales Ingrédients;
David Pearson, Diretor Internacional da Biolice;
JOSÉ GUSTAVO PALMA NAPOLITANO, Diretor da 
GrainSolutions;
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RICARDO GUERRA, Diretor da Limagrain Guerra do 
Brasil; e
VALNEI SMARÇARO DA CUNHA, Chefe da Divisão 
de Metrologia Química do INMETRO.
Requerimento nº 103/11.
Autor: Deputado Fernando Francischini (PSDB/PR) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.291/11 – Do Sr. Gean Lourei-
ro – que “regula a investigação criminal conduzida por 
Oficiais de Polícia Militar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.085/10 – Dos Srs. Edmilson Va-
lentim e Roberto Santiago – que “altera a Lei nº 11.901 
de 12 de janeiro de 2009”. (Apensado: PL 7234/2010) 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
* Votação das sugestões de emendas da Comissão ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 28/2011.
* Votação do Relatório da Subcomissão Especial Des-
tinada a Tratar do Financiamento, Reestruturação, 
Organização e Funcionamento do Sistema Único de 
Saúde/SUS.

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 139/11 – Da Sra. Teresa Surita – 
que “requer realização de audiência pública de acordo 
com o artigo 117 do Regimento interno, para discutir o 
tema de Adoção Criança e Adolescente”. 

REQUERIMENTO Nº 140/11 – Do Sr. Saraiva Felipe 
– que “requer a realização de ciclo de debates deno-
minado “Semana da Previdência Social”, no âmbito 
da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos 
Deputados” 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.598/07 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “obriga os estudantes de Medicina, Odon-
tologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudio-
logia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, 
que concluírem a graduação em instituições públicas 
de ensino ou em qualquer instituição de ensino, des-
de que custeados por recursos públicos, a presta-
rem serviços remunerados em comunidades carentes 
de profissionais em suas respectivas áreas de for-
mação”. (Apensados: PL 3265/2008 (Apensados: PL 
7694/2010 (Apensados: PL 7988/2010 e PL 326/2011), 
PL 248/2011 e PL 1963/2011), PL 4474/2008, PL 
6050/2009, PL 6103/2009, PL 6482/2009, PL 6550/2009 
e PL 2592/2011) 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3265/2008, do 
PL 4474/2008, do PL 6103/2009, do PL 6482/2009, do 
PL 6550/2009, do PL 2592/2011, do PL 7694/2010, do 
PL 248/2011, do PL 1963/2011, do PL 6050/2009, do 
PL 7988/2010, e do PL 326/2011, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.650/09 – 
Do Sr. Milton Monti – que “susta a Resolução – RDC nº 
96, de 17 de dezembro de 2008, da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Benedita da Silva, em 09-11-11. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – Do Senado Federal – 
Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 1º do 
art. 19– I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, 
para acrescentar ao Sistema Único de Saúde – SUS o 
fornecimento de medicamentos de uso continuado não 
sujeitos a controle especial, entre outros, necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. 
(Apensados: PL 3054/2008 e PL 960/2011) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3054/2008, e 
do PL 960/2011, apensados. 
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19-10-11. 
O Deputado Walter Tosta apresentou voto em sepa-
rado em 26-10-11. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras providências, para obrigar entidades a terem, em 
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer e 
reportar maus– tratos de crianças e adolescentes””. 
(Apensados: PL 6362/2009 e PL 800/2011) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 800/2011, e 
do PL 6362/2009, apensados, na forma do substitutivo. 
Vista à Deputada Erika Kokay, em 09-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 5.659/09 – Do Senado Federal 
– Romeu Tuma – (PLS 450/2008) – que “acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, estabelecendo para o portador de hepatopatia 
grave o direito à aposentadoria integral por invalidez 
permanente”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.718/09 – Do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS 416/2009) – que “altera a Lei nº 
10.205, de 21 de março de 2001, que regulamenta o § 
4º do art. 199 da Constituição Federal, para garantir a 
todos os pacientes do Sistema Único de Saúde a dis-
ponibilização de sangue, componentes, hemoderivados, 
medicamentos e demais recursos necessários ao diag-
nóstico, à prevenção e ao tratamento de suas doenças”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 – Do Senado Federal – 
Expedito Júnior – (PLS 49/2008) – que “altera o inciso 
II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para estender o direito à pensão por morte aos 
filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando 
estudantes, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2483/2007 e PL 366/2011) 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 366/2011, 
apensado, com substitutivo e pela rejeição do PL 
2483/2007 

PROJETO DE LEI Nº 6.813/10 – Do Senado Fede-
ral – Gerson Camata – (PLS 454/2003) – que “dispõe 
sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial 
dos técnicos e auxiliares de enfermagem e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 912/03 – Do Sr. Dr. Heleno – que 
“modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de março 

de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro 
de 1997, inserindo o § 3º no art. 10 para permitir que a 
confecção da lista única de espera para transplantes 
passe a observar o grau de prioridade de emergência 
médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 4165/2004 
(Apensado: PL 4320/2004), PL 7365/2006 (Apensado: 
PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2745/2003, do 
PL 4165/2004, do PL 387/2007, do PL 437/2007, e do 
PL 4320/2004, apensados, com substitutivo, e pela rejei-
ção do PL 7365/2006, e do PL 7674/2006, apensados. 
A Deputada Cida Diogo apresentou voto em separado 
em 15/08/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.297/05 – Do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso I 
do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 1990, 
para incluir na situação jurídica de dependente, para fins 
previdenciários, o companheiro homossexual do segurado 
e a companheira homossexual da segurada do INSS e o 
companheiro homossexual do servidor e a companheira 
homossexual da servidora pública civil da União”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Os Deputados João Campos, Miguel Martini, José Li-
nhares, Pastor Marco Feliciano e Roberto de Lucena 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 957/07 – Do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e a 
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre 
a desoneração da folha de pagamento das empresas 
de transporte urbano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – Do Sr. Fábio Rama-
lho – que “dispõe sobre a proibição da venda de refri-
gerantes em escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Erika Kokay, em 09-11-11. 
O Deputado Maurício Trindade apresentou voto em 
separado em 03/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – Do Sr. Silas Câmara – 
que “cria a obrigação de instalação de gerador de ener-
gia em hospitais do SUS”. (Apensado: PL 6627/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6627/2009, 
apensado. 
Vista ao Deputado Mandetta, em 05-10-11. 
O Deputado Alexandre Roso apresentou voto em se-
parado em 19-10-11. 



62970 Quarta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

PROJETO DE LEI Nº 3.064/08 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “dá nova redação ao art. 1.524 do Código Civil, 
que dispõe sobre o rol de pessoas habilitadas a argüi-
rem as causas suspensivas do casamento, incluindo 
expressamente o ex– cônjuge, e acrescenta o pará-
grafo único, estabelecendo– se prazo para argüição 
de causa suspensiva”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.520/08 – Do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que instituiu o Programa Bolsa Família”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/08 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para destinar o pagamento dos benefícios à mulher 
responsável pela unidade familiar”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.696/08 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “altera o art. 2-A da Lei nº 9.604, de 05 
de fevereiro de 1998, de forma a permitir o repasse 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
diretamente a organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.783/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta parágrafo ao Art. 391 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
to– lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegurar 
à mulher sob estabilidade provisória a continuidade do 
benefício em caso de falecimento do filho”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – Do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4618/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 

estender-lhes o benefício do seguro– desemprego nos 
períodos de defeso”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo 1 
da CAPADR, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.312/08 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “acrescenta disposição à Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direi-
tos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/08 – Do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “dispõe sobre a distribuição gratuita de medi-
camentos aos portadores de hepatite C”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 setembro de 
1997– Código de Trânsito Brasileiro – para determi-
nar que o valor da taxa para renovação do Exame de 
Aptidão Física e Mental será gratuita ao condutor com 
mais de sessenta e cindo anos de idade”. (Apensado: 
PL 6865/2010 (Apensado: PL 432/2011)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6865/2010, e 
do PL 432/2011, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Rogério Carvalho, em 28-9-11. 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, 
de 7 de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação 
natalina aos médicos– residentes”. (Apensados: PL 
7055/2010 e PL 7328/2010) 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7055/2010, e 
do PL 7328/2010, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.509/09 – Da Sra. Aline Cor-
rêa – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências, para incluir as pessoas em situação de 
ameaça ou violação de direitos como beneficiárias do 
Programa”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.881/10 – Do Sr. Francisco Pra-
ciano – que “acrescenta parágrafos ao art. 2º da lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.732/10 – Do Sr. José Chaves 
– que “dispõe sobre a preferência no atendimento dos 
serviços de saúde, órgãos e instituições públicas fe-
derais, estaduais e municipais integrantes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) aos motoristas e cobradores 
de transporte público de passageiros, e de outras pro-
vidências” 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 259/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o caput do art. 1.822 e o art. 1.844 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o 
Código Civil”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 378/11 – Da Sra. Rebecca 
Garcia – que “dá nova redação ao § 1º do art. 2º da 
Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui 
o auxílio– reabilitação psicossocial para pacientes 
acometidos de transtornos mentais egressos de in-
ternações”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19-10-11. 
O Deputado Walter Tosta apresentou voto em sepa-
rado em 26-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 861/11 – Do Sr. Missionário José 
Olimpio – que “dispõe sobre atendimento psicológico 
nos hospitais públicos para pacientes com vitiligo”. 
(Apensado: PL 2049/2011) 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2049/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.061/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL  
DESTINADA A AVALIAR O SISTEMA  

DE SAÚDE COMPLEMENTAR

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL  
SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS E  
SUAS CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação do Relatório da Subcomissão. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.233/07 – Do Sr. Cristiano Ma-
theus – que “altera o art. 4º da Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006, para ampliar os parcelamentos de 
débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
das entidades sem fins econômicos para trezentas e ses-
senta prestações mensais”. (Apensado: PL 3592/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Palestra: 
“Pesquisa comparativa Brasil/Alemanha no campo das 
relações do trabalho”

Convidados:
Sr. José Pastore – Professor de Relações do Traba-
lho da USP;
Srs. Werner Eichhorst e Paul Marx – Professores do 
Instituto de Estudos do Trabalho de Bonn, na Alemanha.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Votação da Emendas a serem oferecidas pela Comis-
são ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 2012. 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 91/11 – Do Sr. Efraim Filho – que 
“convida os Srs. Marcelo Panella, ex– chefe de Gabi-
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nete do Ministério do Trabalho e Emprego, Anderson 
Alexandre dos Santos, ex– Coordenador– Geral de 
Qualificação do Ministro de Estado do Trabalho e Em-
prego, e Adair Antonio de Freitas Meira, dirigente da 
Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e 
Integração – RENAPSI (CNPJ nº 37.381.902/0001– 25), 
a fim de prestarem esclarecimentos acerca de supos-
tos atos irregulares praticados no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, em especial os relacionados 
a convênios firmados por aquela Pasta ministerial”. 

REQUERIMENTO Nº 92/11 – Do Sr. Efraim Filho – 
que “solicita a convocação do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Roberto Lupi, a fim de 
prestar esclarecimentos acerca de supostos atos irre-
gulares praticados no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Emprego, em especial os relacionados a convênios 
firmados por aquela Pasta ministerial”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.607/09 – Do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 159/2003) – que “determina a 
concessão de auxílio alimentação aos trabalhadores de 
empresas prestadoras de serviços terceirizados, regu-
ladas por Enunciado do Tribunal Superior do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio. 
Os Deputados Walney Rocha e Walney Rocha apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.158/10 – Do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 533/2009) – que “acrescenta 
art. 391– A à Consolidação dasLeis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto– Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para dispor sobre a estabilidade provisória 
da gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.312/00 – Do Sr. Ricardo No-
ronha – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a 
permissão de saque pelo trabalhador na conta do 
FGTS para pagamento de anuidade escolar”. (Apen-
sados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000, 
PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL 
3760/2000, PL 3761/2000, PL 4225/2001, PL 4630/2001, 
PL 4657/2001, PL 4727/2001, PL 4044/2001, PL 

5652/2001, PL 5992/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, 
PL 7114/2002, PL 6889/2002, PL 6902/2002, PL 
7465/2002, PL 485/2003, PL 697/2003, PL 825/2003, 
PL 1023/2003, PL 7373/2002, PL 1465/2003 e PL 
4948/2001) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição deste e dos demais apnsados. 
Vista conjunta aos Deputados André Figueiredo e Au-
gusto Coutinho, em 05-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 422/07 – Do Sr. Flaviano Melo – 
que “”Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho 
e dá outras providências.”” (Apensado: PL 3707/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3707/2008, 
apensado,na forma do substitutivo da Comissão de Se-
guridade Social e Família, e pela rejeição da Emenda 
1/2010 da CTASP, da Emenda 2/2010 da CTASP, e da 
Emenda 3/2010 da CTASP. 
Vista ao Deputado Silvio Costa, em 28-9-11. 
O Deputado Ronaldo Nogueira apresentou voto em 
separado em 29-9-11. 

PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – Do Sr. Valadares Filho – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, 
para consolidar os direitos do trabalhador rural jovem”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 14-9-11. 
A Deputada Sandra Rosado apresentou voto em se-
parado em 11-8-11. 

PROJETO DE LEI Nº 2.711/07 – Do Sr. João Maga-
lhães – que “altera Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro– Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), e dá outras providências, para dispor 
sobre as formas de pagamento do abono e dos ren-
dimentos do PIS/PASEP”. (Apensado: PL 2983/2008) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do Projeto de Lei 
nº 2.983/08, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/09 – Do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação das pesquisas de trabalho e emprego, pro-
duzidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nas 
escolas brasileiras”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Alex Canziani, em 14-9-11. 
O Deputado Roberto Santiago apresentou voto em 
separado em 16/11/2010. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.863/09 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o adicional 
por atividade de risco para os vigilantes de Instituições 
Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia – IFETS, Escolas Técnicas 
Federais – ETFs, Escolas Agrotécnicas Federais – EAFs, 
Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 
e de Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Policarpo, em 19-10-11. 
A Deputada Manuela D’ávila apresentou voto em se-
parado em 04/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 38/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de 
questões relativas ao Estatuto da Advocacia, Lei nº 
8.906, de 1994, nas provas destinadas a Concursos 
Públicos que se destinem a preencher vagas de Nível 
Médio e Superior”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 457/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera os arts. 852– A e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre o procedimento suma-
ríssimo”. (Apensado: PL 1790/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1.790/11, 
apensado. 
A Deputada Sandra Rosado apresentou voto em se-
parado em 27-9-11. 

PROJETO DE LEI Nº 603/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “acrescenta o art. 455– A à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto– lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre res-
ponsabilidade solidária nos contratos de trabalho em 
carvoarias”. (Apensado: PL 770/2011) 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL nº 770/11, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 668/11 – Do Sr. Policarpo – que 
“regulamenta o exercício da profissão do Auxiliar de 
Farmácias e Drogarias” 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 791/11 – Do Sr. Jovair Arantes – 
que “altera o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para definir validade legal de di-
ploma de pós– graduação para o exercício profissional”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 816/11 – Do Sr. Rubens Bue-
no – que “dispõe sobre a regulamentação de novas 
profissões” 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 856/11 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o parágrafo único do art. 82 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho para prever que a parcela 
do salário mínimo paga em dinheiro não será inferior 
a cinquenta por cento”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 893/11 – Do Sr. Lourival 
Mendes – que “altera o art. 20 parágrafo único e 
acrescenta o art.20-A, da Lei nº 8.429, 02 de ju-
nho de 1992”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.025/11 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre o exercício da 
profissão de Físico e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.041/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a remuneração relativa ao recebimento 
dos tributos federais, estaduais e municipais e tarifa-
ção de outros serviços pelas permissionárias lotéricas 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.153/11 – Do Sr. Sandro 
Mabel – que “acrescenta dispositivos à CLT (De-
creto– Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943), dis-
pondo sobre o procedimento conjunto de jurisdição 
voluntária na Justiça do Trabalho, para possibilitar 
a homologação de acordo extrajudicial firmado pe-
los interessados”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Ronaldo Nogueira, em 31-8-11. 
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado 
em 13-9-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.279/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o acidente 
de trabalho ocorrido no trajeto do empregado de casa 
para o trabalho ou vice-versa”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 993/11 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 
de novembro de 2002, com o objetivo de estabelecer 
autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido o Con-
selho Curador do FGTS, a efetuar crédito de valores 
de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o § 
3º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.021/11 – Do Sr. João Arruda 
– que “determina a disponibilização, pelos órgãos da 
administração pública, de canal sem fio para acesso 
universal e gratuito à rede mundial de computadores 
pela população”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.176/11 – Do Sr. Fernando Tor-
res – que “regulamenta a profissão de fotógrafo e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.200/11 – Do MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DA UNIÃO – que “dispõe sobre a criação do quadro 
de pessoal, dos cargos efetivos, dos cargos em comis-
são e das funções de confiança da Escola Superior do 
Ministério Público da União, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.219/11 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 171/2010) – que “altera a Lei 
nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, para dispor sobre 
o registro do Tecnólogo em Administração nos Conse-
lhos Regionais de Técnicos de Administração (CRTA)”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.220/11 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 241/2010) – que “acrescenta 
art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre o salário– maternidade devido às segu-
radas mães de prematuros extremos”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.222/11 – Do Senado Fede-
ral – Lídice da Mata – (PLS 191/2011) – que “altera o 
art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
assegurar ao empregado doméstico o benefício do 
salário– família”. (Apensado: PL 262/2011 (Apensado: 
PL 337/2011)) 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.225/11 – Do Sr. Eduardo Azere-
do – que “dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de síndico administrador de condomínios”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 2.228/11 – Do Sr. Dr. Grilo – que 
“altera o caput e o §1º do art. 159 do Decreto– lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.251/11 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola 
Técnica Federal no município de Miracema, no Estado 
do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.310/11 – Do Sr. Edson Silva 
– que “dispõe sobre a doação a entidades sem fins 
lucrativos das mercadorias abandonadas, entregues 
à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento, 
a que se refere o art. 28 do Decreto– lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, na redação dada pela Lei nº 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.315/11 – Da Sra. Nilda Gon-
dim – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto– lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conferir proteção contra despedida discri-
minatória ao portador de outras doenças incuráveis e 
estigmatizantes”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.322/11 – Do Sr. João Dado – 
que “atualiza a redação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto– Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, na parte que dispõe sobre os órgãos 
da Justiça do Trabalho, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.323/11 – Do Sr. João Paulo 
Lima – que “acrescenta parágrafo ao art. 142 da Con-
solidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o pa-
gamento de férias vencidas ao empregado aposentado 
por invalidez”. (Apensado: PL 2344/2011) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.342/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “veda às instituições financei-
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ras a celebração de convênios, contratos ou acordos 
que impeçam o acesso de clientes a operações de 
crédito ofertadas por outras instituições e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.363/11 – Do Sr. Silvio Costa 
– que “altera o art. 253 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, que trata dos serviços frigoríficos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.382/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 12.340, de 2010, para 
condicionar a transferência voluntária de recursos fede-
rais à existência e funcionamento de órgão de defesa 
civil no ente político favorecido”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.385/11 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “concede às empresas de saneamento básico 
isenção do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, 
da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
da COFINS – Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social, do PIS – Programa de Integração 
Social, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.395/11 – Do Senado Federal – 
José Bezerra – que “altera o art. 732 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto– Lei 
nº 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sobre a 
pena aplicada ao reclamante pelo não comparecimen-
to à audiência”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.420/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera os §§ 4º e 5º do art. 29 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
vedação de anotações desabonadoras na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do empregado”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.432/11 – Do Sr. Wilson Filho – 
que “dispõe sobre os procedimentos do Poder Judiciário 
Federal para a aplicação de recursos provenientes de 
depósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça 
Federal, e sobre a destinação dos rendimentos líqui-
dos auferidos dessa aplicação às instituições públicas 
que exercem Funções Essenciais à Justiça e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.435/11 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
atividade de Tutoria em Educação a Distância”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.437/11 – Do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “altera a redação do art. 3º da Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre 
o emprego doméstico, para estabelecer critérios para 
o cálculo dos dias de férias a serem concedidos ao tra-
balhador doméstico em função das faltas injustificadas 
ao serviço durante o período aquisitivo”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.474/11 – Do Sr. Luiz Argôlo – 
que “estabelece a obrigatoriedade da doação regular de 
sangue ser fator de desempate em concursos públicos” 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.517/11 – Do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre as Carreiras 
dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério 
Público, fixa os valores de sua remuneração, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.748/11 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 275/2011) – que “altera a Lei 
nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, para dispor so-
bre os trabalhadores contratados ou transferidos por 
seus empregadores para prestar serviços no exterior”. 
(Apensado: PL 3360/2008 (Apensado: PL 4609/2009)) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 
Deliberação sobre as emendas da Comissão de Tu-
rismo e Desporto ao Projeto de Lei Nº 29/2011– CN 
– Plano Plurianual para o período de 2012/2015 (PPA 
2012– 2015) e ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA– 2012). 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 114/11 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “solicita sejam convidados para Reunião de Au-
diência Pública o Ministro do Esporte, Orlando Silva, 
o Secretário Executivo do Ministério do Esporte, Wal-
demar Manoel Silva de Souza e o Assessor Especial 
de Futebol do Ministério do Esporte, Alcino Reis, para 
prestarem esclarecimentos sobre denuncias relativas 
ao Ministério do Esporte”. 
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REQUERIMENTO Nº 126/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater as denúncias de irregularidades no Programa 
Segundo Tempo do Ministério dos Esportes”. 

REQUERIMENTO Nº 127/11 – Do Sr. Fábio Souto – 
que “solicita a convocação do Ministro de Estado do 
Esporte, Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, a fim de 
prestar esclarecimentos sobre as denúncias de fraudes 
no âmbito do Programa Segundo Tempo, de respon-
sabilidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 128/11 – Do Sr. Fábio Souto – 
que “requer que seja convidado o Sr. Célio Soares Pe-
reira, a fim de prestar depoimento sobre as denúncias 
de fraudes no âmbito do Programa Segundo Tempo, 
de responsabilidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 129/11 – Do Sr. Fábio Souto – 
que “requer que seja convidado o Sr. João Dias Fer-
reira – soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, 
a fim de prestar depoimento sobre as denúncias de 
fraudes no âmbito do Programa Segundo Tempo, de 
responsabilidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 130/11 – Dos Srs. Otavio Leite e 
Duarte Nogueira – que “requerem a realização de Reu-
nião de Audiência Pública, com os Srs. Fredo Ebling, 
Waldemir Emanuel Pereira Rangel e Wadson Natha-
niel Ribeiro para esclarecimentos sobre denúncias de 
desvios de recursos públicos no Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 131/11 – Dos Srs. Otavio Leite 
e Duarte Nogueira – que “requerem a realização de 
Reunião de Audiência Pública, com a presença da Sra. 
Karina Valéria Rodrigues e dos Srs. Reinaldo Morandi, 
João Dias Ferreira e Célio Soares Pereira para escla-
recimentos sobre denúncias de desvios de recursos 
públicos no Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 132/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater denúncia de cobrança de propina por parte do 
Ministério do Esporte, por intermédio de convênio reali-
zado com a Igreja Batista Gera Vida de Brasília para o 
Programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes”. 

REQUERIMENTO Nº 133/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “convida o Exmo. Sr. 
Agnelo Queiroz, Governador do Distrito Federal e ex– 
Ministro do Esporte, a fim de prestar esclarecimentos 
acerca de supostos atos irregulares praticados no âm-
bito do Ministério do Esporte durante a sua gestão”. 

REQUERIMENTO Nº 135/11 – Do Sr. Renan Filho – que 
“requer que sejam convidados o Presidente do Conse-
lho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) e os presidentes dos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) das 
12 cidades– sede da Copa do Mundo para debater a 
qualidade das obras da Copa das Confederações FIFA 
2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.569/09 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de 
Defesa do Torcedor”. 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HIN-
TERHOLZ. 
PARECER: pela rejeição. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:
“Debater assuntos relacionados ao mercado de cruzei-
ros marítimos e ao ramo hoteleiro e de resorts no Brasil”
Atendendo ao Requerimento nº 60/2011, do Sr. De-
putado Edinho Bez.

Convidados: 
Ricardo Amaral – Presidente da Associação Brasileira 
de Cruzeiros Marítimos (ABREMAR);
Rubens Augusto Regis – Conselheiro da Associação 
Brasileira de Resorts;
Ricardo Moesch – Diretor do Departamento de Estrutu-
ração, Articulação e Ordenamento Turístico (DEAOT)/
Ministério do Turismo;
Roberto Rotter – Presidente do Fórum dos Operadores 
Hoteleiros do Brasil (FOHB);
Representante da Federação Brasileira de Hospeda-
gem e Alimentação (FBHA);
Representante da Associação Brasileira da Indústria 
Hoteleira (ABIH). 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Discussão e Votação das Emendas a serem 
oferecidas pela Comissão ao Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 2012.
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B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 92/11 – Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita sejam convidados os senhores JORGE 
FRAXE, General do Exército e Diretor– Geral do De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
– DNIT, os engenheiros florestais Lorena Rabelo de 
Araújo e Mardel Morais e as funcionárias do DNIT Ali-
ne Freitas e Juliana Karina em razão de denúncia de 
malversação de dinheiro público” 
REQUERIMENTO Nº 94/11 –Do Sr. Lázaro Botelho 
– que “requer que a Comissão de Viação e Transpor-
tes encaminhe pedido de informações ao Ministro de 
Estado dos Transportes, solicitando cópia de relatório 
sobre concessões de rodovias”. 
REQUERIMENTO Nº 95/11 – Do Sr. Lúcio Vale – que 
“requer a realização de Audiência Pública para debater 
a paralisação das obras sobre a Hidrovia Tocantins– 
Araguaia e o derrocamento do Pedral do Lourenço, 
com a presença de representantes do Ministério do 
Planejamento – Representação do PAC, do Ministério 
dos Transportes, do Governo do Estado do Pará, da 
Prefeitura Municipal de Marabá, da Associação Co-
mercial e Industrial de Marabá, da Vale S/A, da Con-
federação Nacional do Transporte – CNT, da Federa-
ção Nacional das Empresas de Navegação Marítima, 
Fluvial, Lacustre e de Tráfego Portuário – FENAVEGA, 
do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e 
Lacustre e das Agências de Navegação do Estado do 
Pará – SINDARPA, e da Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. – ELETRONORTE”. 
REQUERIMENTO Nº 96/11 – Do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “requer a realização de audiência públi-
ca, para debater o PL Nº 7.671, de 2006, que altera 
o Código de Trânsito Brasileiro. (Apensados os PLs 
nºs: 2.789/08, 2.855/08, 3.268/08, 4.562/08, 7.596/10, 
7.733/10, 311/11, 466/11, 535/11, 2.255/11, 2.290/11, 
2.423/11, 2.467/11, 2.473/11, 2.510/11 e 2.642/11)” 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.401/10 
– Do Sr. Hugo Leal – que “susta a Resolução nº 335, 
de 24 de novembro de 2009, do Conselho Nacional 
de Trânsito/Contran”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.459/10 
– Do Sr. Nelson Marquezelli – que “susta a aplicação 
da Resolução nº 281, de 26 de junho de 2008, do Con-
selho Nacional de Trânsito – CONTRAN”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER REFORMULADO: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 31-8-11. 
O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado 
em 05-10-11. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.561/08 – Do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 306/2008) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal, o trecho rodoviário 
que especifica, sob designação BR– 438, localizado 
no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.359/09 – Do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 253/2009) – que “regula a 
transmissão, a qualquer título, de autorização para a 
exploração de serviço de táxi”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.586/10 – Do Senado Federal 
– Raimundo Colombo – (PLS 20/2010) – que “altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro”, para facultar o 
parcelamento do pagamento de multas de trânsito”. 
(Apensados: PL 7186/2010 e PL 815/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7.186/10 e 
815/11, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.660/11 – Do Senado Federal 
– Clésio Andrade – (PLS 39/2011) – que “acrescenta 
art. 22– C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
fazer incidir sobre a receita bruta proveniente do fatu-
ramento a contribuição patronal destinada à Segurida-
de Social e a contribuição para custeio do seguro de 
acidente do trabalho e das aposentadorias especiais 
devidas pelas empresas do setor de transporte público 
urbano e metropolitano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
87/09 – Do Sr. Jaime Martins – que “propõe que a 
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 
Deputados execute fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial na Petrobras, especifica-
mente quanto aos preços praticados para os combus-
tíveis no mercado interno brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.971/06 – Do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito 
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Brasileiro”, para garantir livre estacionamento e para-
da aos veículos de Oficiais de Justiça em diligência”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 8.009/10 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 
para dispor sobre o bilhete de passagem”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 333/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre o atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 502/11 – Do Sr. Geraldo Si-
mões – que “dispõe sobre a adaptação de contratos 
de arrendamento de terminais e áreas portuárias, ce-
lebrados antes da Lei nº 8.630, de 1993, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 761/11 – Do Sr. Padre Ton – que 
“altera a redação do inciso VI do art. 244 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 936/11 – Do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “altera dispositivo do art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir equipamento obrigatório para os veículos 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 992/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro 
– que “altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor 
sobre a competência para instalação e operação de 
aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro meio tecnologica-
mente disponível” (Apensado: PL 2626/2011) 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.027/11 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.346/11 – Do Sr. Lucio Vieira 
Lima – que “dispõe sobre a criação do Estatuto dos 
Sistemas Cicloviários e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER REFORMULADO: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Washington Reis, em 05-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.444/11 – Do Sr. Aureo – que 
“dispõe sobre a complementação de aposentadoria 
de portuários vinculados às Administrações Portuá-
rias subordinadas à Secretaria Especial de Portos e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.561/11 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “obriga a suspensão de cobrança de 
pedágio e a liberação da passagem de veículos na hi-
pótese de haver retardo no atendimento”. (Apensados: 
PL 1926/2011 e PL 2105/2011) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 1.926/11 
e 2.105/11, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.687/11 – Do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
incluir a avaliação psicológica nos cursos de reciclagem 
de motoristas infratores”. (Apensado: PL 1825/2011) 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 1.825/11, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Geraldo Simões e Hugo 
Leal, em 26-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.769/11 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “denomina “Rodovia Presidente Itamar Franco” a 
Rodovia BR 267, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Newton Cardoso, em 26-10-11. 
O Deputado Newton Cardoso apresentou voto em se-
parado em 08-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “denomina o trecho da Rodovia BR– 158 entre os 
municípios de Campo Mourão e Roncador, no Estado do 
Paraná, de “ESTRADA PREFEITO HORÁCIO AMARAL””. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.849/11 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Na-
cional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.901/11 – Do Sr. Adrian – que 
“denomina– se “Aeroporto de Macaé / Rio de Janeiro 
– Benedito Lacerda” o aeroporto da cidade de Macaé, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ZOINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.957/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 147, da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, com relação à exigência da 
realização de testes de glicemia na habilitação dos 
Condutores”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e 
pela rejeição da emenda apresentada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 2.160/11 – Do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.616, 
de 14 de outubro de 1970”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.451/10 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dois capacetes como 
equipamentos obrigatórios das motocicletas e afins”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 196/11 – Do Sr. Sandes Júnior – que 
“dispõe sobre a instalação de placas informativas orientan-
do os usuários das rodovias federais, estaduais e munici-
pais a denunciar os motoristas com sinal de embriaguez”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO E APRESENTAR PROPOSTAS EM 

RELAÇÃO À REFORMA POLÍTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 14h30

A – Reunião Deliberativa: 
Discussão e votação do parecer do Relator. 

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” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30 

A – Reunião Deliberativa: 
Assuntos Internos. Relato da audiência com o Ministro 
João Oreste Dalazen, Presidente do TST , e informes 
da reunião com a Ministra Gleisi Helena Hoffmann, Mi-
nistra– Chefe da Casa Civil, com a Ministra Iriny Lopes, 
da Secretaria de Promoção das Mulheres, e Ministra 
Ideli Salvatti, Ministra das Relações Institucionais.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, 

DO SENADO FEDERAL E APENSADOS, QUE 
TRATAM DO “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” 

(REVOGA A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública com os seguintes convida-
dos: 
FÁTIMA NANCY ANDRIGHY, Ministra do STJ (Req. 
56) – a confirmar;
MARCELO NAVARRO, Desembargador do Tribunal 
Federal da 5ª Região (Req. 55);
ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, Profes-
sor de Teoria Geral do Processo e Direito Processual 
Civil da USP (Req. 53); e
WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, Vice– Presidente 
da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB/
MT (Req. 47).

B – Deliberação de Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 66/11 – Do Sr. Paes Landim – 
(PL 8046/2010) – que “requer que seja convidado a 
comparecer a esta Comissão Especial, o Professor 
ARAKEN DE ASSIS, doutor em direito e especialista 
em Direito Processual Civil pela PUC/SP para discor-
rer sobre o tema em análise neste fórum”. 

REQUERIMENTO Nº 67/11 – Do Sr. Luiz Carlos – (PL 
8046/2010) – que “requer a realização de Conferên-
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cia Pública em Macapá– AP, para debater com repre-
sentantes de Instituições do Estado o projeto do novo 
Código de Processo Civil”. 

REQUERIMENTO Nº 68/11 – Do Sr. Vicente Arruda 
– (PL 8046/2010) – que “requer que seja convidado a 
comparecer a esta Comissão Especial, o Dr. FABRÍCIO 
FONTOURA BEZERRA, Juiz de Direito, Titular da 10ª 
Vara Cívil de Brasília, para discorrer sobre o tema em 
análise neste fórum”. 

REQUERIMENTO Nº 69/11 – Do Sr. Efraim Filho – 
(PL 8046/2010) – que “requer convidar, para partici-
pação em Audiência Pública para debater o Projeto 
de Lei nº 8046, de 2010, as seguintes entidades e 
autoridades: Representantes do IBDE – Instituto 
Brasileiro de Direito Eletrônico e do IBDI – Instituto 
Brasileiro de Direito da Informática; Claudio Lucena 
– Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Univer-
sidade Estadual da Paraíba; Mauro Leonardo Cunha 
– Especialista em Direito das Telecomunicações pela 
Universidade de Montreal e Mestre em Ciência da 
Informação pela UFBA; Adriana Simeão – Especia-
lista em Tecnologia da Informação e Analista Judici-
ário Especializado do Tribunal Regional do Trabalho 
da 14º Região; e Francisco Andrade – Mestre em 
Gerenciamento da Informação Eletrônica e PhD em 
Direito, Professor da Universidade do Minho; Manuel 
David Masseno – Professor do Instituto Politecnico 
de Beja, Especialista em Governo eletrônico, repre-
sentantes de Portugal”. 

REQUERIMENTO Nº 70/11 – Do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “requer que seja convidado a compa-
recer a esta Comissão Especial, o Advogado e Doutor 
William Santos Ferreira, para discorrer sobre o tema 
em análise neste fórum”. 

REQUERIMENTO Nº 71/11 – Do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – (PL 8046/2010) – que “requer que seja 
convidado a comparecer a esta Comissão Especial, 
o Professor e Advogado Luiz Edson Fachin, para dis-
correr sobre o tema em análise neste fórum”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 34ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 1-12-11 
* prazo prorrogado ad referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-

go de Processo Civil, para dispor acerca da penhora 
sobre máquinas, instrumentos e implementos agríco-
las”. (Apensados: PL 4386/2004, PL 2336/1991, PL 
3804/1993 (Apensado: PL 4627/1994 (Apensado: PL 
1795/2003 (Apensado: PL 3157/2008))), PL 490/1995, 
PL 504/1995, PL 692/1995, PL 1201/1995 (Apensados: 
PL 508/1999, PL 3007/2000, PL 5164/2001 (Apensa-
do: PL 6178/2009) e PL 6507/2002), PL 1489/1996, PL 
1823/1996 (Apensados: PL 4729/2004 e PL 6195/2009 
(Apensado: PL 6208/2009)), PL 1824/1996 (Apensado: 
PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999)), PL 2624/1996 
(Apensados: PL 903/1999 (Apensado: PL 6274/2009), 
PL 2415/2000, PL 4720/1998 e PL 4715/2004), PL 
3371/1997, PL 486/1999, PL 487/1999, PL 490/1999, 
PL 491/1999, PL 492/1999, PL 493/1999, PL 494/1999, 
PL 496/1999, PL 507/1999 (Apensado: PL 512/1999), 
PL 626/1999, PL 6870/2002, PL 7499/2002 (Apensado: 
PL 6407/2009), PL 7506/2002, PL 1522/2003 (Apensa-
dos: PL 1608/2003, PL 2117/2003, PL 6951/2006 (Apen-
sado: PL 215/2011) e PL 7547/2006), PL 3595/2004 
(Apensados: PL 5716/2005 e PL 3839/2008 (Apensa-
do: PL 4892/2009)), PL 3605/2004, PL 3615/2004, PL 
4150/2004, PL 4333/2004, PL 5983/2005 (Apensados: 
PL 7462/2006, PL 4125/2008 e PL 1850/2011), PL 
7088/2006, PL 7232/2006 (Apensados: PL 887/2007, 
PL 2484/2007, PL 3302/2008 e PL 5811/2009), PL 
203/2007 (Apensados: PL 1380/2007 e PL 7111/2010), 
PL 212/2007, PL 361/2007, PL 408/2007, PL 884/2007, 
PL 1316/2007, PL 1482/2007, PL 1909/2007 (Apensa-
dos: PL 2488/2007 e PL 4591/2009), PL 2066/2007, PL 
2139/2007 (Apensados: PL 2500/2007 e PL 2106/2011), 
PL 3015/2008, PL 3331/2008, PL 3490/2008, PL 
3743/2008 (Apensado: PL 5585/2009), PL 3751/2008, 
PL 3761/2008, PL 3919/2008, PL 4252/2008, PL 
4343/2008, PL 4346/2008, PL 5233/2009, PL 5460/2009, 
PL 5475/2009, PL 5748/2009, PL 5815/2009, PL 
6115/2009, PL 6199/2009 (Apensados: PL 2067/2007 
(Apensado: PL 3387/2008) e PL 7237/2010), PL 
6282/2009, PL 6488/2009, PL 6581/2009 (Apensa-
do: PL 6487/2009), PL 6649/2009, PL 6710/2009, 
PL 7360/2010, PL 7431/2010, PL 7506/2010, PL 
7583/2010, PL 7584/2010, PL 8046/2010, PL 194/2011, 
PL 202/2011, PL 217/2011, PL 241/2011, PL 914/2011 
(Apensado: PL 915/2011), PL 954/2011, PL 1199/2011, 
PL 1626/2011, PL 1627/2011, PL 1628/2011, 
PL 1650/2011, PL 1922/2011, PL 1956/2011, PL 
2196/2011, PL 2242/2011, PL 2300/2011 (Apensa-
dos: PL 2302/2011 e PL 2303/2011), PL 2399/2011 
e PL 2483/2011) 
RELATOR– GERAL: Deputado SÉRGIO BARRADAS 
CARNEIRO.
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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” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h30

Reunião Deliberativa 
PAUTA:
Apresentação do parecer do Relator, Deputado An-
gelo Vanhoni. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROMOVER ESTUDOS E PROPOSIÇÕES  

VOLTADAS À REGULAMENTAÇÃO DO  
TRABALHO TERCEIRIZADO NO BRASIL

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Discussão e votação do Relatório do Deputado Ro-
berto Santiago. 

B – Relatórios: 
RELATÓRIO Nº 1/11 – Do Sr. Roberto Santiago – que 
“relatório conclui por sugestão de substitutivo ao PL 
4330, de 2004”. 

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 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30min 

Reunião Deliberativa 
1) Exposição sobre as diligências realizadas;
2) Roteiro dos trabalhos; e
3) Assuntos internos. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo II
Horário: 14h

PAUTA

A – Relatórios
AVISO Nº 11/2011– CN, que “encaminha cópia do Acór-
dão nº 1141, de 2011 – TCU – Plenário, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a 
levantamento de auditoria nas obras de Macrodrena-
gem do Canal do Congo, serviços de drenagem do 
canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/
ES (TC 002.604/2011– 6)”.
RELATOR: Senador JAYME CAMPOS.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFÍCIO Nº 35/2010– CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional o Relatório de Gestão do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro– Oeste (FCO), 
referente ao exercício de 2009”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFÍCIO Nº 12/2011– CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao art. 20, §§ 4º e 5º, 
da Lei nº 7.827, de 27.09.1989, o Relatório de Gestão 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Cen-
tro– Oeste (FCO), referente ao 1º semestre de 2010”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 93/2011– CN, que “encaminha nos 
termos do § 4º do art. 70 da Lei nº 12.309, de 9 de 
agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas 
e Despesas, referente ao quarto bimestre de 2011”.
RELATOR: Senador DELCÍDIO DO AMARAL.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B – Requerimentos
REQUERIMENTO Nº 16/2011– CMO, do Sr. Efraim 
Filho, que “requer a constituição de Grupo de Trabalho 
para promover o aprimoramento ao ciclo das opera-
ções de repasse da Caixa Econômica Federal, visando 
a eficácia e a efetividade da execução do objeto con-
tratual pelo mandatário, assim como a celeridade na 
liberação financeira dos contratados”.

REQUERIMENTO Nº 17/2011– CMO, dos Srs. Da-
nilo Forte, Benjamin Maranhão e Wellington Rober-
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to, que “requer a constituição de Grupo de Trabalho 
para, em caráter preventivo, acompanhar e fiscalizar 
o planejamento, a execução e o cumprimento dos 
compromissos financeiros assumidos pelos órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal com 
vistas à execução do ‘Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nor-
deste Setentrional’”.

REQUERIMENTO Nº 23/2011– CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita seja convidado o Presidente da 
Petrobrás, Sr. José Sergio Gabrielli de Azevedo, para 
prestar esclarecimentos sobre os aportes financeiros 
referentes à construção da Refinaria Abreu e Lima, em 
Recife – PE, decorrentes de contrato firmado entre a 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e a Petróleos 
de Venezuela S/A– PDVSA.”

REQUERIMENTO Nº 24/2011– CMO, Sr. Raimundo 
Gomes de Matos, que “requer a constituição de Grupo 
de Trabalho, junto ao Comitê de Avaliação, Fiscaliza-
ção e Controle de Execução Orçamentária – CFIS da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO, para acompanhamento, avaliação 
e fiscalização da execução, física, orçamentária e finan-
ceira de ações relativas à Ferrovia Transnordestina”.

REQUERIMENTO Nº 25/2011– CMO, do Sr. Vital do 
Rêgo, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater a atual crise econômica internacional e 
os reflexos na economia nacional e nos orçamentos, 
com a presença, do Excelentíssimo Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda Guido Mantega”.

REQUERIMENTO Nº 26/2011– CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater a implantação do Sistema de Pouso por 
Instrumento – Categoria 3, com a presença do Minis-
tro de Estado da Defesa, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Presidente 
da INFRAERO”.( (Ministro da Defesa, Senhor Celso 
Amorim; Ministra do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, Senhora Miriam Aparecida Belchior e o Presidente 
da Infraero, Senhor Gustavo do Vale).

REQUERIMENTO Nº 27/2011– CMO, da Sra. Luciana 
Santos, que “requer a realização de audiência pública 
conjunta da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, da Comissão de Legislação 
Participativa para discutir o tema “Agenda do movi-
mento de mulheres para o próximo ciclo orçamentário”. 

REQUERIMENTO Nº 29/2011– CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater questões relativas à Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro– Oeste – SUDECO – ao 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro– 

Oeste– FCO – , e ao projeto de criação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro– Oeste, com a presença 
do Ministro de Estado da Integração Nacional, do Su-
perintendente da SUDECO e do Presidente do Banco 
do Brasil S.A.”.

REQUERIMENTO Nº 30/2011– CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para debater a denúncia do Jornal O Estado de São 
Paulo contida na matéria “Governo paga por projeto 
fantasma para a Copa”, com a presença do Ministro 
de Estado do Esporte e do Presidente da Autoridade 
Pública Olímpica”.

REQUERIMENTO Nº 31/2011– CMO, do Sr. Marçal 
Filho, que “requer a realização de Audiência Pública 
para apresentação do Plano Brasil Sem Miséria, com 
a presença da Ministra Tereza Campelo, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”. 

REQUERIMENTO Nº 33/2011– CMO, do Sr. Claudio 
Cajado, que “solicita do Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia informações sobre os aportes finan-
ceiros referentes à construção da Refinaria Abreu e 
Lima, em Recife – PE, decorrentes de contrato firma-
do entre a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS e a 
Petróleos de Venezuela S/A – PDVSA”.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 DIAS – PRORROGADO  

POR MAIS 11 DIAS) 

Decurso: 21º dia
Último Dia: 23-11-11
PROJETO DE LEI Nº 29/2011– CN, que “Institui o Pla-
no Plurianual da União para o período 2012– 2015.”
RELATOR: Senador WALTER PINHEIRO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 DIAS)

Decurso: 10º dia
Último Dia: 23-11-11
PROJETO DE LEI Nº 28/2011– CN, que “estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício fi-
nanceiro de 2012.”
RELATOR– GERAL: Deputado ARLINDO CHINÁGLIA

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 22-11-11: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 
PROJETO DE LEI Nº 2.580/2011 
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 492/2011 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 493/2011 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 98/2011 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 492/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.587/2011 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 2.579/2011 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 2.628/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.629/2011 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 1 
minuto.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE  
EM PROPOSIÇÕES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 106, DE 2011  
(Do Sr. Dr. Ubiali) 

Cria a função de “Magistrado Sênior” 
no Poder Judiciário. 

(À Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário regime de tramitação: especial) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 108, DE 2011  
(Do Sr. Manato) 

Insere inciso III ao § 2º do art. 153 da 
Constituição Federal, para eximir do pa-
gamento do imposto de renda o trabalha-
dor inativo com idade igual ou superior a 
70 anos. 

(Apense-se à PEC – 69/2011. Proposi-
ção sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: especial) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 96, DE 2011  

(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Dispõe sobre o parcelamento de cré-
dito tributário, acrescentando novo pará-
grafo ao art. 155-A da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966, denominada Código 
Tributário Nacional 

(Apense-se à(ao) PLP – 57/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 107, DE 2011  

(Do Sr. Anthony Garotinho) 

Estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências. 

(Apense-se ao PLP – 565/2010. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.611, DE 2011  
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as lojas ou balcões das companhias aére-
as localizadas nos aeroportos brasileiros 
exibirem, de forma clara e em uma tela que 
permita boa visibilidade, os valores das ta-
rifas para os locais que especifica 

(Apense-se ao PL – 5109/2009. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.627, DE 2011  
(Da Comissão de Legislação Participativa)  

SUG nº 18/2011 

Altera o Código de Processo Civil para 
dispor sobre o julgamento e acrescenta ar-
tigo dispondo sobre a baixa de processos 
e autorizando a criação de plenário virtual 

(Apense-se ao PL – 8046/2010. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: especial) 

PROJETO DE LEI Nº 2.636, DE 2011  
(Do Sr. Pastor Eurico) 

Altera o art. 798, da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, “que institui o Código 
Civil” para estabelecer que a exclusão de 
cobertura em caso de suicídio de segurado 
nos dois primeiros anos de vigência inicial 
do contrato pressupõe a comprovação da 
premeditação por parte da seguradora 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família; Finanças e Tributação (mérito e art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (mérito e art. 54, RICD) – art. 24, II 
proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas Comissões – art. 24 II regime de trami-
tação: ordinária) 
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PROJETO DE LEI Nº 2.644, DE 2011  
(Do Sr. Alberto Filho) 

Define as diretrizes da Política Bra-
sileira de Ecologia Molecular para o Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Mata 
Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da 
Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e dá 
outras providências 

(Às Comissões da Amazônia, Integra-
ção Nacional e de Desenvolvimento Regional; 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável; Finanças e Tributação (art. 54 RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 
RICD) – art. 24, II proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 
II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.664, DE 2011  
(Do Sr. Arnaldo Jardim) 

Regulamenta o exercício da profissão 
de Gestor Ambiental 

(Às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD). Propo-
sição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões – art. 24 II regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.665, DE 2011  
(Do Sr. Manato) 

Cria o Cadastro de Pessoas Portado-
ras de Diabetes e dá outras providências 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(art. 54 RICD) – art. 24, II proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 
24 II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.666, DE 2011  
(Do Sr. Manato) 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para deter-
minar a reserva de vagas em instituições 
públicas de ensino superior aos alunos que 
comprovem baixa renda familiar. 

(Apense-se à(ao) PL – 1644/2011. Pro-
posição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões – art. 24 II regime de tramitação: 
ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.667, DE 2011  
(Do Sr. Artur Bruno) 

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, que dispõe sobre o atendimen-
to da alimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 
educação básica. 

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 
RICD) – art. 24, II proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 
II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.668, DE 2011  
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Estabelece controle da manutenção 
e vistoria dos brinquedos dos parques de 
diversão pelos usuários 

(Apense-se à(ao) PL – 1365/2011. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.669, DE 2011  
(Do Sr. Jean Wyllys) 

Dispõe sobre diretrizes para o trata-
mento de doenças raras no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde e dá outras providências 

(Apense-se à(ao) PL – 1606/2011. Proposi-
ção sujeita à apreciação conclusiva pelas Comis-
sões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.671, DE 2011  
(Do Sr. Newton Lima) 

Inclui o art. 18-A na Lei nº 8.313, de 23 
de dezembro de 1991 (Lei Rouanet) 

(Às Comissões de Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 
RICD) – art. 24, II proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 
II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.673, DE 2011  
(Do Sr. Weverton Rocha) 

Acrescenta § 2º ao art. 9º da Lei nº 
11.788, de 25 de setembro de 2008, para 
estabelecer a obrigatoriedade de realização 
de processo seletivo quando da admissão 
de estagiários na situação que especifica 

(Apense-se à(ao) PL – 7867/2010. Proposi-
ção sujeita à apreciação conclusiva pelas Comis-
sões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária) 
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PROJETO DE LEI Nº 2.674, DE 2011  
(Do Sr. Edmar Arruda) 

Institui outros meios de prova para 
a tipificação do crime de embriaguez ao 
volante e tipifica o crime de direção homi-
cida-suicida 

(Apense-se à(ao) PL – 2789/2008. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.675, DE 2011  
(Do Senado Federal)  

PLS nº 56/2008 

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

(Apense-se à(ao) PL– 2567/2011. Proposi-
ção sujeita à apreciação conclusiva pelas Comis-
sões – art. 24 II regime de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.678, DE 2011  
(Do Sr. Rogério Carvalho) 

Altera o §1º do art. 26 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de De-
fesa e Proteção do Consumidor) para mar-
car o início do prazo de reclamar dos bens 
não duráveis e duráveis pelo consumidor 

(Apense-se à(ao) PL – 5998/2005. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.679, DE 2011  
(Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos) 

Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política agríco-
la, acrescentando dispositivos referentes à 
atividade agrícola florestal. 

(Apense-se à(ao) PL – 288/2011. Proposi-
ção sujeita à apreciação conclusiva pelas Comis-
sões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.680, DE 2011  
(Do Sr. Miriquinho Batista) 

Acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, para reduzir a jorna-
da de trabalho de portador de fibromialgia 
condicionada a comprovação de prática de 
atividade física 

(Às comissões de Seguridade Social e 
Família; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e Constituição e Justiça e de Cidadania 

(art. 54 RICD) – art. 24, II proposição sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 
24 II regime de tramitação: ordinária) 

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

PLS nº 163/2010 

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

(Às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (art. 54 RICD). Proposição sujeita 
à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 
24 II regime de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.683, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Dispõe sobre a proibição da produção 
e comercialização de produtos derivados 
do tabaco, contendo aditivos aromatizantes 

(Apense-se à(ao) PL – 7233/2010. Propo-
sição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.685, DE 2011  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Acrescenta o art. 20-A à Lei nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
o estágio de estudantes, para prever a manu-
tenção de programa da União para financia-
mento de bolsas de estágio não obrigatório 
para estudantes de educação superior perten-
centes a famílias economicamente carentes 

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; Finanças e Tributação 
(mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (art. 54 RICD). Proposição su-
jeita à apreciação conclusiva pelas Comissões 
– art. 24 II regime de tramitação: ordinária) 

PROJETO DE LEI Nº 2.687, DE 2011  
(Do Sr. Luis Tibé) 

Dá nova redação aos arts. 46 e 47 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(Apense-se à(ao) PL – 2675/2011. Pro-
posição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões – art. 24 II regime de tramitação: 
prioridade) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 495, DE 2011  

(Do Sr. Pastor Marco Feliciano ) 

Convoca plebiscito sobre o reconhe-
cimento legal da união homossexual como 
entidade familiar 

(Devolva-se a Proposição por contrariar o 
disposto no art. 3º da Lei nº 9.709/98 c/c o art. 
137 § 1º, Inciso I do RICD. Oficie-se e, após, 
Publique-se.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 512, DE 2011  

(Da Representação Brasileira no  
Parlamento do Mercosul.)  

MSC nº 374/2011 
AV nº 569/2011 

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 novem-
bro de 2010 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação 
(art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (art. 54 RICD) proposição sujeita à 
apreciação do plenário regime de tramitação: 
urgência) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 513, DE 2011  

(Da Representação Brasileira no 
 Parlamento do Mercosul.)  

MSC nº 436/2010 
AV nº 530/2010 

Aprova o texto da Decisão do Conse-
lho do Mercado Comum do Mercosul de nº 
15/08, das Disposições Transitórias para 
Atualizar/Modificar e Implementar a Tabe-
la de Equivalências Anexa ao Protocolo de 
Integração Educativa e Reconhecimento 
de Certificados, Títulos e Estudos de Nível 
Fundamental e Médio Não– Técnico, acor-
dada em 30 de junho de 2008, na cidade de 
San Miguel de Tucumán 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de cidadania (art. 54 
RICD) proposição sujeita à apreciação do ple-
nário regime de tramitação: urgência) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 89, DE 2011  
(Do Sr. Otavio Leite) 

Cria a Comissão Mista Permanente 
de Segurança de Fronteiras do Brasil do 
Congresso Nacional 

(Devolva-se a Proposição, nos termos 
do art. 137, § 1º, Inciso II, alínea a do RICD. 
Oficie-Se ao autor e, após, Publique-se.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 91, DE 2011  

(Do Sr. João Campos) 

Altera o art. 21, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados e cria a Asses-
soria destinada ao acompanhamento da 
investigação, elucidação e punição dos 
crimes praticados contra Deputados, em 
razão do exercício do mandato ou das suas 
funções institucionais, junto à Procurado-
ria Parlamentar 

(Decorrido o prazo regimental de que 
trata o art. 216, §1º do RICD, Encaminhe-se 
à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (art. 54 RICD) e Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados proposição sujeita à 
apreciação do Plenário Regime de tramitação: 
prioridade) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 94, DE 2011  

(Do Sr. Rubens Bueno) 

Altera o art. 35 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a fim de esta-
belecer a obrigatoriedade da instalação 
de Comissões Parlamentares de Inquérito. 

(Apense-se à(ao) PRC – 102/1992. Pro-
posição sujeita à apreciação do plenário regime 
de tramitação: prioridade) 

INDICAÇÃO Nº 1.932, DE 2011  
(Do Sr. Wilson Filho) 

Sugere ao Ministro da Pesca e Aqui-
cultura a adoção de medidas relativas a 
contemplar a cidade de Campina Grande/
PB de um caminhão “feira do peixe”. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 1.933, DE 2011  
(Do Sr. Fernando Francischini) 

Sugere ao Ministério da Justiça a ado-
ção de medidas relativas a instaurar inqué-
rito para apuração dos supostos indícios 
de irregularidades e crimes em processo 
de Licitação do Ministério da Saúde com 
as empresas que cita 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 
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INDICAÇÃO Nº 1.934, DE 2011  
(Do Sr. Weverton Rocha) 

Sugere ao Ministro da Justiça a veicu-
lação em áudio das informações correspon-
dentes à classificação indicativa 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 1.935, DE 2011  
(Do Sr. Sarney Filho) 

Sugere a Senhora Ministra da Casa 
Civil da Presidência da República que se-
jam adotadas providências no sentido de 
melhorar e acelerar a análise das patentes 
verdes no País. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

RECURSO Nº 93, DE 2011  
(Da Sra. Jandira Feghali) 

Recorre de devolução do Projeto de 
Lei nº 2.349/11 

(Submeta-se ao Plenário, após ter sido 
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça 
E de Cidadania, Nos termos do art. 137, § 2º, 
do Regimento Interno. Publique-se. Proposição 
sujeita à apreciação do Plenário) 

REQUERIMENTO Nº 3.531, DE 2011  
(Do Sr. Lincoln Portela) 

Solicita redistribuição do Projeto de 
Lei nº 7.880/2010 

(Indefiro o pedido contido no Requeri-
mento nº 3.531/2011, eis que a distribuição 
inicial se deu nos moldes regimentais. Publi-
que-se. Oficie-se.) 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº3.518/2008 (Henrique Afonso) – Acrescenta 
parágrafo único ao art. 81 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que institui as diretrizes e bases da 
educação nacional e dispõe sobre o ensino domiciliar. 

(E seu apensado: PL 4.122/2008 (Walter Bri-
to neto).

Brasília, 22 de novembro de 2011. – Deputado 
Marco Maia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 7.209-B, DE 2010 
(Do Sr. Ricardo Berzoini e outros)

Acrescenta o art. 59-A à Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
o direito à informação do segurado do Re-
gime Geral de Previdência Social, quanto 
a resultados de exames médico-periciais 
para concessão de auxílio-doença; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (relator: 
Dep. Chico D’Angelo); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emendas (relator: Dep. João 
Paulo Lima).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.209, de 2010, acrescenta 
o art. 59– A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. O 
artigo introduzido tem a seguinte redação:

“Art. 59-A. A concessão do auxílio– do-
ença dependerá da verificação da condição de 
incapacidade mediante exame médico– pericial 
a cargo da Previdência Social.

§ 1º No ato da perícia todos os agravos, 
conforme Classificação Internacional de Do-
enças – CID, constantes dos relatórios clínicos 
apresentados pelo segurado serão obrigato-
riamente registrados no sistema de benefícios 
da Previdência Social.

§ 2º O benefício de que trata o caput será 
concedido por prazo determinado, ao final do 
qual será realizada nova perícia para reava-
liação da condição de incapacidade, sendo 
que, caso esta persista, o beneficio deverá ser 
estendido por novo prazo, ao fim do qual será 
realizada nova perícia e assim sucessivamen-
te; em caso de recuperação da capacidade 
laborativa, o benefício cessará.

§ 3º A conclusão pela incapacidade ou 
não deverá ser comunicada ao segurado por 
escrito pela perícia médica, ao término do pro-
cedimento pericial.
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§ 4º A caracterização do benefício como 
acidentário ou previdenciário, devidamente 
justificada, deverá também constar do comu-
nicado referido no parágrafo anterior.” (NR)”

O Projeto visa a garantir o direito de informação 
do segurado da Previdência Social concernente aos 
dados constantes de perícia médica para fim de auxílio– 
doença. Examinando o procedimento atual do Instituto 
Nacional do Seguro Social– INSS, o autor do Projeto, 
o ilustre Deputado Ricardo Berzoini relata: “É prática 
usual nas agências do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS o profissional médico da previdência 
social realizar a perícia e comunicar informalmente o 
segurado do resultado tanto quanto à incapacidade, 
bem como quanto à espécie B– 31 –auxílio– doença 
previdenciário ou B– 91 –auxílio– doença acidentário. 
Em muitas ocasiões, não é fornecido qualquer docu-
mento informativo.”

E prossegue o ilustre proponente da proposição: 

“Há situações mais graves em que o se-
gurado sequer é informado sobre o resultado 
do exame médico– pericial e, quando busca 
o esclarecimento, simplesmente lhe informam 
que a comunicação sobre o resultado da perí-
cia e a informação a respeito da concessão ou 
não do benefício será enviada posteriormente 
por carta. Essa situação é constrangedora e 
gera, evidentemente, insegurança e prejuízos 
ao trabalhador.”

A Comissão de Seguridade Social e Família apro-
vou a matéria, sem fazer-lhe qualquer modificação.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar as proposições 
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica 
legislativa, consoante a alínea a do inciso IV do art. 32 
do Regimento Interno desta Casa.

Segundo o art. 24, XII, a Constituição tem com-
petência, a qual é dividida concorrentemente com os 
Estados e o Distrito Federal, para legislar sobre pre-
vidência social. A matéria tem, assim, fundamento na 
Constituição da República.

Demais, sendo o direito a informação sobre da-
dos pessoais relativos ao cidadão direito individual, 
garantido mesmo por habeas data (art. 5º LXXII), é 
evidente o fundamento constitucional da proposição.

Há que se reconhecer, todavia, que a matéria 
poderia ser resolvida meramente por um ato admi-
nistrativo do Governo, que poderia ser provocado por 
indicação do Poder Legislativo. Também medida judi-
cial de iniciativa do Ministério Público poderia obrigar 

o INSS a observar o direito do segurado a informações 
que lhe digam respeito

É certo, porém, que, não havendo no tema im-
pedimento à iniciativa parlamentar à deflagração do 
processo legislativo, a constitucionalidade da matéria 
está garantida.

No que concerne à juridicidade, observa-se que 
a matéria em nenhum momento atropela os princípios 
gerais do direito que informam o sistema jurídico pátrio.

No que toca à técnica e à redação legislativa, o 
exame da proposição mostra que nela, de modo geral, 
se observaram os ditames da Lei Complementar nº 
95, de 1998. Contudo, a redação do dispositivo pode 
ganhar mais clareza de modo que ele garanta, com 
mais eficiência, o direito de informação do segurado 
aos dados do laudo pericial destinado ao auxílio– do-
ença acidentário ou previdenciário.

Haja vista, o que acabo de expor, voto pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
na forma das emendas anexas.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2011. – 
Deputado João Paulo Lima, Relator.

EMENDA Nº 1

O § 3º do art. 59-A, introduzido pelo Projeto, pas-
sa a ter a seguinte redação:

“§ 3º Após o término do procedimento 
pericial, será entregue ao segurado cópia do 
laudo pericial, o qual deverá ser redigido com 
clareza.”

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2011. –  
Deputado João Paulo Lima, Relator.

EMENDA Nº 2

O § 4º do art. 59-A, introduzido pelo Projeto, pas-
sa a ter a seguinte redação:

“§ 4º A caracterização do benefício como 
acidentário ou previdenciário, devidamente 
justificada, deverá constar do laudo referido 
no parágrafo anterior.” (NR)

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2011. –  
Deputado João Paulo Lima, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
com 2 emendas (apresentadas pelo Relator), do Pro-
jeto de Lei nº 7.209-A/2010, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado João Paulo Lima. 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 62989 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Arthur Oliveira Maia e 
Vicente Candido – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Anthony Garotinho, Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, 
Danilo Forte, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, 
Esperidião Amin, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, 
Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça 
Prado, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Roberto Teixeira, Ro-
naldo Fonseca, Rubens Otoni, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Chico Lopes, 
Domingos Neto, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, João 
Magalhães, Leandro Vilela, Marina Santanna, Sandro 
Alex e Sandro Mabel. 

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011. – 
Deputado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.388-C, DE 2010 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 244/2010 
Aviso n 308/2010 – C. Civil

Dá nova redação e acresce dispositivo 
à Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para instituir 
o Comitê de Articulação Federativa – CAF; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: Dep. 
Luiz Carlos Busato); da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, 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 deste e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e pela 
prejudicialidade da Emenda apresentada na 
Comissão (relator: Dep. José Humberto); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
Dep. Fábio Ramalho).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei, oriundo do Poder Exe-
cutivo, que pretende alterar e acrescentar dispositivo 
à Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que “dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios”, instituindo o Comitê de Articulação 
Federativa – CAF.

A Exposição de Motivos Interministerial nº 
00103/2010/MP/SRI– PR, de 18 de maio de 2010, 
que acompanha o projeto de lei em exame, esclarece 
que “[...] a complexidade do desenho federativo bra-
sileiro exige a institucionalização de uma instância na 
administração pública federal de diálogo permanente 
com os Municípios, pois embora as relações intergo-
vernamentais sejam uma característica comum às 
federações, as negociações e interlocução federativa 
nem sem se dão de forma harmoniosa, sobretudo no 
Brasil, onde se consagraram os 5.563 Municípios como 
entes federativos [...]”.

Esclarece, ainda, a referida Exposição de Moti-
vos que, “[...] como breve histórico, vale citar que, em 
2003, durante a Marcha de Prefeitos, foi assinado um 
Protocolo de Cooperação Federativa, que explicitou a 
agenda pactuada entre o Governo Federal e os Municí-
pios e a construção de um instrumento para processar 
essa agenda, então chamado Comitê de Articulação e 
Pactuação Federativa [...] Tendo em vista a importância 
conquistada pelo Comitê, no dia 3 de agosto de 2007, 
foi publicado o Decreto nº 6.181, que o instituiu formal-
mente. Contudo o Comitê de Articulação Federativa, 
que fortaleceu os laços entre o Governo Federal e os 
Municípios, abrindo um espaço de discussão e con-
sensuação importante, precisa ter a garantia de sua 
continuidade por meio de lei ordinária [...]”.

Por fim, conclui a aludida Exposição de Motivos 
que, “[...] por este motivo, apresentamos o presente 
projeto que estabelece que a finalidade do Comitê de 
Articulação Federativa é promover a articulação na 
formulação de estratégias e implementação de ações 
coordenadas e cooperativas entre as esferas federal e 
municipal de governo. [...] Prevê, ainda, que o Comitê 
será presidido pelo Ministro Chefe da Secretaria de 
Relações Institucionais e composto por mais trinta e 
seis membros, sendo dezoito representantes da União, 
designados pelo próprio Presidente da República, e 
dezoito representantes dos Municípios [...] As demais 
matérias relativas à organização e funcionamento do 
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CAF serão regulamentadas por decreto do Presidente 
da República [...]”.

Nesta Câmara dos Deputados, a proposição em 
apreço foi examinada, preliminarmente, pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
que concluiu por sua aprovação, com substitutivo, nos 
termos do parecer do relator, Deputado LUIS CAR-
LOS BUSATO.

Em seguida, as proposições foram encaminhadas 
à Comissão de Finanças e Tributação, que concluiu 
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 do projeto principal e do substitutivo da 
Comissão de mérito, nos termos do parecer do relator, 
Deputado JOSÉ HUMBERTO.

Saliente-se que, na Comissão de Finanças e Tri-
butação, a matéria recebeu emenda apresentada pelo 
Deputado JERÔNIMO GOERGEN, declarada, porém, 
prejudicada pelo relator.

Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania analisar as proposições em 
comento do ponto de vista da constitucionalidade, da 
juridicidade e da técnica legislativa, a teor do que es-
tabelece o art. 54, I, do Regimento interno.

A matéria está sujeita à apreciação conclusiva 
pelas Comissões, nos termos do que dispõe o art. 24, 
II, também do Regime Interno.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sobre os aspectos de competência desta Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, constata-
mos que o Projeto de Lei nº 7.388-B, de 2010, atende 
as normas constitucionais relativas à autonomia da 
União para dispor sobre a criação e estruturação de 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional (CF, art. 18), à atribui-
ção do Congresso Nacional, com posterior pronuncia-
mento do Presidente da República (CF, art. 48, caput) 
e à legitimidade da iniciativa reservada ao Chefe do 
Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, a e c).

No entanto, no que concerne ao substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, não pode ele prosperar, por desfigurar a pro-
posição principal, de iniciativa privativa do Presidente 
da República.

Com efeito, o referido substitutivo intenta alterar 
o art. 2º da proposição principal, modificando a com-
posição do Comitê de Articulação Federativa (CAF), 
para incluir representantes da Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM), da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e da Associação Brasileira de Municípios (ABM), 
que não estavam orginalmente previstos.

Demais disso, pretende o citado substitutivo reco-
nhecer essas entidades como “Entidades Nacionais de 
Representação dos Municípios Brasileiros”, prevendo 
que os entes públicos municipais poderão determinar 
recursos orçamentários específicos para sua manu-
tenção, na forma de contribuição mensal, fixada pelas 
respectivas Assembléias-Gerais. Trata-se, como se ob-
serva, de matéria estranha ao texto original.

As alterações promovidas pelo substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
são manifestamente inconstitucionais, pois vulneram 
o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, que torna 
inadmissível a apresentação de emendas, pelo Poder 
Legislativo, que alterem, em qualidade (natureza ou 
espécie) ou quantidade, o texto original do projeto de 
lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.

As questões atinentes à organização, funciona-
mento e atribuições dos órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública federal, direta e indireta, dizem res-
peito apenas à economia interna do Poder Executivo, 
cabendo ao Presidente da República deflagrar com 
exclusividade o processo legislativo pertinente, con-
soante dispõe o art. 61, § 1º, II, e, combinado com 84, 
IIII e VI, da Constituição Federal.

Quanto à juridicidade, o conteúdo da proposição 
principal não discrepa da ordem jurídica vigente. Já o 
substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, por conter eiva de inconstitucionali-
dade insanável, afigura-se injurídico. 

Finalmente, a técnica legislativa empregada na 
elaboração da proposição principal se ajusta às pres-
crições da Lei Complementar nº 98, de 1995, alterada 
pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Ante o exposto, manifestamos nosso voto pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa do Projeto de Lei nº 7.388, de 2010, principal, 
bem como pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, ficando prejudicada a análise 
da sua técnica legislativa.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2011. – De-
putado Fábio Ramalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 7.388-B/2010 e pela inconstituciona-
lidade e injuridicidade do Substitutivo da Comissão de 
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Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Fábio Ramalho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Arthur Oliveira Maia e 
Vicente Candido – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Anthony Garotinho, Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, 
Danilo Forte, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, 
Esperidião Amin, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, 
Jilmar Tatto, João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Marçal Filho, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça 
Prado, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Roberto Teixeira, Ro-
naldo Fonseca, Rubens Otoni, Valtenir Pereira, Vieira da 
Cunha, Alexandre Leite, Assis Carvalho, Chico Lopes, 
Domingos Neto, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, João 
Magalhães, Leandro Vilela, Marina Santanna, Sandro 
Alex e Sandro Mabel. 

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011. – 
Deputado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 608-A, DE 2011 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Institui o direito a passe livre, em trans-
porte público, a acompanhantes de crianças 
matriculadas em educação infantil; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cultu-
ra, pela aprovação, com emenda (relatora: 
Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende ).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Viação e Transportes e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 608, de 2011, de autoria do 
Deputado Roberto de Lucena, estabelece o direito ao 
passe livre em transporte público, local ou interurbano, 
à pessoa acompanhante de criança matriculada em 
estabelecimento de educação infantil. 

A iniciativa determina que caberá aos Poderes 
Públicos Municipais e Estaduais estabelecer os crité-
rios para a implementação da medida proposta. 

A Mesa da Câmara dos Deputados distribuiu o 
projeto à Comissão de Educação e Cultura e à Comis-
são de Viação e Transportes, para apreciação conclu-
siva de mérito, nos termos do art. 24, II, do Regimento 
Interno desta Casa (RICD), e à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e de Cidadania, para exame terminativo 

de constitucionalidade e juridicidade, nos termos do 
art. 54 do RICD.

Cabe, nesta oportunidade, à Comissão de Edu-
cação e Cultura examinar a matéria quanto ao mérito 
educacional. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto em tela apresenta iniciativa oportuna e 
revestida de inegável mérito social, na medida em que 
se fundamenta na legítima necessidade de se garantir 
o deslocamento das crianças de quatro a seis anos 
matriculadas em escolas distantes de sua residência, 
de maneira segura e sem ônus para as suas famílias. 

A Lei nº 11.700, de 2008, determina que todas 
as crianças de quatro a seis anos terão direito a vaga 
em escolas de educação infantil ou fundamental pró-
ximas às suas residências. No entanto, como destaca 
a justificação do projeto em análise, “apesar dos bene-
fícios trazidos pela citada Lei, verificou-se que muitas 
famílias não contam com escolas próximas às suas 
casas para acolher seus filhos no ensino infantil (...)”. 

A Constituição Federal, a partir da alteração ofe-
recida pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, es-
tabelece, em seu art. 208, que a educação básica é 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, sendo garantido o atendimento ao edu-
cando, em todas as etapas desse nível de educação, 
inclusive às crianças da educação infantil, por meio de 
programas suplementares de material didático– es-
colar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

Considerando que as crianças menores não po-
dem nem devem realizar sozinhas, ou com a compa-
nhia exclusiva de outra criança, o percurso residên-
cia– escola– residência, um programa suplementar 
de transporte voltado para a educação infantil, 
para ser eficaz, precisa contemplar os responsá-
veis pelos alunos dessa modalidade de ensino. É 
importante que essa disposição geral seja fixada por 
lei, cabendo à regulamentação local a definição dos 
limites do benefício e dos meios de controle. 

Para tornar mais exequível a medida proposta 
pelo presente projeto, evitando eventuais abusos por 
parte dos beneficiários, oferecemos emenda que tor-
na obrigatória, quando da regulamentação da matéria 
por Estados e Municípios, a indicação de um único 
responsável por criança e a restrição do benefício ao 
período em que o aluno e seu acompanhante realizam 
o trajeto casa/escola/casa. 

É comprovada a correlação positiva entre o de-
sempenho escolar no ensino fundamental e a frequên-
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cia à educação infantil. A iniciativa que ora examinamos 
oferece inegável contribuição para que o poder público 
estimule o acesso à primeira etapa da educação básica, 
tão relevante para a formação de todos os brasileiros. 

Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 608, de 2011, com a emenda anexa.

Sala da Comissão, 11de outubro de 2011. – Depu-
tada Professora Dorinha Seabra Rezende, Relatora.

EMENDA No

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º do projeto a 
seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................

Parágrafo único. Os Poderes Públicos Municipais e 
Estaduais estabelecerão os critérios para a implemen-
tação do disposto no caput deste artigo, observando a 
obrigatoriedade de indicação de um único responsável 
por criança e a restrição do benefício ao período em 
que o aluno e seu acompanhante realizam o trajeto 
casa/escola/casa. 

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2011. – Depu-
tada Professora Dorinha Seabra Rezende,  Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
emenda, o Projeto de Lei nº 608/2011, nos termos do 
Parecer da Relatora, Deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Fátima Bezerra – Presidente, Dr. Ubiali, Izalci, Joaquim 
Beltrão, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem Santiago, 
Pedro Uczai, Professora Dorinha Seabra Rezende , 
Tiririca, Waldenor Pereira, Alessandro Molon, Ariosto 
Holanda, Eduardo Barbosa, Emiliano José, Jandira 
Feghali, Jorginho Mello, José Linhares, Newton Lima, 
Osmar Serraglio, Rogério Peninha Mendonça, Rosane 
Ferreira e Severino Ninho. 

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 1.267-A, DE 2011 
(Do Sr. Gabriel Guimarães)

Denomina “Barragem Vice-Presidente 
José Alencar” a Barragem de Congonhas, 
situada entre os Municípios de Grão Mogol 
e Itacambira, no Estado de Minas Gerais; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: Dep. Biffi).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre 
Deputado Gabriel Guimarães (PT– MG), pretende de-
nominar “Barragem Vice-Presidente José de Alencar” 
a Barragem de Congonhas, a ser construída entre os 
Municípios de Grão Mogol e Itacambira, no Estado de 
Minas Gerais.

A matéria, sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, foi distribuída à Comissão de Educação e 
Cultura, para análise do mérito e à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, para verificação da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se quanto à relevância da homenagem cí-
vica, nos termos da alínea f do inciso IX do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A presente iniciativa pretende prestar justa home-
nagem ao empresário e político mineiro, José Alencar 
Gomes da Silva, Vice-Presidente do Brasil de 1º de ja-
neiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011, falecido em 29 
de março deste ano, após longa e corajosa luta contra 
um câncer na região abdominal.

Nascido em Muriaé, José Alencar começou a 
trabalhar aos sete anos, ajudando o pai em sua loja. 
O rapaz que, aos quinze anos, se empregou como bal-
conista numa loja de tecidos conhecida por “A Seduto-
ra”, transformou-se em um dos maiores empresários 
do Estado de Minas Gerais, atuando no ramo têxtil. 

Como homem público, Alencar foi presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e 
vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. 
Candidatou-se às eleições para o governo de Minas 
Gerais em 1994 e, em 1998, disputou uma vaga no 
Senado Federal, elegendo-se com quase três milhões 
de votos. Naquela Casa, foi presidente da Comissão 
Permanente de Serviço de Infraestrutura, membro da 
Comissão Permanente de Assuntos Econômicos e 
membro da Comissão Permanente de Assuntos So-
ciais. Sua carreira política culminou com a eleição para 
a Vice– Presidência do País, em 2003. 
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Influente e carismático, José Alencar foi, possi-
velmente, o mais popular e querido Vice-Presidente 
deste País. A Presidenta Dilma Rousseff sintetizou o 
carinho dos brasileiros por esse grande homem públi-
co ao chama-lo, em janeiro de 2011, de “nosso eterno 
Vice-Presidente da República”. 

A homenagem que a presente iniciativa propõe 
a José Alencar nos parece, portanto, inegavelmente 
meritória, especialmente se levarmos em conta o fato 
de que o político mineiro foi um dos grandes defenso-
res da construção da Barragem de Congonhas e dos 
interesses da região norte do Estado de Minas Gerais. 

Cabe-nos, contudo, ressalvar que a douta Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, quando 
de sua manifestação, poderá apontar injuridicidade do 
presente Projeto, em razão de a Barragem não existir, 
ainda, oficialmente. Projetada para beneficiar cerca 
de 400 mil pessoas no norte do estado e incluída no 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com 
recursos da ordem de R$ 260 milhões, a barragem 
será construída pelo Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs), vinculado ao Ministério da 
Integração Nacional, sem prazo previsto para a con-
clusão da obra.

Assim, considerando apenas o aspecto de com-
petência desta Comissão de Educação e Cultura – o 
valor da homenagem proposta – votamos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 1.267, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2011. –  De-
putado Biffi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 1.267/2011, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Biffi. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Fátima Bezerra – Presidente, Dr. Ubiali, Izalci, Joaquim 
Beltrão, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem Santiago, 
Pedro Uczai, Professora Dorinha Seabra Rezende , 
Tiririca, Waldenor Pereira, Alessandro Molon, Ariosto 
Holanda, Eduardo Barbosa, Emiliano José, Jandira 
Feghali, Jorginho Mello, José Linhares, Newton Lima, 
Osmar Serraglio, Rogério Peninha Mendonça, Rosane 
Ferreira e Severino Ninho. 

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 1.654-A, DE 2011 
(Do Sr. Newton Lima)

Confere o título de “Capital Nacional 
da Cerâmica Artística e da Decoração” ao 
Município de Porto Ferreira, no Estado de 

São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: Dep. Paulo Rubem Santiago).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I– Relatório

O Projeto de Lei n° 1.654, de 2011, de autoria do 
Deputado Newton Lima (PT– SP), objetiva conferir ao 
Município de Porto Ferreira, no Estado de São Paulo, 
a denominação de “Capital Nacional de Cerâmica Ar-
tística e da Decoração”. 

A proposição legislativa foi distribuída às Comis-
sões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJC), nos termos do art. 54 
do Regimento Interno. No prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas ao Projeto. Cumpre-nos, ago-
ra, apreciar a presente proposição no âmbito da CEC, 
numa análise de seu mérito cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Esta Comissão de Educação e Cultura tem, entre 
suas atribuições regimentais, deliberar sobre questões 
atinentes a homenagens cívicas e instituição de efemé-
rides nacionais. A presente proposição legislativa tem 
como objetivo conferir ao Município de Porto Ferreira, 
no Estado de São Paulo, a denominação de “Capital 
Nacional de Cerâmica Artística e da Decoração”.

A concessão desse título está ligada ao desen-
volvimento da indústria da cerâmica neste municí-
pio que remonta à década de 20 do século passa-
do, quando um grupo de empreendedores fundou a 
Fábrica de Louças de Porto Ferreira, aproveitando 
a matéria prima abundante e a técnica de alguns 
imigrantes Italianos nessa arte. Era o início da in-
dustrialização da cidade. 

A pequena fábrica, administrada por Paschoal 
Salzano e seus amigos Jacob Mondin, Pedro Patire e 
João Procópio Sobrinho, não resistiu à instabilidade 
econômica de 1930, motivada pela quebra da Bolsa de 
Valores de Nova Iorque, e fechou suas portas. 

O pioneirismo dos empreendedores não foi em 
vão. Em 1931, um grupo de empresários paulistanos, 
comandados por Djalma Forjaz, comprou o equipa-
mento da primeira indústria da cidade e fundou a Ce-
râmica Porto Ferreira. 
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Em 1933 a nova empresa passou a contar com a 
colaboração do engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, 
que veio a ocupar vários cargos, do campo técnico à 
chefia executiva e presidência do Conselho de Admi-
nistração, no qual permanece até hoje, depois de 63 
anos de atividade na companhia. Em toda sua longa 
carreira, o engenheiro Forjaz participou entusiastica-
mente de todas as associações de classe relaciona-
das com a cerâmica brasileira assim como de muitas 
outras, em vários países.

Nos anos 1950, a Cerâmica Porto Ferreira fundou 
uma subsidiária, a Cerâmica Artística Forjaz S.A., que 
se tornou paradigma das inúmeras congêneres poste-
riormente instaladas no município, visando à produção 
de objetos de adorno em faiança alcalina (Terraglia 
dolce) segundo uma tecnologia importada da Itália. O 
adorno cerâmico (em porcelana) já era praticado em 
Porto Ferreira por iniciativa do incansável empreende-
dor Paschoal Salzano, na Cerâmica Ana Maria, mais 
tarde absorvida por um notável ceramista europeu, o 
Sr. Hans Beran. Este ramo, o adorno cerâmico, por 
sua natureza artesanal, demanda considerável mão 
de obra, motivo pelo qual as 120 empresas do ramo 
instaladas em Porto Ferreira têm grande importância 
para o município. Desde 1987, a Cerâmica Porto Fer-
reira não fabrica mais louças, mas tornou-se uma das 
maiores produtoras de piso cerâmico do país, com uma 
produção de 9 mil toneladas por mês e responsável 
por 10% do mercado de primeira linha. 

A partir dessa primeira fábrica de cerâmica, outras 
tantas surgiram e Porto Ferreira tem hoje um parque 
industrial respeitável. São cerca de 120 cerâmicas ar-
tísticas e 50 cerâmicas estruturais, empregando qua-
se 6 mil funcionários. Ao todo, a cidade tem cerca de 
360 indústrias, pequenas, médias e de grande porte, 
inclusive duas multinacionais. Localizado às margens 
da Via Anhanguera, o Município de Porto Ferreira se 
coloca próximo tanto dos fornecedores de matéria pri-
ma, quanto dos maiores centros consumidores do país. 
O clima, sempre muito quente e com pouca chuva, 
ajuda também a produtividade da cerâmica artística, 
além da farta mão de obra, existente há várias déca-
das, quando foram instaladas as primeiras indústrias. 

Hoje, a cidade de Porto Ferreira já é reconheci-
da no Brasil e no exterior pela beleza de sua cerâmica 
artística que ajuda a compor um campo propício para 
o desenvolvimento da decoração e da arquitetura de 
interiores.

Ante o exposto, manifestamo– nos pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 1654, de 2011.

Sala da Comissão, de setembro de 2011. – De-
putado Paulo Rubem Santiago,  Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 1.654/2011, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Paulo Rubem Santiago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Fátima Bezerra – Presidente, Dr. Ubiali, Izalci, Joaquim 
Beltrão, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem Santiago, 
Pedro Uczai, Professora Dorinha Seabra Rezende , 
Tiririca, Waldenor Pereira, Alessandro Molon, Ariosto 
Holanda, Eduardo Barbosa, Emiliano José, Jandira 
Feghali, Jorginho Mello, José Linhares, Newton Lima, 
Osmar Serraglio, Rogério Peninha Mendonça, Rosane 
Ferreira e Severino Ninho. 

 Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

Nº 1.410/2007 (Beto Faro) – Dispõe sobre a 
concessão de estímulos nos financiamentos sob o 
amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar aos produtos que integram a dieta 
básica da população, prevê estímulos diferenciados 
para os alimentos obtidos mediante sistema orgânico 
de produção agropecuária e dá outras providências.

Nº 2.763/2008 (Angelo Vanhoni) – Isenta as 
unidades museológicas no âmbito do Poder Público 
Federal, do pagamento das taxas referentes ao con-
sumo de energia elétrica.

Nº 4.711/2009 (Senado Federal – Kátia Abreu) 
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Gurupi, no Es-
tado do Tocantins.

Nº 4.712/2009 (Renato Molling) – Altera o art. 
8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para 
incluir as despesas com segurança nas deduções per-
mitidas para efeito de apuração da base de cálculo do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Nº 4.727/2009 (Senado Federal – Wellington 
Salgado Oliveira) – Dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de João Monlevade, no Estado de Minas Gerais.

Nº 5.060/2009 (Renato Molling) – Altera o art. 1º 
da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 1995, que dispõe 
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI – na aquisição de automóveis para utili-
zação no transporte autônomo de passageiros, bem 
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como por pessoas portadoras de deficiência física, e 
dá outras providências, para garantir a isenção do IPI 
à categoria dos representantes comerciais autônomos.

(E seu Apensado: PL 5.946/2009 (Airton Roveda).
Nº 5.376/2009 (Beto Faro) – Altera o art. 4º, da 

Lei nº 9.808, de 20 de julho de 1999, e dá outras pro-
vidências.

Nº 6.714/2009 (Senado Federal – Marco Ma-
ciel) – Exclui da incidência do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o ganho de 
capital auferido por pessoa jurídica na alienação de 
bens registrados no ativo imobilizado.

Nº 1.323/2011 (Senado Federal – João Vicente 
Claudino) – Concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) a aparelhos de destilação 
e de osmose inversa, bem como a colunas de destila-
ção ou de retificação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 373/2008 (Paes Landim) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Parque Nacional Serra da Capivara.

Brasília, 22 de novembro de 2011. – Deputado 
Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO

ATA

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária (Au-
diência Pública), realizada em 23 de agosto de 2011

Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e 
três de agosto de dois mil e onze, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Celso Maldaner e José Nunes – Vice-
-Presidentes; Alceu Moreira, Carlos Magno, Francisco 
Araújo, Hélio Santos, Jairo Ataíde, Jesus Rodrigues, 
Josias Gomes, Josué Bengtson, Luis Carlos Heinze, 
Luiz Nishimori, Moacir Micheletto, Moreira Mendes, 
Nelson Padovani, Paulo Cesar Quartiero, Paulo Piau, 
Reinaldo Azambuja, Reinhold Stephanes e Vitor 
Penido – Titulares; Aelton Freitas, Diego Andrade, 
Edinho Araújo, Lázaro Botelho, Luiz Carlos Setim, 
Nilson Leitão, Onyx Lorenzoni, Raimundo Gomes de 
Matos e Valdir Colatto – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Berinho Bantim, Edio Lopes 
e Jair Bolsonaro, como não membros. Deixaram de 

comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Arthur 
Lira, Assis do Couto, Beto Faro, Bohn Gass, Davi Al-
ves Silva Júnior, Dilceu Sperafico, Domingos Sávio, 
Edson Pimenta, Heleno Silva, Homero Pereira, João 
Pizzolatti, Leandro Vilela, Lira Maia, Marcon, Nilton 
Capixaba, Pedro Chaves, Ronaldo Caiado, Vander 
Loubet e Zé Silva. Justificaram a ausência os Depu-
tados Antônia Lúcia e Heuler Cruvinel. ABERTURA: 
Assumindo a Presidência, nos termos regimentais, 
o Deputado Celso Maldaner declarou abertos os 
trabalhos, comunicou que a reunião se destinava a 
“Discutir as denúncias publicadas na revista VEJA, 
de 1º/6/11, sobre o reflexo da demarcação da terra 
indígena Raposa Serra do Sol nas populações indí-
genas e nos desapropriados da região, os estudos e 
os efeitos das demarcações de reservas indígenas no 
Brasil”, cumprimentou todos, esclareceu as regras e 
procedimentos da Audiência, informando que a lista 
de inscrições para os debates estava à disposição 
dos deputados, e convidou para comporem a mesa os 
senhores: Maynard Marques de Santa Rosa, General; 
Lylia da Silva Guedes Galetti, professora e Coorde-
nadora– Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento 
da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sus-
tentável da Fundação Nacional do Índio – Funai, e 
representante do Ministério da Justiça; Deputado Aldo 
Scheneider, Presidente da Comissão de Agricultura 
e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina; Márcio Junqueira, Presidente do Instituto 
de Terras do Estado de Roraima – Iteraima; Ivanor 
Boing, prefeito do Município de Vitor Meireles – SC; 
Manoel Bento Flores – Presidente da Aliança de In-
tegração e Desenvolvimento dos Povos Indígenas 
de Roraima – Alidecir; Sílvio da Silva, Presidente da 
Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de 
Roraima – Sodiur; Genor Luiz Faccio, Presidente da 
Associação dos Arrozeiros do Estado de Roraima; 
Faradilson Mesquita, Presidente da Federação das 
Associações de Moradores de Roraima – Famer; 
Faustino Cardoso, Presidente do Sindicato da Agri-
cultura Familiar de Vitor Meireles/SC; Regina Apa-
recida da Silva, produtora Rural e representante da 
Associação dos Desintruzados de Roraima; Paulo 
Peixe, médico veterinário de Vitor Meireles/SC; João 
Mafra, agricultor do município de Vitor Meireles/SC; 
José Raimundo Schvartz de Quadros, agricultor de 
Roraima; Wilson Alvez Bezerra, agricultor de Rorai-
ma; Raimundo Cardoso de Jesus Sobrinho, agricultor 
de Roraima; e Celina Soares Cardoso, agricultora de 
Roraima. Prosseguindo, após dividir os expositores 
em cinco blocos, o Presidente convidou à Mesa o 
primeiro bloco, cedendo a palavra aos convidados 
Manoel Bento Flores e, em seguida, Sílvio da Silva. 
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Logo após desfeito esse bloco, convidou o segundo 
bloco, representado por Regina Aparecida da Silva, 
que apresentou os eslaides em nome de José Rai-
mundo Schvartz de Quadros, Raimundo Cardoso de 
Jesus Sobrinho, Celina Soares Cardoso e Wilson 
Alvez Bezerra. Logo depois, o presidente constituiu 
o terceiro bloco, oferecendo a palavra aos exposito-
res Genor Luiz Faccio; Faradilson Mesquita e Márcio 
Junqueira. Este último cedeu a Braz Venceslau parte 
final do tempo recebido. Após, o Presidente, em con-
tinuidade, convocou o quarto bloco, que constituiu 
com o Deputado Estadual Aldo Scheneider; Ivanor 
Boing; Faustino Cardoso; Paulo Peixe e João Mafra. 
Ao final dessas exposições, compôs o quinto e último 
bloco com Maynard Marques de Santa Rosa; e Lylia 
da Silva Guedes Galetti. Na sequência, passou a pa-
lavra aos deputados inscritos, nesta ordem: Josué 
Bengtson; Paulo Cesar Quartiero; Moreira Mendes; 
Valdir Colatto; Francisco Araújo; Moacir Micheletto; 
Alceu Moreira e Reinhold Stephanes. Cedeu a pa-
lavra, em seguida, ao Senador Romero Jucá, pros-
seguindo, logo depois, aos deputados inscritos: Jair 
Bolsonaro; Berinho Bantim; Reinaldo Azambuja; Luis 
Carlos Heinze; e Edil Lopes. Por fim, o Presidente, 
Deputado Celso Maldaner, nada mais havendo a 
tratar, após agradecer a presença e participação 
de todos, encerrou a reunião às vinte horas e cin-
co minutos, antes, porém, convocando os senhores 
deputados membros da Comissão a participarem de 
Reunião Ordinária (Deliberativa), quarta– feira, dia 
vinte e quatro de agosto de dois mil e onze, às dez 
horas, no plenário seis do Anexo dois da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando 
as notas taquigráficas a integrarem o acervo docu-
mental 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 
em exercício, Deputado Celso Maldaner, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA,  
REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1217/11
DATA: 23-8-11
INÍCIO: 15h21min
TÉRMINO: 20h03min

DURAÇÃO: 04h41min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 04h41min
PÁGINAS: 86
QUARTOS: 57

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
MANOEL BENTO FLORES – Presidente da Aliança 
de Integração e Desenvolvimento dos Povos Indí-
genas de Roraima – ALIDECIR.
SÍLVIO DA SILVA – Presidente da Sociedade de 
Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima – 
SODIUR.
REGINA APARECIDA DA SILVA – Produtora rural e 
representante da Associação dos Desintrusados 
de Roraima.
GENOR LUIZ FACCIO – Presidente da Associação 
dos Arrozeiros do Estado de Roraima.
FARADILSON MESQUITA – Presidente da Federa-
ção das Associações de Moradores de Roraima 
– FAMER.
MÁRCIO JUNQUEIRA – Presidente do Instituto de 
Terras do Estado de Roraima – ITERAIMA.
VENCESLAU BRAZ – Representante de Roraima.
ALDO SCHNEIDER – Presidente da Comissão de 
Agricultura e Política Rural da Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina.
IVANOR BOING – Prefeito do Município de Vitor 
Meireles, Santa Catarina.
FAUSTINO CARDOSO – Presidente do Sindicato 
da Agricultura Familiar de Vitor Meireles, Santa 
Catarina.
PAULO PEIXE – Médico Veterinário de Vitor Meire-
les, Santa Catarina.
MAYNARD MARQUES DE SANTA ROSA – General.
LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – Professora da 
Universidade Federal de Mato Grosso.

SUMÁRIO: Debate sobre o seguinte tema: discus-
são de denúncias publicadas na revista Veja, de 1º 
de junho de 2011, sobre o reflexo da demarcação 
da terra indígena Raposa Serra do Sol nas popula-
ções indígenas e nos desapropriados da região, os 
estudos e os efeitos das demarcações de reservas 
indígenas no Brasil.

OBSERVAÇÕES
Houve exibição de vídeo.
Houve exibição de imagens.
Houve intervenções fora do microfone. Inaudíveis.
Há orador não identificado em breve intervenção.
Há palavras ininteligíveis.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-
ner) – Senhoras e Senhores, boa tarde.

Declaro aberta a reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
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e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para debater o seguinte tema: discutir as 
denúncias publicadas na revista Veja, de 1º de junho 
de 2011, sobre o reflexo da demarcação da terra indí-
gena Raposa Serra do Sol nas populações indígenas 
e nos desapropriados da região, os estudos e os efei-
tos das demarcações de reservas indígenas no Brasil.

Esta audiência pública foi proposta pelo Deputado 
Josué Bengtson, do PTB do Pará. Foram convidados 
para participar desta audiência os Srs. José Eduardo 
Martins Cardozo, Ministro da Justiça; Afonso Bandeira 
Florence, Ministro do Desenvolvimento Agrário; Jirair 
Aram Meguerian, Desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal; General Maynard Marques de Santa 
Rosa; Deputado Aldo Schneider, Presidente da Co-
missão de Agricultura e Política Rural da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina; Márcio Augusto Freitas 
de Meira, Presidente da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI; Elói Ferreira de Araújo, Presidente da Funda-
ção Cultural Palmares; Márcio Junqueira, Presidente do 
Instituto de Terras do Estado de Roraima – ITERAIMA; 
Ivanor Boing, Prefeito do Município de Vitor Meireles, 
Santa Catarina; Paulo José Brando Santilli, professor 
da Universidade Estadual Paulista – UNESP; Manoel 
Bento Flores, Presidente da Aliança de Integração e 
Desenvolvimento dos Povos Indígenas de Roraima – 
ALIDECIR; Sílvio da Silva, Presidente da Sociedade 
de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima – 
SODIUR; Genor Luiz Faccio, Presidente da Associa-
ção dos Arrozeiros do Estado de Roraima; Faradilson 
Mesquita, Presidente da Federação das Associações 
de Moradores de Roraima – FAMER; Faustino Cardo-
so, Presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de 
Vitor Meireles, Santa Catarina; Paulo Peixe, Médico 
Veterinário de Vitor Meireles, Santa Catarina; Regina 
Aparecida da Silva, produtora rural e representante da 
Associação dos Desintrusados de Roraima; José Rai-
mundo Schvartz de Quadros, agricultor de Roraima; 
Vilson Alves Bezerra, agricultor de Roraima; Raimun-
do Cardoso de Jesus Sobrinho, agricultor de Roraima; 
Celina Soares Cardoso, agricultora de Roraima; Ailton 
Cabral, agricultor de Roraima; Aila Maria Art Santos, 
agricultora de Roraima; João Mafra, agricultor do Muni-
cípio de Vitor Meireles, Santa Catarina; Marcos Apurinã, 
coordenador do COIAB, Manaus, Amazonas; Romancil 
Gentil Cretã (Kaingan), coordenador do ARPINSUL, 
Curitiba, Paraná; Timóteo Vera (Guarani), coordenador 
do ARPIN SUDESTE, São Paulo; Anastácio Peralta 
(Guarani Kaiowá), coordenador do Atiguaçu, Dourados, 
Mato Grosso do Sul; Manoel Uilton dos Santos, (Uilton 
Tuxá), coordenador do APOINME, Recife, Pernambuco; 
Ramon Vieira de Souza, coordenador do ARPIPAN, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Informo aos Srs. Parlamentares que os expo-
sitores terão o prazo de 10 minutos, prorrogáveis a 
juízo da Comissão, não podendo ser aparteados. Os 
Parlamentares inscritos para interpelar os expositores 
poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da ex-
posição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado 
igual tempo para responder, facultadas a réplica e a 
tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpe-
lar quaisquer dos presentes.

Nós vamos iniciar a reunião com a apresentação 
do vídeo produzido pela TV Bandeirantes. Logo após, 
dividiremos a apresentação dos convidados por blo-
co, e cada bloco será chamado a fazer parte da Mesa. 

Iniciamos agora a apresentação do vídeo. 

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– Vamos dar continuidade, então.

Como primeiro bloco, convido para tomar assen-
to à mesa os senhores representantes indígenas de 
Roraima: Manoel Bento Flores, Presidente da Aliança 
de Integração e Desenvolvimento dos Povos Indígenas 
de Roraima – ALIDECIR, e Sílvio da Silva, Presidente 
da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte 
de Roraima – SODIUR.

Com a palavra o Sr. Manoel Bento Flores, por 
10 minutos.

O SR. MANOEL BENTO FLORES – Em primei-
ro lugar, quero agradecer à Comissão, que passou o 
convite para mim até a fronteira de Pacaraima.

Quero cumprimentar todos os Deputados Fede-
rais e Senadores que estão presentes. 

Estou aqui trazendo problema que assombra e 
turba o horizonte roraimense. Manoel Bento Flores não 
mora na área Raposa Serra do Sol. O Flores mora na 
área Samarco, que foi demarcada no ano de 1990. De-
pois da demarcação, na área Samarco, a maioria das 
comunidades indígenas das tribos taurepã e macuxi 
vive se lamentando do que o Governo Federal fez. O 
Governo Federal mostrou mau exemplo. Como? Dei-
xando os indígenas abandonados. O Governo Federal 
e o Presidente da FUNAI foram nomeados para aten-
der às necessidades das comunidades indígenas, le-
var projeto para todas as comunidades indígenas, dar 
assistência às comunidades indígenas. Até o presente 
momento, não vejo apoio nem da parte do Governo 
Federal, nem do Presidente da FUNAI. As comunida-
des indígenas se lamentam.

Por isso, as comunidades são praticantes da agri-
cultura. Nós praticamos a nossa convivência, o nosso 
trabalho. Da agricultura nós tiramos o nosso sustento. 

O IBAMA, órgão do Governo Federal, passou por 
dentro da terra Samarco, viu onde as comunidades 
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indígenas estavam lavrando. O IBAMA desceu de he-
licóptero e multou as comunidades indígenas na área 
Samarco, onde nós trabalhamos, de onde nós tiramos 
o nosso alimento.

No ano de 2001 a 2002, o IBAMA multou a co-
munidade em R$ 9.750, um dinheiro que ninguém viu, 
que as comunidades indígenas não conhecem, nunca 
receberam todo esse dinheiro. É um problema sério.

Processaram– me duramente. Fiquei respondendo 
por 2 anos. No ano de 2007, aumentou para R$ 21.221.

Recentemente eu passei na inspetoria do IBAMA. 
Antes de vir para cá, ainda procurei o nome da floresta. 
Está na Justiça. O representante disse: “Até agora você 
tem 30 mil”. E por quê? Eu pergunto para o Plenário, 
Deputados e Senadores: por que a FUNAI, o Governo 
Federal, demarca uma terra e multa e processa? Que 
tipo de trabalho o Governo Federal está fazendo com 
as comunidades indígenas? Isso nós não aceitamos.

Por isso, o nosso representante ou a Comissão 
se lembrou das comunidades indígenas, que moram 
em seus terras. As terras foram demarcadas para elas, 
e não para processar as comunidades indígenas, não 
para punir, não para condenar.

Eu passo essa multa para o Presidente da FU-
NAI, para que ele mexa em seu bolso e cancele essa 
dívida. Eu não quero ver o meu nome na Justiça.

Também temos uma série de problemas. Aqui 
está a multa. Como nós falamos, falamos sobre con-
trabando de gasolina. Todo mundo presenciou. Alguns 
comentaram, dizendo que o indígena Manoel Bento 
Flores estava contrabandeando. O Juiz Helder Girão 
Barreto mandou 60 policiais federais à minha casa. 
Prenderam-me. Eu passei 8 dias na cadeia pública. 
Inocentemente, eu fui condenado. Fiquei respondendo 
processo por 2 anos.

Srs. Deputados, Srs. Senadores, eu quero que 
vocês tomem conhecimento disso. O indígena não 
tem avião para transportar gasolina; o indígena não 
tem carro para transportar gasolina, mas a mentira 
me condenou. Está aqui o processo. 

O IBAMA sempre chega às comunidades in-
dígenas. O desenvolvimento levou ... Os indígenas 
comparam motosserra. Tiram madeira para a parede 
das suas casas. A Polícia Federal passa e prende o 
indígena. O indígena fica preso na penitenciária como 
criminoso. Passa 40 dias.

Para nós, isso é um problema sério. Cadê o Pre-
sidente da FUNAI? Cadê o coordenador para resolver 
o problema dos indígenas, para dar apoio aos indíge-
nas? São vários problemas.

Aqui, no Município de Pacaraima, as nossas co-
munidades estão sendo perseguidas pela Polícia Fede-
ral. Agora, eu convido a Comissão, pois me mandaram 

um convite. Eu convido a Comissão, dentro de brevíssi-
mos dias, a fim de que ela vá até Pacaraima, onde eu 
estou. Queremos conversar porque temos problemas, 
temos pais de família se lamentando, derramando as 
suas lágrimas, porque o filho vai ser punido sem mo-
tivo nenhum. Quem vai gostar desse tipo de coisa?

Senhores, Dr. Romero Jucá, que sempre passa 
lá, temos esses problemas. O senhor está presencian-
do, o senhor está ouvindo. Tudo isso eu já passei. Eu 
acredito que todas as autoridades vão tomar conhe-
cimento e solucionar nossos problemas.

Falamos da Polícia Federal. Temos uma balança, 
eles têm lá, na chegada do Município de Pacaraima. 
Muitas vezes os índios ficam detidos, porque a Polícia 
Federal saiu do colégio, fez curso, mas não conhece 
quem é o indígena. Eles deixam o índio detido por 
3 horas ou 5 horas. Depois eles vão aprofundando: 
“Você mora onde?”; “Onde é sua aldeia?”. “Eu sou de 
lá.” Depois de deixarem o indígena detido, liberam o 
indígena. Isso nós não queremos.

Senhores, entendam bem. Se as lideranças do 
Governo não entenderem, a nossa luta continuará, 
combatendo esses tipos de crime que as nossas polí-
cias estão fazendo com os indígenas. E o IBAMA está 
processando os indígenas, mandando os indígenas 
para a cadeia pública, para as penitenciárias, 40 dias, 
deixando as suas famílias, crianças...

Quero deixar bem claro: somos praticantes de 
agricultura. É de agricultura que nós vivemos. Eu sentei 
aqui no restaurante, vi tomate, verdura, vem da agri-
cultura! A nossa convivência é essa.

Então eu digo, com todo o respeito, como da 
tribo taurepang, respeitando esta Casa, os senhores 
que estão sentados, que eu acredito que já ouviram, 
já gravaram, muitos já gravaram isso. Então, vocês 
têm que meditar. 

Mais uma vez eu convido esta Comissão, que pas-
sou o convite para mim, através do Deputado Federal 
Sr. Paulo Quartiero. Sr. Paulo, eu estou convidando a 
Comissão. A viagem foi longa de lá para cá, achei pe-
sado. Para a gente trazer ofício, algumas denúncias, e 
voltar sem nada, isso não é bom. Então, eu convido a 
Comissão para que chegue até a Comunidade Soro-
caima I. Sr. Paulo, peça a Comissão que escolha. Eu 
estou apontando a minha comunidade para que che-
guem até lá. Não é na Câmara dos Vereadores, não 
é no Malocão. Eu quero esta reunião na minha comu-
nidade. Lá eu quero conversar, esclarecer o que está 
acontecendo com as nossas comunidades.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Em seguida, com a palavra o Sr. Sílvio da Silva, 
também por 10 minutos.
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O SR. SÍLVIO DA SILVA – Primeiramente, quero 
agradecer a Deus, agradecer a todas as autoridades 
que aqui se encontram, por esse belo convite que foi 
feito à minha pessoa como Presidente de uma orga-
nização. Para alguns Parlamentares que não me co-
nhecem, meu nome é Sílvio da Silva, macuxi, nascido 
em 1966 na Raposa Serra do Sol, onde passei toda a 
minha infância, desde criança, adolescente e jovem.

Quero dizer a V.Exas., a toda a bancada federal, 
aos políticos, vamos dizer assim, quero me expressar 
com as minhas palavras, não falando as coisas difíceis 
como os senhores falam, como as pessoas estudadas, 
como as pessoas formadas para isso, que aqui estão.

Também quero dizer que aqui estou para somar, 
na medida do possível, a respeito da nossa terra indí-
gena Raposa Serra do Sol e Samarco. Para mim, eu 
tenho orgulho de ser brasileiro; para mim, eu tenho 
vergonha de vir representar a terra indígena Raposa 
Serra do Sol como um brasileiro, como uma pessoa 
documentada, como uma pessoa titulada, que tenha 
o seu título, que vote.

Cada um dos senhores que estão aqui como Se-
nador e como Deputado Federal tem o nosso voto, o 
apoio dos nossos povos indígenas de Samarco e Ra-
posa Serra do Sol. Mas eu quero dizer a V.Exas. que 
hoje nós, na Raposa Serra do Sol, com essa demar-
cação, temos essa terra de 1 milhão e 700 mil hecta-
res, que os senhores não conhecem, como passou, 
na imagem, aquela terra desativada, aquela terra mi-
serável que lá ficou, aquela terra em que mais nada 
se produz, aquela terra que não tem mais o progres-
so, que não tem mais o desenvolvimento, que foi uma 
terra demarcada para se criar lá dentro uma miséria, 
para se criar lá dentro uma – como posso dizer? – tris-
teza. O que se criou lá dentro é pobreza, porque foi 
uma demarcação, para mim, inútil, uma demarcação 
sobre a qual não foram ouvidas todas as populações 
indígenas, não foram ouvidos todos os brasileiros de 
Roraima, foi ouvida meia dúzia.

Para quem está ouvindo, eu queria que o Presi-
dente da FUNAI, o representante da FUNAI e os re-
presentantes de outros Estados soubessem que na 
Raposa Serra do Sol está tudo bem, que lá os indíge-
nas hoje estão vivendo bem, depois da retirada dos 
nossos companheiros brasileiros, que deixaram de ser 
brasileiros, como vi o Sr. Galego ali se lamentando, 
com lágrimas derramando dos seus olhos.

Ali, quando ele nasceu, na Raposa Serra do Sol, 
teve toda a sua infância, construiu a sua família, o 
seu bem lá dentro, e foi desrespeitado como cidadão 
brasileiro, como muitos e muitos dos nossos parentes 
estão deixando a sua terra. Por quê? Quero dizer a 
V.Exas., Srs. Deputados Federais, Senadores, FU-

NAI, Deputados de outros Estados, aqui de Brasília, 
de Mato Grosso, Rondônia, Macapá, enfim, que nada 
para nós se desenvolveu, que nada na Raposa Serra 
do Sol cresceu.

Hoje nós temos a falta de estradas, de pontes, 
de educação, de saúde, porque vocês veem, pela con-
versa de meia dúzia, que está tudo bem, vocês veem 
pelos jornais e pela televisão que na Raposa Serra 
do Sol está tudo bem, mas isso é meia dúzia que vem 
apresentar, que diz que representa todos os indígenas. 
Isto eu não admito: que venha uma organização, uma 
meia dúzia, representar todos os indígenas de Rorai-
ma, porque não são assim as coisas!

Isso não é menos verdade! Eu digo isso porque 
trabalho com 9 mil indígenas, trabalho com 50 lide-
ranças, tuxauas das comunidades. Vivo o dia a dia a 
andar naquela estrada. Cadê a estrada de Roraima? 
Cadê a estrada de Raposa Serra do Sol? Cadê a es-
trada de Samarco?

Está passando aí no telão que as pessoas não 
podem mais tirar uma piçarra para ajeitar a estrada, 
que é de livre acesso aos povos indígenas, não po-
dem mais tirar. Por quê? É do Governo Federal. Por 
quê? É da União. Vejo o meu tuxaua aqui falando que 
foi preso dentro da terra dele, dentro da casa dele. 
Que desrespeito!

Quero dizer a V.Exas., aos senhores, às mulhe-
res autoridades, com a competência que vocês têm, 
que vejam esse lado de nosso Estado de Roraima, 
esse lado – não posso nem dizer – Dos indígenas, 
esse nosso lado, como companheiros iguais a vocês.

Eu posso dizer que o meu sangue não muda o 
sangue de vocês; o sangue que corre na veia de vocês 
é o mesmo que corre na minha. Então nós queremos 
respeito, nós queremos que olhem para Roraima, nós 
queremos que tenha emprego em Roraima, para que 
o nosso povo não venha para o lixão brigar com os 
urubus. Nós queremos que vocês olhem isso e tratem 
isso com carinho, com dignidade, com respeito. Nós 
caboclos somos seres humanos que sabemos o que 
queremos. Nós queremos trabalhar com a tecnologia; 
nós queremos trabalhar como em Mato Grosso do Sul, 
como em Goiás, como em Goiânia, que têm a pecuá-
ria e têm a agricultura. É isso que nós queremos. Nós 
não queremos ficar isolados.

Os índios não andam de rabo, não. Nós somos 
indígenas que sabem o que querem; nós somos cabo-
clos que sabem o que querem. Nós queremos ter uma 
convivência pacífica no nosso Estado. Que brasileiros 
somos nós? Que país é este em que estamos vivendo? 
Nós temos tanto ouro e diamante e vivemos em uma 
terra miserável! Nós temos tanto ouro e diamante, e 
ninguém pode trabalhar! Não pode tirar sequer uma 
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pedra de ouro, uma pedra de diamante, porque a terra 
é federal, é da União. Que União é essa? É da Itália? 
É da América? É da Suíça? É da Holanda? Será que 
isso está certo para nós?

Nós vivemos num país que se chama Brasil. Onde 
estão as autoridades? Como nós ficamos, se nos olham 
com maus olhos? Quando chegam, dizem: “Ah, o índio 
é preguiçoso. O índio não quer nada”.

Sim, foi demarcada e homologada a Raposa 
Serra do Sol. Deixaram 1 milhão e 700 mil hectares, 
mas sequer não tem nenhuma oportunidade para os 
indígenas trabalharem, não dão sequer uma máqui-
na na mão dos indígenas para trabalharem. Deixaram 
lá as terras, os arrozeiros todos saíram. Hoje, o que 
está acontecendo? Nada. Ninguém produz nada, por-
que o índio não pode plantar. O índio não pode fazer 
uma plantação de grande escala para transportar e 
comercializar, porque não pode, a terra é da União, a 
terra é federal.

Que terra federal é essa? O que nós estamos 
fazendo em cima dessa terra? Cadê os empregos da-
queles que trabalhavam com os fazendeiros, com os 
agricultores? Cadê? Vocês viram aí agora, estão lá no 
lixão, porque não têm como arranjar emprego dentro 
das comunidades indígenas. Os governantes do passa-
do não deram essa oportunidade, nem os governantes 
do presente não fizeram nem estão fazendo isso. Como 
disse aquela parenta lá, não pode; se vai atrás de um 
emprego, não pode, porque o grau de estudo é baixo. 

Então tem que ser só gente grande, como vocês 
que estão aqui, homens grandes, homens de compe-
tência, homens para serem respeitados. Mas também 
nós precisamos de respeito na nossa terra indígena 
Raposa Serra do Sol, porque de lá foram expulsos os 
nossos companheiros indígenas como se fossem in-
vasores. Esse povo que saiu de lá é um povo, como 
se diz, “poluidor da terra”.

Mas eu quero dizer uma coisa de forma bem cla-
ra aqui: quem poluiu a mente de alguns dos nossos 
parentes se chama Igreja Católica, foi o padre que po-
luiu isso, que fez essa grande safadeza, que fez uma 
grande baderna e deixou o povo com a mente poluída. 
E nunca mais quiseram tirar isso da mente.

Então eu quero dizer aqui, em nome da Socie-
dade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Ro-
raima – SODIUR, eu, Sílvio da Silva, macuxi, nascido 
na terra indígena Raposa Serra do Sol, eu vou estar 
sempre dizendo, eu vou estar sempre falando desta 
razão, desta maneira. Enquanto não houver... Se não 
tomarem outra atitude, outra direção para Raposa Serra 
do Sol, nós vamos nos unir com quem quiser e vamos 
brigar pela Raposa Serra do Sol, que nós não quere-
mos dessa forma. Pode ser lá qual for o Parlamentar 

que vá brigar contra nós, mas nós vamos botar o pé 
na parede e enfrentar isso aí, porque ninguém aceita 
isso, é vergonhoso. 

Para mim é uma tristeza. Com a retirada de todo o 
mundo, deixaram dentro da Raposa Serra do Sol essa 
doença, um câncer. Pelo amor de Deus, vamos olhar 
isso com bons olhos, vamos respeitar nossos parentes 
indígenas que estão sofrendo!

É isso o que quero, com as minhas poucas colo-
cações, deixar aos senhores. Isso para nós não está 
bom. Raposa Serra do Sol não tem produção, não 
tem progresso.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Com todo o respeito, desfaz-se o primeiro blo-
co. Convido para tomar assento à Mesa os senhores 
representantes da desintrusão na área da Raposa 
Serra do Sol.

Antes, porém, eu gostaria de registrar a presença 
do Senador Romero Jucá, Líder do Governo. 

Convido para compor a Mesa a Sra. Regina Apa-
recida da Silva, produtora rural e representante da 
Associação dos Desintrusados; o Sr. José Raimundo 
de Quadros, agricultor de Roraima; o Sr. Raimundo 
Cardoso de Jesus, agricultor de Roraima; a Sra. Celina 
Soares Cardoso, agricultora de Roraima; Aílton Cabral, 
agricultor de Roraima; Aila Maria Santos, agricultora 
de Roraima; e Vílson Alves Bezerra, agricultor de Ro-
raima. A presença dos senhores à Mesa é uma forma 
de homenagear os nossos agricultores.

Com a palavra, por 10 minutos, a Sra. Regina 
Aparecida, que falará em nome de todos deste bloco.

A SRA. REGINA APARECIDA DA SILVA – Boa 
tarde a todos. Eu gostaria de passar um vídeo sobre a 
família do Sr. Paraná, que vai servir de exemplo.

(Segue-se exibição de imagens.)

Esta é a publicação do Governo Federal, que fez 
muitas promessas e buscou soluções que satisfizes-
sem toda a população do Estado, por meio de políti-
cas públicas, estímulo à produção e inclusão social: 
“Nenhum ocupante de boa– fé será retirado antes de 
receber indenização e de ter designada uma nova área 
para o seu reassentamento”.

Esta é a família do Sr. Paraná, que está presente 
aqui com a gente. Esta é a história dele. Ele mora lá 
há muitos anos, casou-se com uma indígena, e seus 
filhos têm registros indígenas. Esta é a filha dele.

O Sr. Paraná vivia tirando leite e cuidando do 
gado. Vendia o leite em Pacaraima, de porta em porta, 
e foi expulso de sua área. O Dr. Jirair fez um acordo 
com ele, e definiu-se que ele poderia ficar. Índio casa-
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do com não índia, ou vice– versa, poderia ser mantido 
na área. Mas isso não aconteceu.

Aqui o termo de permanência. O Dr. Jirair, junto 
a uma comitiva, quando esteve em Roraima, prome-
teu muita coisa e disse que poderiam ficar. O termo de 
permanência atestava que ele e sua família poderiam 
continuar no local onde estavam.

Conforme decisão do Exmo. Sr. Carlos Ayres Brit-
to, do colendo STF, as famílias indígenas não deixarão 
a Raposa Serra do Sol.

A seguir as autoridades: Dr. Jirair; Dr. Lincoln, 
advogado da União; o Procurador da República e o 
Coordenador da FUNAI, Sr. Djalma.

Esta é a assinatura do Dr. Jirair.
O Governo do Estado de Roraima, a Secretaria 

de Estado de Segurança, o Departamento Jurídico do 
Interior, a Delegacia Policial de Pacaraima.

Boletim de Ocorrência. Este Boletim de Ocorrên-
cia foi emitido quando da expulsão do Sr. Paraná. Ele 
estava na área, permanecia lá, havia um termo que 
permitia que ele continuasse morando, mas, mesmo 
assim, ele foi expulso junto com sua família. Eu que-
ria que ele contasse para vocês o que aconteceu no 
dia da expulsão.

O SR. PARANÁ – Boa tarde a todos. Chegaram 
quatro agentes da FUNAI e o tuxaua (ininteligível). Eles 
disseram para mim que iam mudar a comunidade deles 
para dentro do meu terreno. Eu disse que não aceitaria 
aquilo ali. Eles falaram que esse documento não tinha 
importância nenhuma para a comunidade deles, não 
valia nada e podiam fazer aquilo. Eu fiquei desesperado 
e liguei para o tuxaua Anísio Pedrosa para ele vir me 
ajudar a não deixar me tomarem o terreno. Eu investi 
muito lá dentro. Aí o Anísio chegou com o delegado 
da Federal e o Girica, da Prefeitura. Entraram numa 
discussão o Anísio e o outro tuxaua. Os dois tuxauas 
discutiram para ficar com a minha propriedade. Eu 
falei: “Como é isso aí?” Aí o Anísio conversou com o 
delegado. Voltou de lá para cá e falou: “O horário está 
passando e não pode passar das seis horas da tarde; 
o senhor tem 20 minutos para jogar as coisas todas em 
cima do trator e ir embora”. Aí o pessoal todo jogou as 
coisas, quebrou tudo, televisão... Foi tudo embora. As 
crianças saíram, cada uma de um quarto, numa bici-
cleta. Ficou um bebezinho de braço, que não tinha 30 
dias de nascido, em cima da carroça. Não havia onde a 
mulher se segurar. Nisso o delegado já tinha chamado 
o pessoal dele, embarcado na viatura e ia indo embora. 
Aí eu pedi que o trator parasse e saí correndo atrás 
da viatura para pedir que levassem a mulher, senão ia 
matar a criança. Ele falou: “Tem criança, é?” Eu falei: 
“Mas doutor, o pessoal está filmando desde o começo 
e não viu?” Foi a hora em que saímos de lá. Quando 

voltamos, no outro dia, para retirar o gado, o gado já 
não estava mais certo. Tinha gado machucado, que vai 
ser mostrado aí. Então, tinha gado machucado, morreu 
uma vaca na porta de casa, na rua, e outra morreu ao 
lado, uma novilha, mas não tinha mais ninguém lá. Ela 
morreu à noite. No outro dia amanheceu morta. Quer 
dizer, eu perdi gado espancado e tudo. Fiz um investi-
mento alto, porque acreditei no documento. Perdi tudo. 
Dizem que foi de má– fé. Tenho o registro indígena da 
mulher, dos meninos, e tudo foi de má– fé. Onde vamos 
botar fé nesse lugar? Está tudo aí: o registro da minha 
esposa, dos filhos. Nada valeu. Obrigado.

A SRA. REGINA APARECIDA DA SILVA – Então, 
gente, essa foi uma das coisas que aconteceram. O 
termo apresenta a permanência do Tribunal de Justiça 
da Primeira Região. A FUNAI também participou. Quer 
dizer, de todos os acordos que foram feitos nada foi cum-
prido. A única coisa que foi cumprida, na realidade, foi 
a nossa expulsão. Lá, como o Sr. Paraná, há centenas. 
Como o Sr. Paraná, outros foram expulsos. Invadiram 
suas casas, bateram neles. São milhares. Vocês me 
desculpem, mas é uma ferida, sim. Sentimos isso no 
sangue, nas veias. (A oradora se emociona e chora.)

O Sr. Joaquim Correia, de 87 anos; o Sr. Domício 
Cruz foi expulso de São Marcos. Não queria problema. 
Largou tudo, uma vida. Comprou uma área, titulou, fez 
tudo na Raposa Serra do Sol e foi expulso novamente 
de lá. O que o INCRA fez? Deu um pedacinho de terra 
para ele numa área que está sub judice. Ele demarcou 
novamente numa areazinha. Ele está lá sem documen-
to dessa área, sem poder tirar um financiamento. Quer 
dizer, gente, são pessoas. Eu sou filha de produtor, de 
agricultor. As pessoas trabalham uma vida inteira para, 
quando chegarem aos seus 70, 80 anos, terem que 
recomeçar? Cadê o vigor? Não têm mais. Tomaram a 
nossa aposentadoria. O que o Governo Federal quer 
fazer com a gente, com o nosso Estado? Eu não nas-
ci em Roraima, mas eu amo aquela terra. (Palmas.)

(Intervenções fora do microfone. “Que-
rem entregar para os estrangeiros, é isso que 
querem!” “Para as ONGs!” “Querem entregar 
para as ONGs”!)

(Palmas.)

A SRA. REGINA APARECIDA DA SILVA – En-
tão, essa história do Sr. Paraná não é só dele. Todas as 
pessoas que foram expulsas da Raposa Serra do Sol 
estão na mesma situação. Podem dizer que o fulano 
de tal está reassentado. Vá visitá– lo. Vá ver a maneira 
como ele está lá, jogado. Nós estamos nos arrastan-
do. Nós estamos sendo humilhados. Nós somos tra-
balhadores, não somos bandidos, não. Compramos 
e pagamos as nossas terras. A grande maioria tinha 
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título definitivo. A maioria tem posse de boa– fé. O que 
querem fazer com o nosso Estado? Será que vão es-
perar que todos os velhos morram para tomarem uma 
decisão? Todos tinham seus lugarezinhos na fazenda. 
O Sr. Lourenço Hartz, que tem 10 filhos, depois disso, 
ainda levou uma multa estrondosa. Quase todos leva-
ram multa. O Sr. Joaquim Correia, o dono do Caraca-
ranã, levou multa após a demarcação. Disseram que 
isso não ia acontecer. Fazem mil e um acordos. Nós 
estávamos nas nossas casas, fomos a uma reunião de 
que participou um representante do Governo Federal, 
da FUNAI, e disseram para a gente que iriam nos aju-
dar, que fariam uma audiência aqui em Brasília. Com 
alguns comerciantes, fizemos uma cota, juntamos, 
compramos passagem para 12 pessoas e viemos a 
Brasília. Isso no dia 28 de junho. Vieram 12 pessoas. 
Havia representantes da FUNAI, do INCRA e vários 
outros representantes. Fizemos um termo, e disseram 
que iam arrumar uma área, que iam nos reassentar, 
com termo de compromisso e tudo, e até hoje nada. 
Nenhum termo foi considerado. A única coisa da ho-
mologação do decreto cumprida foi a nossa expulsão. 

Eu queria dizer a vocês que são vocês agora que 
podem nos ajudar. São vocês que podem deixar es-
sas centenas, essas milhares de pessoas que já estão 
numa fase mais avançada pelo menos morrerem em 
paz, num lugar digno e permitir que seus filhos prospe-
rem no nosso Estado. Nós não queremos abandonar 
Roraima. Queremos o direito de trabalhar. É só isso 
que nós queremos. 

Eu queria que rodassem o restante do vídeo, 
por favor.

Estas são as vacas do Sr. Paraná. Invadiram sua 
terra e mataram o seu gado. É assim que nós fomos 
tratados, como se fôssemos bandidos. Hoje ele vive 
em Pacaraima. Estão lá as vacas no meio da rua, co-
mendo no quintal de um e de outro, de qualquer jeito, 
tentando sobreviver. Vejam onde ele está vivendo hoje, 
a casinha dele, depois de anos de trabalho. Estes são 
os filhos dele o acompanhando, aí, no meio da rua.

Este é o nosso Estado, no que ele se transformou 
após a demarcação da Raposa Serra do Sol. 

Este é o Sr. Aílton Cabral, outro lutador. Acho 
que esse homem uma hora vai ficar doido de andar de 
porta em porta, dizendo: “Tenho este termo de com-
promisso”. Vai ao Estado, vai à União, vai a todo lado, 
federal, estadual, e dizem assim: “Essa assinatura, 
esse acordo não vale nada”. Se não vale nada o acor-
do, Dr. Jirair, então nós podemos voltar para Raposa 
Serra do Sol. Se não vale nada para nos reassentar, 
para nos dar uma vida digna, por que para nos jogar 
na miséria valeu? 

O Sr. Aílton está querendo voltar, porque até ago-
ra nada. Passaram-se mais de dois anos. Eu peço a 
vocês encarecidamente... Vocês têm pai e avós. Ima-
ginem os seus avós, seus pais nascerem num lugar, 
construírem, levantarem de sol a sol, vocês levarem 
comida para ele na roça e, de repente, serem expulsos 
da área sem indenização, sem reassentamento. Pen-
sem com o coração, como se fosse o pai de vocês, ou 
os avós de vocês, nessa situação. Vocês vão sentir um 
pouquinho do que a gente sente. Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-
ner) – Isso porque a Regina está usando a camiseta 
Brasil de Todos. 

Vamos para o próximo bloco. Com todo o respei-
to, vamos desfazer o segundo bloco.

Convido para tomar assento à Mesa os Srs. Genor 
Luiz Faccio, Presidente da Associação dos Arrozeiros 
do Estado de Roraima; Faradilson Mesquita, Presiden-
te da Federação das Associações de Moradores de 
Roraima – FAMER; Márcio Junqueira, Presidente do 
Instituto de Terras e Colonização de Roraima – ITE-
RAIMA, e Rosane Kaingang, representante da APIB.

Neste bloco vou passar a palavra ao Sr. Genor 
Luiz por 10 minutos.

O SR. GENOR LUIZ FACCIO – Boa tarde, Presi-
dente Celso, em nome de quem quero cumprimentar 
todos aqui presentes. 

Como foi dito, sou Presidente da Associação dos 
Arrozeiros do Estado de Roraima. Quero apresentar 
alguns números que nós temos aqui no gráfico. 

(Segue-se exibição de imagens.)

Como foi dito anteriormente, o Governo Federal, 
na época da homologação, criou vários itens. Num dos 
itens, ele fala que a homologação da terra indígena 
Raposa Serra do Sol é a solução para os problemas 
que se arrastavam há mais de duas décadas e faz 
parte do conjunto de medidas do desenvolvimento do 
Estado de Roraima.

Eu gostaria que mudassem o quadro para se-
guirmos em frente, por favor. Aqui temos o número de 
hectares. Antes da homologação, tínhamos plantados 
uns 25 mil hectares. Depois da homologação, planta-
mos somente 9 mil hectares. Tivemos uma quebra de 
63% na nossa quantidade de hectares. A nossa pro-
dução, antes da homologação, era de 3 milhões, 250 
mil sacos. Após a homologação, a nossa produção foi 
para 1 milhão e 200 mil sacos. Tivemos uma quebra 
também de 63%. 

Quero dizer que, antes da homologação, nós 
tínhamos uma quantidade de subprodutos que era 
suficiente para abastecer o mercado de Roraima com 
ração para peixes, porcos e galinhas da nossa região. 
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Hoje temos que importar de outros Estados farelo de 
trigo, milho e até farinha de mandioca. Depois da ho-
mologação, nós perdemos o mercado do arroz que tí-
nhamos: Manaus e Roraima. Perdemos esse mercado 
por falta de demanda.

Antes da homologação, gerávamos 1.200 empre-
gos diretos. Depois da homologação, estamos gerando 
somente 600 empregos diretos. Aqui quero fazer um 
comentário. Antes da homologação, esses 1.200 em-
pregos eram fixos. Os funcionários eram contratados 
durante todo o ano, porque as áreas que a gente cul-
tivava não alagavam. Nós plantávamos mais de duas 
safras por ano – mais de duas safras por ano. Agora, 
as terras em que estamos plantando são áreas sujeitas 
a inundação. Temos 600 empregados contratados, e 
alguns ainda são empregados temporários.

Aqui nós temos a área plantada de soja e milho. 
Antes da homologação, chegamos a plantar 15 mil 
hectares; hoje estamos restritos a 5 mil hectares de 
soja no Estado de Roraima.

Houve reflexo na economia do Estado após a 
demarcação, o que, é lógico, todo o mundo sabe. 

Aqui tenho um quadro do IDEFER, Instituto de 
Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima.

Nosso Estado tem 22.429.898 hectares. Esses 
dados do IDEFER mostram que temos, como área 
disponível para a agricultura, 5.842.400 hectares. Pe-
gando-se esse número referente a hectares de área 
disponível e aplicando-se a lei ambiental, que exige a 
retirada da APP e da reserva legal, nós teríamos um 
saldo de 1.432.551 hectares, sendo que, desse área, 
teríamos 823.211 hectares de savanas e 609.340 hec-
tares de florestas.

A área hoje disponível no Estado para corte raso 
e agricultura seria de 1.432.551 hectares.

Mas eu quero deixar aqui bem claro que o nos-
so Estado de Roraima não tem só coisas ruins. Nós 
temos terras boas, nós temos sol, nós temos água, 
nós temos logística para plantar soja, temos um porto 
a mil quilômetros de Boa Vista. Portanto, não há só 
coisa ruim, mas nós precisamos que as autoridades 
nos deem uma força.

Aqui está a multa. Na época da homologação, 
além de nós termos sido expulsos, não reassentados 
nem indenizados, nós fomos multados. E as multas são 
arbitrárias, pois fomos multados mesmo com licença 
ambiental dos órgãos competentes. Assim mesmo nós 
estamos aqui discutindo o problema.

Quero dizer ainda que alguns produtores que 
conseguiram terra para arroz irrigado fora da Raposa 
Serra do Sol hoje estão correndo risco de perder as 
suas áreas para o Instituto Chico Mendes, que tem 

intenção de criar um parque chamado Unidade de 
Conservação do Lavrado.

Bem, gente, era só isso que eu tinha para falar. 
Queria deixar meus agradecimentos aqui. Boa tarde.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Dando continuidade, passo a palavra agora 
ao Sr. Faradilson Mesquita, Presidente da Federação 
das Associações de Moradores do Estado de Rorai-
ma – FAMER.

O SR. FARADILSON REIS DE MESQUITA – 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
como foi dito na nossa apresentação, eu sou líder co-
munitário. Na verdade, o que foi narrado aqui pelas 
comunidades indígenas, pelos produtores...

Antes de falar sobre a nossa palestra, eu gostaria 
de simplificar um sentimento dos roraimenses. Roraima 
é como se alguém chegasse com um copo de leite e 
um copo de café e, de repente, alguém falasse: “Não, 
ponha um terceiro copo e ponha leite e café juntos.” 
Foram lá, misturaram, e se tornou café com leite.

O Governo Federal olhou para o povo de Rorai-
ma e não disse a química, como poderia, depois de se 
tornar café com leite... Nós somos um povo de brancos, 
de negros, de famílias que se uniram e há mais de 150 
anos vivem pacificamente. E aí nós somos surpreen-
didos com uma política do Governo Federal, com uma 
política fomentada... Em nenhum Estado do nosso País 
há tantas ONGs como no Estado de Roraima, há tanta 
influência estrangeira quanto no Estado de Roraima. 
Hoje tentam dividir a nossa população.

Eu quero mostrar aos senhores que, ao contrário 
do que muitos falavam sobre a resistência da socie-
dade roraimense em relação à Raposa Serra do Sol, 
não era uma resistência de meia dúzia de produtores, 
era uma resistência de um povo, de uma sociedade e 
de um Estado.

(Segue-se exibição de imagens.)

Vou mostrar aos senhores. Este é o monumento 
mais conhecido do Estado de Roraima, o Monumento 
aos Garimpeiros.

Esta foi uma das maiores manifestações da histó-
ria de Roraima. Na nossa história, nós nunca tivemos 
maiores manifestações do que esta que vou mostrar. 
Isto aqui não é produtor. Isto aqui é o povo do Estado 
de Roraima, é o povo que foi às ruas porque não con-
cordou com a homologação da Raposa Serra do Sol.

Quem estava aí? Os líderes comunitários, os 
estudantes. Em Roraima, por ser um Estado pe-
queno, as famílias se conhecem. E nós sabíamos 
o que seria, porque antes houve a demarcação da 
Reserva de São Marcos, e o Governo foi cruel, não 
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indenizou os proprietários, dividiu famílias, e o povo 
de Roraima não queria mais isso. Então, o que os 
senhores estão vendo é uma mobilização da socie-
dade roraimense.

Isto aqui é a população se manifestando no Mu-
nicípio de Pacaraima, porque não concordava com a 
demarcação da Raposa Serra do Sol. Aqui também 
em Pacaraima, o povo se manifestando.

Aqui são caminhoneiros, outro segmento da so-
ciedade, que não aceitava. Não são produtores. Este 
é outro segmento da sociedade.

O Estado de Roraima foi fechado em vários mo-
mentos – suas praças, suas BRs – , porque a população 
roraimense não aceitava a demarcação. Eu acho que 
o evento foi histórico. Pela primeira vez – pela primeira 
vez – uma sociedade invadiu uma superintendência 
da Polícia Federal.

Isto aqui é o seguinte: após a demarcação da Ra-
posa Serra do Sol, pela resistência da população do 
Estado de Roraima, o povo ocupou a Superintendência 
da Polícia Federal para impedir a Operação Upatakon, 
que na língua indígena significa nossa terra.

E com o que o Governo Federal premiou o Esta-
do de Roraima? Ele premiou com um exército cruel. E 
aqui eu quero fazer justiça. O Exército Brasileiro não se 
prestou ao papel de tirar aqueles a quem, no governo 
militar, que tinha uma visão de desenvolvimento para 
proteger as nossas fronteiras... O Exército Brasileiro é 
uma das instituições mais amadas em Roraima, e um 
dos motivos é o fato de não se ter submetido a essa 
pequenez. (Palmas.)

A Polícia Federal foi com um grande aparato. 
E me parece que mais de 10 milhões de reais foram 
gastos na operação de tirar da terra estes produtores 
aqui, gente que nunca pegou em arma, gente que 
nunca brigou. Era contra estes “marginais” que o Go-
verno usou metralhadora e toda uma estrutura. Nós 
nunca vimos no nosso Estado, Roraima, um aparato 
de guerra como foi visto nesse caso.

Isto aqui é numa vila de gente muito simples, 
muito humilde. Vejam o aparato de guerra.

Esta foi a força do Governo Federal contra o povo 
do Estado de Roraima. Uma luta que o roraimense não 
consegue compreender. Invadiram fazendas... E mais: 
eles eram truculentos, violentos. Não tinham nenhum 
trato humano, não.

Isto aqui foram 11 dias de resistência de uma so-
ciedade. A operação chamada Upatakon 3 não acon-
teceu. Mas ela não aconteceu porque a sociedade 
roraimense não permitiu que o Governo Federal, a 
Polícia Federal, tirasse de dentro dos lares aqueles 
que já habitavam lá havia 100 anos, havia 150 anos. 
A população resistiu.

E é importante ver qual era o rosto dessa popu-
lação. Quem resistiu? Será que foram os arianos bran-
cos? Vejam o rosto. Vejam quem estava lá na ponte, 
enfrentando. E aqui eu devo confessar que os herois 
da nossa Pátria são esses senhores anônimos que 
tiveram a coragem de enfrentar toda essa situação.

Isto aqui é a nossa população se manifestando 
em Pacaraima contra a Operação Upatakon.

Isto aqui é a manifestação na nossa cidade.
Então, é o seguinte: Boa Vista é a nossa cidade. 

Nós não tínhamos propriedade lá. Mas quando houve 
a operação, o que ocorreu? O povo foi às ruas. O que 
o brasileiro tem em mente do que significou para o nos-
so País as Diretas Já, quando o povo ocupou as ruas, 
nós, em Roraima, temos. Assim como os judeus amam 
Jerusalém, o povo de Roraima ama a Raposa Serra do 
Sol, porque houve uma injustiça diante de nós. (Palmas.)

E o povo foi para as ruas. Um dos meus orgulhos 
na vida é morar em Roraima, porque Roraima é terra 
de homem corajoso, de mulheres corajosas. Enfren-
taram a polícia, ocuparam as ruas e não aceitaram, 
nós não aceitamos.

Os senhores vão ver algumas perguntas que te-
mos e que não conseguimos responder.

(Segue-se exibição de imagens.)

Aqui, o Deputado Federal Paulo Cesar e o Dr. Jirair.
Aqui, dos chamados desintrusados da Raposa 

Serra do Sol, nenhum recebeu uma notificação do Po-
der Judiciário do Brasil, nenhum.

Nós tivemos um julgamento perverso, na minha 
concepção, injusto, em que nenhum desses senhores 
tiveram o direito da livre defesa e do contraditório. Não 
houve defesa.

A única notificação está aí, porque o produtor que 
estava sendo retirado, Paulo Cesar Quartiero, disse 
que só sairia se tivesse a notificação do Supremo. E 
o juiz fez, à mão. 

Aí, a assinatura. “Coordenador do CIR diz que 
índios vão ocupar fazendas”.

(Não identificado) – O que é CIR?
O SR. FARADILSON REIS DE MESQUITA – CIR 

é Conselho Indígena de Roraima.
Esse CIR é alimentado pelo CIME e pela Igreja 

Católica.

“Independente do Supremo, vamos man-
ter a Raposa Serra do Sol em área contínua, 
seja lá que decisão for o resultado do Supremo 
Tribunal Federal. Nós não vamos abrir mão da 
área contínua.”

Aqui me vem uma pergunta que é importante 
fazer: quem é legalista? Éramos nós, do Estado de 
Roraima, sociedade civil organizada, ou era essa fo-
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mentação de áreas indígenas? Porque eles são capi-
taneados por ONGs francesas, inglesas que estão di-
zendo: “Independente do Supremo, nós vamos manter 
a Raposa Serra do Sol...”

Quem é legalista? E eu vou mostrar qual foi a 
posição da sociedade roraimense.

Aqui foi um encontro. Este foi um encontro com 
uma carga emocional fantástica. Neste encontro nós 
tínhamos: o Governador do Estado de Roraima José 
de Anchieta, o Presidente do Tribunal de Justiça de 
Roraima Robério Nunes e o Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima Messias de Jesus.

Aqui eu tenho que fazer alguma justiça ao poder 
do meu Estado. Nunca – e aqui eu tenho um Deputado 
constituinte, o Deputado Berinho – a Assembleia Le-
gislativa do Estado de Roraima faltou com o povo de 
Roraima, sempre foi contra a demarcação. Nós nunca 
tivemos um Governador que apoiasse a demarcação 
por área contínua. Nós tivemos o Governador Ottomar, 
que, no dia em que houve a homologação, colocou 7 
dias de luto em Roraima. Nós tivemos o Governador 
Flamarion Portela, do PT. Ele disse: “Se isso acontecer 
em Roraima”, a demarcação em área contínua, “nós 
teremos um Estado virtual”. Nós tivemos o Governador 
Neudo Campos, que foi extremamente contrário. Nós 
temos o Governador Anchieta, que não aceita essa 
demarcação. A sociedade de Roraima não aceita essa 
demarcação. E aqui foi o encontro da sociedade ro-
raimense diante de uma única entidade, o CIR. O CIR 
prevaleceu contra. E aqui eu tenho que dizer que a Câ-
mara dos Deputados fez uma comissão, foi a Roraima, 
e o então Deputado Federal Lindbergh Farias fez um 
relatório recomendando que a Raposa Serra do Sol não 
fosse demarcada em área contínua. O Senado Federal 
do nosso País reuniu, foi em Roraima, avaliou e reco-
mendou: não pode demarcar Raposa Serra do Sol em 
área contínua. A Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima disse que não pode demarcar Raposa Serra 
do Sol em área contínua. Os quatro Governadores do 
meu Estado disseram que eram contra a demarcação 
da Raposa Serra do Sol em área contínua.

Em Roraima nunca houve um Deputado Fede-
ral, um Senador que fosse favorável à demarcação 
da Raposa Serra do Sol em área contínua. Todos os 
nossos Parlamentares em toda a nossa história foram 
contra, apenas uma entidade, o CIR, e Roraima teve 
o Líder do Governo Fernando Henrique, o Líder do 
Governo Lula e tem o Líder do Governo Dilma, e nós 
perdemos para o CIR. Explique– me o que é isso? A 
sociedade na rua, o Congresso Nacional dizendo não, 
e nós perdemos isso.

Meus senhores, vocês haverão de nos ver de 
novo na mídia nacional. O povo de Roraima vai voltar 

para a Raposa, porque é injusto que um mandado ju-
dicial vale para retirar, mas não para fazer justiça. E 
eu digo que o que eles estão fazendo... Quero citar 
uma frase aqui de Montesquieu. Desculpem a minha 
emoção. Montesquieu disse que “uma injustiça feita a 
um é uma ameaça a todos”. O que estão fazendo em 
Roraima é uma ameaça para o Rio Grande do Sul, 
é uma ameaça para o seu Estado, e nós queremos 
voltar. Nós vamos lutar por isso. Santa Catarina está 
correndo risco, e nós não queremos perder o nosso 
País. (Palmas.)

Por fim, eu quero concluir lendo aqui o que a po-
pulação de Roraima decidiu. Agora, eu sou ruim, não 
dá para ler não daqui. Vou ficar devendo aos senhores.

Em síntese, esta foi a nota desse encontro. A 
questão da Reserva Raposa Serra do Sol está em 
análise no Supremo Tribunal Federal. As ações dos 
produtores rurais contestam a maneira ilegal da de-
marcação. Reconhecemos o direito de os indígenas 
terem suas terras definidas e protegidas, porém, sem 
atropelar o direito dos demais brasileiros, considerando 
ainda que Roraima é um grande vazio demográfico e 
tem espaço para todos.

Estamos de maneira serena e confiantes esperan-
do a decisão judicial, a qual acataremos como escravos 
da lei que somos. Enquanto isso, permanecemos na 
nossa atividade produtiva, garantindo a continuidade 
do abastecimento da nossa população.

Sr. Presidente, deixe eu só fazer uma conclu-
são, porque isso para mim é importante. No dia do 
julgamento da Raposa Serra do Sol – o maior canal 
que tem audiência em Roraima é a TV Globo, é a TV 
Roraima –, o canal 28 transmitiu ao vivo e teve quase 
70% da audiência. Sabe por quê? Os roraimenses fi-
caram atentos porque o Ministro Ayres Britto deu uma 
liminar, e na liminar parecia que ele ia reparar alguma 
coisa. Quando o povo de Roraima viu o voto do Minis-
tro Ayres Britto, vimos o indivíduo com uma toga sen-
do uma verdadeiro alienígena diante do nosso povo, 
e nós nos revoltamos.

Então, é importante dizer que o povo de Roraima 
tem verdadeiro repúdio ao Ministro Ayres Britto, porque 
não julgou com Justiça, não foi justo com a nossa gente.

Portanto, gostaria de deixar esse registro e agra-
decer à Comissão.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Quero registrar a presença de Rodrigo Jucá, 
Deputado Estadual de Roraima, e também a de Samir 
Haten, representante do Estado de Roraima que está 
nos prestigiando.
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Concedo a palavra ao Sr. Márcio Junqueira, Pre-
sidente do Instituto de Terras do Estado de Roraima, 
por 10 minutos.

O SR. MÁRCIO JUNQUEIRA – Boa tarde a todos.
Vou ser breve porque vou dividir o meu tempo, 

Colatto. Quero saudar todos os amigos, os Deputados 
Colatto, Onyx, Moreira Mendes, os Deputados de Ro-
raima, o Delegado Francisco, Berinho, Paulo César, 
toda a representação.

Todos aqui conhecem o nosso posicionamen-
to. Hoje represento o Estado de Roraima no que diz 
respeito à regularização de terras. Vou fazer de tudo 
para não ter nenhum posicionamento político, porque 
agora eu estou do outro lado. Mas é importante que 
se diga na Comissão, e eu informo isso aqui oficial-
mente, que o Estado de Roraima não tem meios de 
reassentar essas pessoas, tanto é que ao longo de 2 
anos nós conseguimos, em parte, de forma precária. 
Por isso, num gesto de reconhecimento...E o Estado 
tem de ter a grandeza de reconhecer a sua impossibi-
lidade – como o Seu Galego, que está ali sentado com 
mais alguns companheiros, uma relação que eu vou 
passar para o Sr. Presidente. Esses foram um total de 
340 produtores, sendo que a FUNAI não reconhece, 
pasme Deputado Micheletto. A FUNAI não reconhece 
produtores como o Genor Faccio, o Quartieiro, o Ivo 
Barili, esposo da Regina, o Nelson Itikawa e tantos 
outros que comprovadamente estavam lá há mais de 
30 anos, mas a FUNAI não reconhece.

Então, nós, do órgão de terra, trabalhamos em 
cima dos dados fornecidos pela FUNAI e pelo INCRA. 
E de um total de 380 pessoas, foram assentadas 55 
pessoas de forma precária, recebendo tão somente 
parte daquilo que o próprio Governo Federal reconhece 
que são deles. O Galego, parece– me que era proprie-
tário, reconhecidamente proprietário, de quase 3 mil 
hectares. Não é Galego? Seis mil hectares. E recebeu 
um lote de 400 hectares, sem estrada, sem energia.

Então, venho aqui hoje fazer esse relato. Gos-
taria que constasse do registro da audiência pública 
que a nossa posição é a de que o Governo Federal 
assuma a sua responsabilidade, pois não foi o Gover-
no do Estado que fez a demarcação. Como bem dis-
se aqui o representante da FAMER, todo o Estado se 
posicionou contrário. O Governo Federal tomou uma 
posição unilateral.

Como eu havia pedido para o senhor, Sr. Presi-
dente, eu quero dividir o meu tempo com o Venceslau 
Braz, que também veio de Roraima e representa esses 
280 produtores que ainda não foram assentados. Eu 
acho que é importante o depoimento deles. Estive qua-
tro anos falando da Raposa e também não fui ouvido.

Muito obrigado pela participação. (Palmas.)

O SR. VENCESLAU BRAZ – Sr. Presidente, 
boa tarde a todos os Deputados, às senhoras e aos 
senhores.

Eu venho aqui, na verdade, para tratar de uma 
questão cuja resposta seria daqueles que faltaram e 
não respeitaram o convite da Comissão. Nós tivemos 
uma reunião recentemente numa audiência igual a esta, 
realizada pelo Poder Legislativo do Estado de Rorai-
ma, e os convidados também não foram. Aqui isso se 
repete. Nós não vamos levar a resposta que eu queria, 
principalmente eu, que vou levar a informação para 
o povo e para os demais companheiros fazendeiros.

O que foi mostrado aqui, o que foi dito pelos fa-
zendeiros é muito pouco. Se a imprensa fosse procurar 
conversar com todos aqueles que estão abandonados 
dentro de Boa Vista, que eram dos Municípios de Uira-
mutã, Normandia e Pacaraima, que hoje é a Reserva 
Raposa Serra do Sol – os Municípios não estão den-
tro da Reserva Raposa Serra do Sol, a área indígena 
é que está dentro do Município, é o contrário – falta-
riam lágrimas nos rostos de vocês, pela miséria e pelo 
abandono em que o povo se encontra lá.

Mas eu queria saber, Sr. Presidente – Eu não 
sou advogado -se existe algum mecanismo jurídico 
para punir o Ministro Ayres Britto por prevaricação e 
por descumprir o decreto. Até hoje, o povo de Rorai-
ma não recebeu um quinhão de terra, salvo aqueles 
que receberam 500 hectares. O Governo do Estado 
assumiu ingenuamente, inocentemente, dizendo que 
ia aceitar e dar terra para o povo, e até agora não o 
fez. Por quê? Porque o Governo continua dando calote.

Se o Ministro Ayres Britto estivesse aqui, eu iria 
pedir a ele que mandasse prender o Presidente da 
FUNAI, ou o Ministro da Agricultura, ou quem for o res-
ponsável pelo cumprimento daquele decreto. Como já 
foi dito aqui pela Regina e por outros, muitos já morre-
ram e outros estão beirando setenta e poucos anos, 80 
anos, e sequer receberam um pedaço de terra. Como 
diz ali: ninguém sai sem receber a sua indenização e a 
sua terra para continuar a trabalhar. E assim continua 
na região. E o INCRA, o Governo Federal, até hoje, 
sequer passou o restante das terras para o Estado, 
mais uma vez deu calote no Estado de Roraima. Falta 
a Gleba Cachimbo, que tem 180 mil hectares.

Quero dizer aqui ao Presidente de ITERAIMA 
que, se o Governo passar essa terra para lá, dá, sim, 
para colocar o povo lá dentro, e ainda tem Vilhena. O 
INCRA e o ITERAIMA também estão tentando assen-
tar o povo lá.

E ainda tem mais. Antes de nós chegarmos lá, 
acredito que vai ser criado o Parque Nacional do Lavra-
do, do Instituto CHIBIO, o tal do Chico Mendes, que que-
rem criar. E ainda tem mais a questão da Gleba Ereu.
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Então, quero pedir à Comissão, que certamen-
te tem muita força, que obrigue o Governo Federal a 
devolver as terras ao Estado, para que possa assen-
tar esse povo, e também recursos, casas, luz elétrica, 
saneamento, para o povo que vai viver nessa região. 
Acredito que V.Exa. tem esse poder. E, como foi falado 
ali pelo Tuchauá, espero que V.Exa. forme uma comis-
são para ir ver de perto como se encontram aquelas 
pessoas, para comprovar o que foi falado ali, que, sem 
terra, nós não iremos a lugar nenhum.

O Governo do Estado não é o responsável. O 
responsável é o Ministro Ayres Britto, juntamente com 
o Governo Federal, que continua dando calote. Não 
deu sequer um pedaço de terra para que o povo fos-
se assentado. 

Os que não foram indenizados, eles não coloca-
ram nessa relação, excluíram. E os que não receberam 
indenização, Sr. Presidente, foi porque não aceitaram a 
esmola que foi dada pelo Governo Federal, que man-
dou alguns funcionários da FUNAI, irresponsáveis, 
maltratar, humilhar e obrigar os coitados a assinar os 
documentos, dando 30 dias para eles saírem. 

O que nós queremos é terra para continuar produ-
zindo. O Seu Galego não tem mais nem o cavalo para 
montar. O dono do Lago do Caracaranã, Seu Joaquim, 
não tem sequer uma vaca para beber leite, acabou tudo. 
Dois anos em pasto alugado, 2 anos em propriedade 
abandonada, acabou tudo. Essa é a situação.

Então, eu quero perguntar ao Presidente do ITE-
RAIMA, Sr. Presidente, se essas terras atendem e se, 
com isso, o Governo vai cumprir o prometido. O Gover-
no assumiu que a confusão não era dele. E o Governo 
Federal é o responsável por tudo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Desfaz-se o terceiro bloco agora. E nós vamos inver-
ter aqui, vamos misturar Santa Catarina com Roraima. 
Santa Catarina depende de horário de vôo. 

Então, convido para tomarem assento à mesa 
os representantes do Município de Vitor Meireles. Ini-
cialmente, eu convido o Deputado Aldo Schneider, 
Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina. Convido também o Sr. 
Ivanor Boing, Prefeito do Município de Vitor Meireles; 
o Sr. Faustino Cardoso, Presidente do Sindicato da 
Agricultura Familiar de Vitor Meireles; o Sr. Paulo Pei-
xe, médico veterinário, e o Sr. João Mafra, agricultor 
do Município de Vitor Meireles, Santa Catarina.

Em seguida, passo a palavra ao nosso Deputado 
Aldo Schneider, que é Presidente da Comissão de Agri-
cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

O SR. ALDO SCHNEIDER – Ao saudar o Presi-
dente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, 

o nosso conterrâneo Deputado Celso Maldaner, saú-
do as Sras. e Srs. Parlamentares que, a convite desta 
Comissão, estão presenciando este momento, eu di-
ria, nobre de defesa dos interesses do povo brasileiro.

Quero saudar também, de uma forma muito es-
pecial, o Prefeito do Município de Vitor Meireles, a co-
mitiva da cidade, que nos acompanha, os senhores 
agricultores e a prezada comunidade.

O que nos trouxe neste momento aqui, senho-
ras e senhores, foi a vivência e a prática com relação 
a esse abuso de poder por parte da FUNAI, quando 
ela alega, através de um preceito constitucional, que 
terras tradicionalmente ocupadas por comunidades 
indígenas poderão ter solicitada a sua ampliação por 
futuras demarcações.

Nós, em Santa Catarina, somos tão sofredores 
quanto a comunidade de Roraima. Por quê? Porque 
as coisas são feitas à revelia, ou seja, a FUNAI deter-
mina, o Governo Federal sanciona o decreto, a Polí-
cia Federal vai até o local, desaloja os colonos, e está 
tudo resolvido.

Infelizmente, nós em Santa Catarina temos al-
gumas áreas que estão nessa situação, até porque 
falo aqui na condição de Presidente da Comissão de 
Agricultura do Estado, um Estado pequeno, mas que 
produz muito. É um Estado que é celeiro no âmbito do 
Brasil. E temos regiões, no oeste de Santa Catarina, 
no Vale do Itajaí e no litoral, que estão vivendo essa 
instabilidade: de quem são essas propriedades?

Então, falo especificamente da área da qual eu 
tive o prazer de ser Prefeito e também na condição de 
conhecedor, porque começou comigo essa questão, 
nos idos de 1995, 1996, quando chegou à Prefeitura 
municipal uma determinação de que havia um pleito 
por parte da FUNAI pela ampliação da reserva indígena 
Duque de Caxias, de 14 mil hectares para 37 mil hecta-
res, que atenderia em torno de 220 famílias indígenas.

Evidentemente, essa área pretendida naquela 
localidade atinge 4 Municípios: Doutor Pedrinho, Itai-
ópolis, Vitor Meireles e José Boiteux. Logicamente, só 
as famílias desalojadas especificamente dessas áreas 
somam em torno de 500, em detrimento de duzentas e 
poucas famílias indígenas. Quer dizer, vamos desalojar 
duas mil pessoas para alojar quinhentas.

Sucedeu-se, então, uma série de fatos. Nós, atra-
vés de uma decisão, à época, do poder público local, 
câmara municipal, prefeitura e agricultores, resolvemos 
impetrar judicialmente na Justiça Federal contra essa 
decisão da FUNAI. E está se arrastando até hoje no 
Supremo Tribunal Federal essa decisão.

Em relação especificamente ao Vale do Itajaí, 
já houve a determinação de desocupação por parte 
da FUNAI e, evidentemente, do Governo Federal. Foi 
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quando, na época do Governador Luiz Henrique, últi-
mo Governador de Santa Catarina, nós conseguimos, 
através da Fundação do Meio Ambiente daquele Esta-
do, a exigência da licença ambiental para a realização 
das demarcações. Foi aí que nós conseguimos se-
gurar o ímpeto desses 50 a 60 policiais federais, que 
começaram a desalojar as famílias naquele momento. 
Então, nós conseguimos segurar essas ações, através 
da Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa 
Catarina, para que nós pudéssemos discutir, com por-
menores, essa questão.

Hoje, infelizmente, o que posso dizer para os 
senhores, como Deputado estadual, como conhe-
cedor do assunto, é que é uma pena, 2 anos depois 
dessa questão da Raposa Terra do Sol, vermos que 
sabíamos o que ia acontecer, não só lá, mas em todo 
o Brasil. Esse problema não está acontecendo só em 
Roraima, e esse é o filme que veremos em todas as 
demarcações, se houver. Se a questão não for revista 
por esta Casa, pelo Governo Federal, pela FUNAI, ou 
pelo próprio Ministério da Justiça, nós vamos desalojar 
pessoas que estão produzindo para abrigar a nossa 
comunidade indígena. Essa comunidade indígena, por 
uma questão cultural, não sabe produzir, e aquelas 
propriedades agrícolas lá, de 500, 600 famílias, vão 
ser depredadas em menos de 2 ou 3 anos. E aí, nós 
vamos ficar com muitos miseráveis produtores e mui-
tos miseráveis índios. 

É sobre isso que a Comissão, Sr. Presidente, o 
Congresso Nacional, nós, temos de recorrer ao Minis-
tério da Justiça, ao Ministro, que detém o poder sobre 
a FUNAI, para que reavalie essas questões de terras 
pretendidas para a ampliação de reservas indígenas 
brasileiras, exatamente porque o que nós vimos hoje 
aqui vai ser o retrato do Brasil para todas as regiões 
brasileiras, não só para Roraima. 

Então, nós, para os senhores terem uma noção, 
temos escrituras públicas datadas de 1900. No ano de 
1900, o Estado de Santa Catarina, através das coloni-
zadoras, na época, titulava, por pagamento dos pro-
dutores, essas terras. Ora, uma escritura de quase 1 
século e 100 anos não vale? É lógico que tem de valer! 
E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente 
isso que acabamos de ver, até na própria reportagem 
da revista Veja.

Como conhecedor – até porque, na condição de 
Prefeito Municipal, na condição de uma pessoa que 
articulou durante anos com a FUNAI, articulamos com 
o Ministro da Justiça; articulamos com o Supremo 
Tribunal Federal, viramos meio que especialistas, Sr. 
Presidente, nesse assunto –, conclamamos aqui que, 
através da Comissão de Agricultura, façamos uma 

revolução no âmbito da legislação nacional para que 
essa ação seja revista. 

Eu quero aqui deixar patenteado e registrado 
nos Anais desta Comissão: eu, particularmente, em 
nenhum momento, nunca fui contra direitos de comu-
nidades indígenas. Agricultores, pessoas de boa– fé 
compraram suas terras, produziram suas propriedades, 
criaram suas famílias, e agora, porque encontraram um 
cemitério indígena datado de mais 100 anos, vestígios 
indígenas, têm de desalojar todas essas famílias no 
Brasil. É isso o nós estamos usando para que desalo-
jemos todo esse povo brasileiro. 

Eu gostaria, efetivamente, na condição de De-
putado Estadual e Presidente da Comissão da As-
sembleia Legislativa na área da agricultura – e falo 
aqui em nome do Governo do Estado, porque o Go-
verno do Estado tem o mesmo posicionamento nosso 
– De dizer que temos de buscar algum encaminha-
mento no sentido de coibir esses abusos por parte 
da legislação nacional. E aí, nada mais justo do que 
estarmos na Casa certa: a Casa do povo brasileiro, 
a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, 
para que, juntos com as Assembleia Legislativas, 
possamos fazer um grande trabalho no Brasil para 
que se mude isso.

Deixo também registrado que a FUNAI, infe-
lizmente, não faz o papel que deveria fazer. O que a 
FUNAI tem de fazer, em vez de pretender a amplia-
ção de áreas indígenas? Tem de criar programas de 
subsistência nas áreas em que os índios vivem hoje. 
Ora, lá eu moro em uma área que tem 14 mil hectares, 
dá mais de 60 hectare por família indígena. Isso não é 
qualquer família que tem: 60 hectares para sobreviver. 
O que a FUNAI tem de fazer? A FUNAI tem de fazer 
programas autossustentáveis, de modo que os índios 
parem de ser pedintes, pedintes do Erário, e sejam 
produtores, tenham a dignidade de produzir. É isso o 
que a FUNAI tem de fazer, não é começar a arrumar 
confusão em todos os Estados do território nacional 
para ampliar a terra indígena. E fazer o que com essa 
terra ampliada?

Está aqui um produtor de quase 80 anos, que 
sempre trabalhou na lavoura. E agora os índios querem 
a casa dele. Isso não está certo! Se a FUNAI fizesse o 
seu papel efetivo, que é dar condição de autossubsis-
tência decente para a comunidade indígena brasileira, 
com certeza nada disso estaria acontecendo. Os ín-
dios estão pleiteando o que entendem que é de direito 
deles porque entendem que vai melhorar suas vidas. 
E não vai melhorar. Só vai melhorar com programas 
decentes, patrocinados por esse órgão que aí está, 
que tem essa responsabilidade.
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Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade. Falo 
aqui em nome da nossa região de Santa Catarina. Fico 
muito triste com o que vimos aqui agora: a questão da 
comunidade de Roraima. Evidentemente, nós temos 
que nos unir, somarmos esforços para que esses as-
suntos não sejam recorrentes a todos os Estados bra-
sileiros, porque essa questão não diz respeito só ao 
Norte ou ao Sul; muitos Estados estão com a mesma 
questão. E essa questão nós, juntos, temos de resol-
ver, para, ao voltarmos aqui, não vermos essas cenas 
trágicas e dramáticas que acabamos de ver. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Muito bem, Aldo.
Dando continuidade aos trabalhos, passo a pala-

vra ao Prefeito Ivanor Boing, por 10 minutos também.
O SR. IVANOR BOING – Eu gostaria também, 

inicialmente, de cumprimentar o Deputado Celso, do 
nosso Estado, Santa Catarina e as demais pessoas 
aqui presentes – Deputados, Senadores e as pessoas 
que nos acompanham, do Município de Vitor Meireles, 
para este importante chamado. 

Quando recebemos o chamado, Presidente, para 
estarmos aqui porque iriam ser discutidos assuntos 
relacionados à Raposa Serra do Sol, prontamente fi-
zemos questão de vir, primeiro, para conhecer, ver, as-
sistir ao que está acontecendo lá. Em Santa Catarina, 
eles dizem que não vai acontecer isso que aconteceu 
na Raposa Serra do Sol. E aqui se vê, claramente, 
que o que aconteceu lá vai acontecer em Santa Ca-
tarina e em tantos outros Estados, se não tomarmos 
uma atitude rápida para com essa questão em todo o 
nosso território. 

Quero fazer alguns esclarecimentos ainda, con-
forme o nosso Deputado Aldo apresentou aqui. A 
nossa região do Vale do Itajaí envolve 4 Municípios: 
Vitor Meireles, José Boiteux, Itaiópolis e Dr. Pedrinho. 
As escrituras e a forma de colonização, bem dito pelo 
Deputado Aldo, já têm mais de uma década, aliás, um 
século; já têm cem anos, sejam aquelas escrituras 
dadas pelo Estado, sejam aquelas dadas pelas colo-
nizadoras, que as pessoas adquiriram e registraram 
devidamente, para que cada um fosse definitivamente 
proprietário. Depois de 1988, com a possibilidade de 
demarcação, o Governo Federal já demarcou as terras, 
reconhecendo aqueles 14 mil hectares lá colocados, 
através de um decreto presidencial. Por coincidência, 
no mesmo ano, a FUNAI criou um grupo de trabalho 
para demarcar aquilo que o próprio Governo Federal 
já tinha demarcado após a Constituição de 1988. E 
o resultado: um laudo antropológico construído com 
muitas informações do imaginário e informações que 
não condizem com a realidade. 

Para que pudéssemos mostrar um pouco a di-
ferença disso, tivemos de entrar com uma ação da 
Justiça, contratar uma perícia antropológica e carto-
gráfica, que nos custou uma fortuna, inclusive, para 
que pudéssemos mostrar um pouquinho do que é, de 
fato, que está acontecendo conosco naquela região. 
Estamos preocupados porque o nosso processo está 
aqui ao lado, no Supremo Tribunal Federal. E quem é 
o Relator? O Ministro Ricardo Lewandowski. Quem 
sabe ele fará a mesma coisa que Ayres Britto fez na 
Raposa Serra do Sol, como alguém mencionou aqui 
anteriormente. 

Então, isso nos preocupa porque não queremos 
que aconteça na nossa região o que nós acabamos 
de assistir aqui, na tarde de hoje.

Quero dizer também que não foi muito ouvida, 
lá, a comunidade indígena, porque algumas das pes-
soas que vivem lá não querem mais viver na reserva. 
Temos de respeitá– las. Algumas já querem viver em 
cidades ao lado, não porque estão sendo expulsas, mas 
porque querem, por decisão própria, viver em cidades 
vizinhas. Não foram ouvidas essas pessoas e tantas 
outras, e levou ao que levou, essa questão 

Como Prefeito de uma cidade pequena, Vitor 
Meireles, se quero fazer um decreto que desapro-
prie uma rua, se não tiver orçamento e não pagar, 
vou preso, condenado e ficar anos na cadeia. Por 
isso, o gestor público precisa, também, aquele que 
vai demarcar, ter a responsabilidade, se fez um de-
creto, de pagar. 

Aqui está, Sr. Presidente, uma grande questão 
para levarmos em frente porque, a partir do momento 
em que existe um decreto que define, e que têm que 
ser indenizadas, essas pessoas precisam, senão, têm 
de ser responsabilizadas as pessoas por esse tipo de 
ato aqui apontado.

Complementando, Sr. Presidente, se for possí-
vel, peço que conceda 1 minuto ao nosso Presidente 
do Sindicato, que vai representar aqui todos os agri-
cultores, aqueles números que o Deputado Aldo já 
mencionava. Quero trazer aqui, conclamar o nosso 
esforço, a nossa preocupação nessa luta incansável: 
Santa Catarina está junto, para não deixar acontecer 
o que está acontecendo em nosso País. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Obrigado Prefeito. 
Em seguida, passo a palavra ao Presidente do 

Sindicato: Faustino Cardoso.
O SR. FAUSTINO CARDOSO – Boa tarde a to-

dos aqui presentes. Boa tarde Presidente. 
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É com honra que a gente vem transmitir aquilo 
que se está sentindo na nossa comunidade vitor– 
meirelense.

A gente ouviu depoimento do Sr. Manoel, do Síl-
vio e da Sra. Regina. Vamos ouvir muito mais depoi-
mentos desses de novo. Se vier acontecer o que está 
previsto, lágrimas de muita gente aqui derramarão. Vai 
acontecer da mesma forma, aqui, neste País. Entre as 
categorias mais importantes do País – que é Câmara 
dos Deputados e o Senado do Federal –, percebemos 
que elas têm que unir forças e realmente atuar com 
persistência para que não continue do jeito que está 
acontecendo.

A gente vê depoimentos vedados aqui, e nós va-
mos apresentá– los amanhã ou depois também – De-
pois de ter acontecido. Vamos cuidar para não acontecer 
isso, gente. É o que nós queremos: que essas pessoas 
entendam que esse povo indígena está sendo usado 
de má fé também. Repito, na nossa comunidade, o 
povo indígena está usando de má fé também. Percebi 
isso quando vocês aqui falaram – e o depoimento de 
vocês é interessante. 

Eu sempre digo nas minhas reuniões nas quais 
represento o sindicato que nós nunca vamos usar de 
violência com os dois povos vítimas: o agricultor e o 
índio. Este também está sendo vítima muitas vezes 
de alguns espertalhões que existem. A gente tem de 
desmascarar esses tipos de pessoas que entram e 
se infiltram no meio da sociedade indígena vendendo 
uma fantasia.

Nós deveríamos ter uma reação entre as famílias 
que estão lá: todos pequenos proprietários, tudo agri-
cultura familiar. Todo mundo produzindo para o sustento 
da família e até para contribuição do nosso Município. 

Então, em nome daquela nossa comunidade, 
quero agradecer ao Prefeito. O Deputado Aldo aqui fez 
menção de que é conhecedor da causa, que iniciou na 
época dele; Dr. Paulo, Sr. João, que é agricultor que 
vem conosco também. Eu sou agricultor também, não 
sou só coordenador de sindicato, tenho minhas mãos 
calejadas também, sei o que é dar duro na roça. Vou 
para o sindicato duas vezes por semana para coorde-
nar, mas a minha atividade é a agricultora. Eu sei o 
que esse pessoal está falando aqui: trabalhar de sol 
a sol, com seus 70 anos, já corcunda de tanto traba-
lhar, e chegar na hora e dizer: “Agora eu estou tendo 
uma vida sossegada” e se deparar com uma situação 
dessa! É de se cair no desespero. Não tem esse que 
não caia no desespero. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, que esta Casa – com 
o poder que tem, com a junção com o Senado, através 
dessas Comissões que estão trabalhando a questão 
indígena – realmente faça uma reflexão para que se 

mude esse quadro. Que a partir dessa audiência pú-
blica, com certeza, vem mais, mas que ela seja o ca-
minho para um desfecho pacífico para todos os povos 
que estão sendo vítimas desse processo. 

Era essa minha palavra.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Obrigado. 
Em seguida, passo a palavra ao médico veteri-

nário Dr. Paulo Peixe por 10 minutos.
O SR. PAULO PEIXE – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados e demais autoridades, eu havia en-
viado algum material para esta Comissão, mas, na 
verdade, ouvindo e analisando tantas situações aqui 
apresentadas...

Eu estou há praticamente 15 anos acompanhan-
do várias ações da FUNAI, do Governo Federal, no 
Estado de Santa Catarina, em questões indígenas. 
Estive em Chapecó e vi as mesmas lágrimas aqui 
de pessoas que tinham suas criações de suínos, de 
aves. Foram 2 milhões de valores em benfeitorias, e a 
FUNAI colocou no banco 200 mil. Eu estive em Ara-
quari, também, numa audiência – junto com pessoas, 
porque tenho parentes perto – verificando a questão 
indígena no local. É impressionante como surgem como 
fogo essas reservas indígenas no Brasil inteiro. Não 
se assustem, amanhã, vão surgir mais. É mais gente 
indo para a beirada das cidades, indo para debaixo da 
ponte. E isso preocupa.

O Deputado Aldo aqui falou que a FUNAI, na 
nossa região, no Município de Vitor Meireles, quando 
lá esteve fazendo laudo antropológico, identificou até 
cemitério indígena. Nós fomos obrigados – Digo nós, os 
agricultores – a reunir 606 mil reais agora para pagar 
perícia paralela, por via judiciária, é lógico. O Ministro 
admitiu que nós fizéssemos uma perícia cartográfica 
e antropológica. Não aparece nada de índio naquela 
área. Está claro na perícia: não tem cemitério, não 
tem oca, não tem índio, não tem nada. A cartografia 
comprovou, com documentação completa, que está 
no Supremo, as terras desse pessoal. 

Então, vejo assim: há uma má intenção da FU-
NAI? Há. Eu não vim aqui evidentemente para falar de 
nenhum órgão do Brasil, mas vejo a preocupação dos 
nossos produtores, porque são agricultores familiares. 
Se aqui vocês falam em criadores de gado de 1.500, 
2 mil cabeças, de arrozeirais de 100 a 200 hectares, 
nós estamos falando, em Santa Catarina, de terra de 
15 hectares. São produtores que vivem em um mínimo 
da terra com alta produtividade. E é esse povo que está 
sendo tirado da terra em muitos locais.

Alguém aqui comentou sobre a questão do IN-
CRA. Santa Catarina também não tem terra para co-
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locar todo mundo. Só esse pessoal que está lá hoje 
em dia querendo, de uma área de 500 famílias, sendo 
449 de (ininteligível); tem em Araquari mais 290, se não 
me engano. Não tem terra para colocar esses colonos, 
mas, meu Deus do céu, mesmo que tivesse terra para 
esse povo, que o INCRA os colocassem em todo lu-
gar – também foi comentado aqui –, tem um monte de 
gente cujos títulos são de 100 anos. Se o título é de 
100 anos atrás, que idade está o dono do título? Se 
não morreu, seu filho está com 80 ou 90 anos.

Então, eu vejo assim: não há terra para assenta-
mento. É pura ilusão esse pessoal ficar acreditando: 
“Ah, bom, se eu sair daqui, vou ser assentado”. Não 
vai, o Estado não tem condições de fazer isso. E os 
nossos produtores, pequenos produtores, já estão 
preocupados exatamente com isso. 

Quero fazer uma observação, vim pensando na 
viagem toda de lá até aqui. O Deputado Aldo Schneider 
também já falou: sustentabilidade. Alguém ouviu falar 
alguma coisa sobre sustentabilidade? Não. Descul-
pem– me quem ajudou os índios lá de Ibirama, aque-
le que queria fazer a casa do mel, ou produzir mel no 
meio do mato. O mato tomou conta da casa do mel. 
Mas por quê? Porque o índio não tem a cultura de tra-
balhar. Porque ninguém foi lá ensinar. Aliás, em 1980, 
o Governo do Estado de Santa Catarina foi, através 
da IPAGRI ou ATER, fazer levantamento naquela re-
gião, mas constataram, primeiro, que há mais branco 
do que índio dentro da reserva. Isso, naquela época, 
em 1980. Segundo, os índios não aceitam tecnologias 
novas. Então, nós temos dois impasses: os índios não 
produzindo e colocando agricultores produtivos para 
não produzir também.

Sr. Presidente, quero deixar aqui registrada a 
nossa visão em relação às questões indígenas. Santa 
Catarina está junto nessa luta; estamos, lá, tentando 
buscar todos os subsídios para que haja reservas indí-
genas dignas, com índios dignos, porque, da maneira 
como está lá, nós vamos dar, além dos 14 mil hectares 
que eles têm, mais 22 mil. Só que a terra é agricultável, 
é terra de lavoura. Índio não come terra, que eu sei, e 
ele não vai produzir. 

Eu já ouvi dizer assim: “Ah, mas, daqui a 40 anos, 
o mato tomou conta de tudo”. Daí eu faço a pergunta: 
“Cadê os índios para morarem no mato?” Porque foram 
todos para a cidade, como lá acontece. Nossos índios 
lá são todos motorizados, têm carro, celular, etc. e tal. 
Em Santa Catarina, não se imagina mais índios como 
antigamente. Todos são muito bem vestidos, na reser-
va indígena que existe lá, de 14 mil hectares, são 150 
residências todas de alvenaria, com água encanada 
e luz. Onde é que índio tem isso? Lá tem. Pergunto: 

eles querem mais terra para que, se não vão produzir 
nada? Só para incomodar.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Queremos agradecer aqui ao nosso agricultor 
João Mafra, que representa todos os agricultores ca-
tarinenses, inclusive os de Cunha Porã, 170 famílias 
de agricultores que estão sofrendo e que vivem em 
2.715 hectares – agricultores familiares.

Vamos agora desfazer esse bloco, voltar a Ro-
raima e continuar com a nossa audiência, agora, com 
o último bloco.

Convido o General Maynard Marques de Santa 
Rosa (pausa); a Profa. Lylia da Silva Guedes Galetti, 
Coordenadora– Geral de Promoção ao Etnodesenvol-
vimento da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento 
Sustentável da FUNAI, representante do Ministério da 
Justiça (pausa); Alexandre Reis, Diretor do Departa-
mento de Proteção ao Patrimônio Afro– brasileiro da 
Fundação Cultural Palmares (pausa); a Sra. Rosane 
Kaingang, representante da Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil – ABIB, que não quis se manifestar 
no bloco anterior e queria participar deste. 

Passo a palavra ao General Maynard Marques 
de Santa Rosa por 10 minutos. (Pausa.)

O SR. MAYNARD MARQUES DE SANTA ROSA 
– Sr. Presidente, Srs. Deputados, lideranças aqui pre-
sentes, senhoras e senhores, eu queria inicialmente 
agradecer pelo convite que me foi feito por esta Co-
missão para participar desta audiência, que, entendo, 
deve ter uma repercussão histórica. Eu vou me apoiar 
em alguma mídia para facilitar a compreensão, para 
que, com objetividade, eu consiga, dentro do tempo 
previsto, concluir a minha apresentação.

Entendo que a questão indígena é um problema 
político que transcende a demarcação de reservas. 
O foco dessa questão se concentra nos conceitos de 
integração e de autonomia indígenas. Esses dois con-
ceitos se conflitam na legislação existente.

Passo a fazer algumas transcrições da Consti-
tuição Federal, porque elas servem como um norte, 
orientando qualquer tipo de legislação, ou pelo menos 
deveria assim ser. O art. 3º, inciso IV, diz o seguinte:

“Art. 3º Constituem objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil:

 ..............................................................
IV – promover o bem de todos, sem pre-

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”.

O art. 5º, estabelece o seguinte:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza [...]”.
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Qualquer natureza, inclusive étnica.
O art. 231 da Constituição Federal diz:

“Art. 231 São reconhecidos aos índios 
[...] os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá– las [...]”.

Aí eu observo que a jurisprudência estabelece 
que os índios têm direito ao usufruto e não à posse da 
terra que pertence à União.

Ainda a Constituição Federal, no seu art. 20, § 
2º, prevê o seguinte:

“Art. 20.  ................................................
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta 

quilômetros de largura, ao longo das frontei-
ras terrestres [...] é considerada fundamental 
para defesa do território nacional [...]”.

E o art. 91, que define as atribuições do Conse-
lho de Defesa Nacional, estabelece:

“Art. 91.  ................................................
§ 1º Compete ao Conselho de Defesa 

Nacional:
 ..............................................................
III – propor os critérios e condições de 

utilização de áreas indispensáveis à segurança 
do território nacional e opinar sobre seu efetivo 
uso, especialmente na faixa de fronteira [...]”.

No entanto, o Decreto nº 1.775, de 1996, que tra-
ta da demarcação de terras indígenas, omite a neces-
sidade de parecer do Conselho de Defesa Nacional, 
mesmo na faixa de fronteira. Aí já começa a primeira 
vulnerabilidade da legislação existente.

O Estatuto do Índio estabelece, no seu art. 1º, 
o seguinte:

“Art. 1º Esta lei regula a situação jurídica 
dos índios ou silvícolas e das comunidades in-
dígenas, com o propósito de preservar a sua 
cultura e integrá-los, progressiva e harmoni-
camente, à comunhão nacional”.

Isso estabelece o Estatuto do Índio, que foi revisto 
pela Lei nº 6.001, de 1993.

A respeito das distorções que foram aqui apresen-
tadas, convém invocar a Declaração sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas. É interessante caracterizar que 
essa Declaração da ONU não foi patrocinada por indí-
genas, mas por quem tinha interesses sobre territórios 
indígenas. No entanto, os países que votaram contra 
ela, em 2007, foram os Estados Unidos, o Canadá, a 
Austrália e a Nova Zelândia, países que reconhecida-
mente têm o que perder com a Declaração. Mas quem 
mais tem a perder é o Brasil, que, além de não ter vo-

tado contra a Declaração – o Brasil votou a favor dela 
–, ainda a patrocinou. É preciso lembrar que existem 
interesses, que estão predominando, contrários ao 
interesse do País. 

Para poder prosseguir, eu invoco um extrato do 
relatório de auditoria na FUNAI feito pelo TCU, o Tribu-
nal de Contas da União, assinado no dia 25 de junho 
de 2008, pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. 
O que eu extraí desse documento é importante para 
que nós possamos entender a questão indígena. Dizia 
o relatório o seguinte:

“Desde a época colonial, a política indi-
genista tem proposto a integração do índio à 
sociedade nacional. A Constituição Federal de 
1988 abandonou o paradigma da integração, 
substituindo-o pelo da interação e abolindo o 
conceito tradicional de “tutela incapacidade’”.

O que sempre se fez, durante trezentos anos, 
no País.

Então, ele conclui que há conflito entre os dis-
positivos previstos no Estatuto do Índio e nas Disposi-
ções Constitucionais. Conclui ainda com uma análise 
interessante das atividades da FUNAI de hoje, da se-
guinte forma: “Não há coordenação entre as entidades 
responsáveis pela execução das políticas indigenistas 
nem controle dos acessos às áreas indígenas”. Quem 
diz isso é o TCU, depois de 2 anos de avaliação até 
chegar a esse relatório no dia 25 de junho de 2008. 

Então, isso é um extrato do que diz a legislação. 
Vamos invocar agora a história. A questão indígena, 
se desenvolveu de 1621 até 1757 com altos e baixos. 
Tendo em vista que os interesses dos colonos nas 
áreas da Amazônia eram pela mão de obra do ín-
dio que podia ser aproveitada, ou seja, pela escravi-
dão indígena, a questão foi dirimida autocraticamente 
pelo Marquês de Pombal, no Diretório dos Índios, o 
Regimento do Diretório dos Índios, assinado em car-
ta régia, por D. José III, em 1757. Nesse documento 
extinguiu-se a escravidão indígena e proibiu-se a dis-
criminação contra o índio. O documento fomentava os 
casamentos entre portugueses e índias, visando ao 
esforço de integração da nova comunidade nascente 
ainda na colônia. As famílias mestiças receberam o 
direito de preferência sobre as terras, e tornaram-se 
os mestiços capazes de qualquer emprego, honra ou 
dignidade. Aí está o extrato do Diretório dos Índios, 
que vigeu no Brasil de 1757 até o ano de 1988, com 
a revisão da Constituição Federal pelos Constituintes 
de 1988. A política tradicional manteve o preceito de 
integração do índio até 1988. 

Aí nós vamos ver, invocando a questão socio-
lógica, o que diz a estatística do IBGE. Vejam bem a 
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distribuição da atual população amazônica: ela tem 
quase 70% de mestiços, 24,9% de brancos, 3,9% de 
negros e 2,7% de índios. Portanto, o predomínio de 
quase 70% de mestiços mostra o resultado prático e 
histórico da política de integração dos índios. Aliás, al-
guns sociólogos interpretam o fato de forma até mais 
otimista: eles acham que os índios assimilaram a po-
pulação branca, ou a vêm assimilando, ao longo da 
história. Isso foi tumultuado, revertido em 1988, com 
a Constituição Cidadã. 

Agora vamos ver os efeitos que vêm desde 1988 
até os dias atuais. A população indígena, que tem hoje 
em torno de 360 mil indivíduos, dos quais 80 mil urba-
nos, cresce, no caso da Amazônia, a uma taxa superior 
às médias regional e nacional.

Dos 17.500 quilômetros que nós temos de fron-
teira no Brasil, 30% estão em terras indígenas. E das 
294 terras indígenas que existem na Região Amazôni-
ca, 123 estão na linha de fronteira. Para demarcação 
dessas reservas, em nenhum momento foi consultado 
o Conselho de Defesa Nacional. Bom, estamos só ci-
tando dois paradigmas interessantes. A reserva iano-
mâmi, que foi assinada em 1991, tem 96 mil quilôme-
tros quadrados, é maior do que Portugal, para abrigar 
6.700 índios, e contém a maior reserva mundial de 
um metal nobre chamado nióbio, que é imprescindível 
para a indústria espacial e outros projetos de alta tec-
nologia, e o Brasil tem as maiores reservas mundiais 
desse metal. Mas não pode utilizá– lo porque ele se 
encontra em área indígena. 

Aqui nós temos a Raposa Serra do Sol, com uma 
extensão, que já foi colocada aqui, de 17,4 mil quilô-
metros quadrados – portanto, corresponde a 80% do 
Estado de Sergipe –, para abrigar 14 mil índios. Agora, 
se nós fizermos uma digressão em torno da distribui-
ção das reservas indígenas no País, nós vamos ter 
essa configuração aí. O que é sintomático é observar 
a localização dessas reservas indígenas. 

O slide seguinte mostra como coincide a localiza-
ção dos estoques de minério, principalmente dos mine-
rais que estão em extinção, com as reservas indígenas. 
Aí nós começamos a imaginar quais são os verdadeiros 
interesses nas demarcações de terras indígenas. 

No caso de Roraima, o caso da Raposa Serra 
do Sol é sintomático. A terra indígena Raposa Ser-
ra do Sol é a segunda maior reserva do País, com 1 
milhão 740 mil hectares, como já foi dito aqui. Situa-
-se a noroeste de Roraima, na fronteira com a Guia-
na e a Venezuela, países que ainda estão em litígio 
pela posse da região do Essequibo. Em 1969, houve 
uma revolta, que foi esmagada com muito sangue na 
Guiana, patrocinada pelo Governo da Venezuela, e 
nós tivemos que deslocar tropas federais da região 

amazônica para impedir o fluxo de tropa venezuela-
na na direção da Guiana, naquela oportunidade. Hoje 
não poderíamos fazer isso, porque ali é uma reserva 
indígena. É claro que o acórdão do Supremo permite 
o tráfego de tropas, mas a burocracia que existe para 
se fazer isso... Primeiro haverá a invasão, para depois 
haver a providência. 

A reserva indígena Raposa Serra do Sol é fraca-
mente povoada, com cerca de 14 mil índios macuxi, 
tauarepang, patamona, ingarikó, wapixana em 152 al-
deias. A reserva é rica em minerais preciosos e estra-
tégicos. Inclusive há uma teoria, que ainda não ficou 
comprovada, mas é quase certa, de que ela se situa 
em cima de um grande depósito de urânio. 

A extinção da atividade produtiva na reserva Ra-
posa Serra do Sol reduziu o PIB do Estado de Roraima 
em 7%. Então, foi uma medida que introduziu o atraso 
na economia do Estado de Roraima. Se somarmos a 
terra indígena Raposa Serra do Sol com a terra indí-
gena São Marcos e Ianomâmi, praticamente fica iso-
lado o extremo norte do País com os países vizinhos, 
criando-se um colchão que permite o fluxo de contra-
bando, tráfico de drogas e outras atividades ilegais.

Aqui temos a representação de Raposa Serra 
do Sol e apenas a transcrição visual do que eu aca-
bei de dizer, implicando a delimitação contínua da re-
serva, implicando a desocupação dos Municípios de 
Socó, Mutum e Surumu. Acontece que o Prof. Arman-
do Mendes, na sua célebre bibliografia – ele tem mais 
de dez livros escritos sobre problemas da Amazônia, 
é respeitado em todo o mundo –, em todos os seus 
livros alertava que a Amazônia tem sérios problemas 
políticos, e o maior deles é o vazio demográfico, va-
zio demográfico que fica aumentado quando se faz a 
extrusão de brancos para permanecerem indígenas 
nativos na faixa de fronteira.

A questão judicial de Raposa Serra do Sol, que 
merece que pesquisemos a história, começou não em 
1977, mas em 1917, quando o Governo do Amazonas... 
Porque Roraima não existia, Roraima foi criada no Go-
verno Getulio Vargas; pertencia aquela região toda ao 
Estado do Amazonas, e o Governo do Amazonas, por 
intermédio da Lei Estadual nº 941, destinou as terras 
compreendidas entre os rios Surumu e Cotingo à ocu-
pação e usufruto dos índios macuxi e jaricuna. Essa 
questão que começou aí terminou com o acórdão do 
Supremo em 19 de março de 2009, que homologa a 
demarcação contínua.

Portanto, a questão judicial está resolvida. A ques-
tão política é que continua sem solução. A opinião pú-
blica predominante no Estado de Roraima é contrária 
à reserva. Aliás, ela não só é contrária, como abomina 
a reserva. Isso já foi visto em várias oportunidades.
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Decorridos 2 anos da decisão do Supremo, já é 
evidente o declínio econômico e social, como foi mos-
trado em reportagem da TV Bandeirantes, migração 
indígena, redução populacional da reserva, favelização 
de Boa Vista. O Estado de Roraima vai se transforman-
do na Bangladesh amazônica.

Agora, para se ter uma ideia gráfica do que eu 
estou dizendo, é só observar no mapa: as áreas em 
vermelho em Roraima são as áreas indígenas; se nós 
somarmos as áreas verdes, que são reservas ambien-
tais, e mais as áreas alagadas, que estão no verde claro, 
sobram as áreas brancas, que são as áreas produtivas.

Então, o Estado, para produzir, só dispõe des-
sa pequena faixa que aí existe, sendo que é preciso 
verificar a potencialidade geológica do local para pro-
dução. Se der esse desconto, o que sobra é o que foi 
dito aqui pelo produtor.

(Intervenções fora do microfone. Inau-
díveis.)

O SR. MAYNARD MARQUES DE SANTA ROSA 
– Agora, o que é mais curioso é esse slide aqui, é co-
locar esses minérios nas reservas indígenas. Vejam 
como é curioso! São metais e minerais, muitos deles 
nobres, e alguns em estado de extinção no mundo. 
Então, no mínimo, é curioso constatar esse fenômeno.

(Segue-se exibição de imagens.)

Eu transcrevi um slide da Universidade de Yale que 
descreve quais são os minérios que estão em extinção, 
considerando os depósitos conhecidos nos continen-
tes, porque os do fundo do mar não foram ainda bem 
mapeados, mas os que estão viáveis para exploração 
estão aqui. Uns são extintos em 20 anos, outros em 8 
anos, considerando o atual nível de demanda do mer-
cado mundial, até o lítio, que em 46 anos desaparece. 
Portanto, quem controla o mercado de commodities 
minerais tem exatamente a explicação de tudo o que 
eu estou dizendo aqui.

Aqui são dois slides, um que traz a região dos 
Seis Lagos, onde existe a maior reserva mundial de 
nióbio já conhecida, e a Raposa Serra do Sol, onde 
tem no subsolo urânio e outros minerais, como ouro 
e até diamante.

Conclusão: o crescimento populacional de comu-
nidades indígenas isoladas põe em risco a segurança 
do território nacional, principalmente na região amazôni-
ca, que é uma região de baixa densidade populacional.

Segundo, a história mostra que as reservas são 
úteis às comunidades indígenas na fase da sua acul-
turação. No entanto, ao se tornarem permanentes, elas 
restringem a atividade produtiva e impedem o desen-
volvimento econômico. Sobre isso, não preciso falar 
mais do que o que já foi especificado aqui.

A doutrina de segregação do índio, que é uma 
perversidade antropológica que foi criada fora do Bra-
sil, é discriminatória por contraditar o princípio de que 
todo ser humano tem direito ao progresso. O isolamen-
to relega as comunidades à condição dos bantustões 
sul– africanos. 

Quem acompanhou o desenrolar da história re-
cente da África do Sul sabe o que eu estou dizendo: 
era comum durante a política do apartheid se afastarem 
os negros para fora das cidades e mantê– los segre-
gados. Mutatis mutandis, isso se assemelha ao que 
se está tentando fazer com a questão indígena. Aliás, 
invocando a segregação antropológica, que é uma 
teoria, tem uma doutrina e uma ideologia segregante. 
Os etnólogos entendem o que eu estou dizendo aqui. 

Então, eu entendo também que a criação de re-
servas para índios já aculturados sem que haja plebis-
cito entre eles compromete o seu livre arbítrio. O Silvio 
pode exatamente confirmar o que eu estou dizendo 
aqui. Então, cria-se à revelia, sem consultar o índio, 
sem fazer o plebiscito. Índio que fala português, enten-
de, dirige avião, tem celular, usa Hilux e faz negócios 
bancários. Sem consulta a esse índio, criar reserva 
para eles é uma violência que viola o seu livre arbítrio.

O Estatuto do Índio, usando esse raciocínio, con-
siderando que ele está em conflito com a Constitui-
ção Federal, merece revisão, e quem faz a revisão é 
o Poder Legislativo. Eu entendo que ele merece ser 
apreciado pelo Poder Legislativo, fixado em lei e não 
em decreto, e que defina os limites entre o impositi-
vo de integração do índio e o princípio da autonomia 
indígena. É preciso definir os limites, para evitar os 
abusos que a política indígena está fazendo hoje em 
dia. E quem tem que fazer isso é o Poder Legislativo, 
porque existem interesses dentro dos Ministérios do 
Governo Federal, interesses que não são brasileiros 
dentro do Governo Federal.

A criação de reservas indígenas na faixa de fron-
teira compromete a segurança nacional e deveria ser 
submetida à aprovação do Congresso. É evidente que 
compromete a segurança nacional; então, teria, pela 
lógica e necessariamente, que ser consultado e apro-
vado pelo Congresso Nacional. Não poderia ser uma 
portaria de um burocrata da FUNAI, não poderia ser 
a homologação do Ministro da Justiça, tinha que ter 
aprovação do Congresso Nacional. 

Finalmente, a respeito do que disseram aqui as 
lideranças indígenas e invocando quem entende do 
terceiro setor, que é o Frei Betto, invocando as suas 
memórias, eu cito a frase dele aqui: “No dia em que se 
sacudir a frondosa árvore repleta de ONGs suposta-
mente dedicadas à causa indígena no Brasil, a Nação 
ficará estarrecida.”



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 23 63015 

Então, Sr. Presidente, muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Passo a palavra à professora Lylia da Silva Guedes 
Galetti, por 10 minutos.

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Boa tarde a todos e a todas, embora as todas sejam 
bem menos do que os todos.

Meu nome é Lylia Galetti, eu sou historiadora, 
professora da Universidade Federal de Mato Grosso, 
e estou há 3 meses ocupando a Coordenação– Geral 
de Promoção ao Etnodesenvolvimento da FUNAI. Fui 
designada pelo Presidente para estar nesta audiência.

Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o con-
vite recebido não colocava como pauta a investigação, 
análise de denúncias da revista Veja ou da Bandeiran-
tes. Isso está na documentação que nós recebemos, no 
primeiro documento feito pelo Deputado que convocou 
a audiência. Na decisão de convocação, diz-se que o 
tema foi ampliado para a questão indígena na atualida-
de e os efeitos de demarcações em terras indígenas. 

Aqui chegando, pela pauta apresentada na Casa, 
nós voltamos, então, a discutir as denúncias publica-
das pela revista Veja. 

Sr. Presidente da Mesa, eu gostaria de dizer ini-
cialmente que preparei uma intervenção mais técnica 
sobre o etnodesenvolvimento, que é a referência hoje 
para a política indigenista, e algumas informações so-
bre as ações do Governo Federal desde a decisão do 
Supremo Tribunal Federal sobre demarcação contínua 
de Raposa Serra do Sol para apresentar a este Plená-
rio. Possivelmente, minha fala vai destoar daquilo tudo 
que foi dito aqui, embora eu considere que ela tenha 
pontos em comum.

Eu posso então iniciar minha fala com a perspec-
tiva da FUNAI sobre aquele tema que foi encaminhado 
à Presidência da FUNAI, da questão indígena na atu-
alidade e efeitos possíveis de demarcações. 

Posso falar, Deputado? (Pausa.) Muito obrigada. 
Muito bem, já estou falando. Agora, o que eu vou dizer 
é uma questão de direito da instituição. 

Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade 
de prestar esses esclarecimentos, de fazer essa fala 
a partir da perspectiva da Fundação Nacional do Índio. 
Quero destacar inicialmente que a FUNAI, na condi-
ção de órgão oficial responsável pela política indige-
nista do Estado brasileiro, pauta seus procedimentos 
e suas intervenções rigorosamente baseada naquilo 
que nosso querido Gen. Maynard colocou aqui como 
preceitos da Constituição Federal. Portanto, aquilo que 
está na Constituição Federal, no seu art. 231, inclusive 
no artigo que diz que todos os brasileiros são iguais 
perante a lei, é aquilo que é referência da FUNAI para 

sua atuação como órgão coordenador – isso é muito 
importante que se diga. 

O Brasil mudou, o Governo mudou, a estrutura 
do Estado mudou. A FUNAI hoje não é o único órgão, 
o órgão responsável por tudo o que diz respeito a ín-
dios – é bom que isso fique claro. A política indigenista 
hoje está disseminada em várias outras instituições fe-
derais, e a FUNAI tem a obrigação de coordenar essa 
política. Básica e especificamente cabe à FUANI, e 
apenas à FUNAI no caso, o processo de demarcação 
das terras indígenas.

Dito isso, eu gostaria de dizer também aos se-
nhores que, do ponto de vista da Fundação do Ín-
dio, a demarcação de terras indígenas não é o foco 
estratégico prioritário e único da instituição. O Brasil 
tem hoje seiscentas e poucas terras já demarcadas, 
algumas há bastante tempo. A questão fundamental 
hoje, embora para alguns povos ainda seja altamente 
estratégica a demarcação... Nós estamos falando aqui 
de “vazios” – e eu coloco aspas nisso – Demográficos, 
que há muita terra para pouco índio, quando temos si-
tuações absurdas, como a de Mato Grosso do Sul, na 
Reserva Indígena de Dourados, com 3 mil hectares e 
15 mil famílias. Então, a questão não é tão generali-
zável como parece. 

Aliás, os dados – Desculpem dizer nesta audi-
ência – são muito interessantes, são muito ricos, mas 
sinto falta, e estou falando como professora, como 
historiadora, como pesquisadora, de fundamentação, 
inclusive empírica, inclusive concreta dos fatos.

Para a FUNAI hoje, a promoção do etnodesen-
volvimento... E isso decorre de uma mudança bastante 
significativa, ainda que muito lenta – no meu texto, eu 
tinha colocado “ainda que lenta”, mas, depois de tudo 
o que eu ouvi aqui, eu diria “ainda que muito lenta” –, 
na forma como o Estado e a sociedade nacional de-
vem – e o verbo é este: devem – relacionar-se com 
as populações indígenas a partir da Constituição Fe-
deral de 1988.

Se a questão aqui – e me parece que essa é 
a questão colocada aqui, de maneira extremamen-
te enfática e repetitiva – é de que é preciso mudar a 
Constituição, de que é preciso limpar o STF, de que 
no STF há bandido a favor de índio – ouvi de tudo aqui 
em relação às instituições democráticas da sociedade 
brasileira –, acho que é justo, legítimo que esta Casa, 
ou melhor, muito melhor, parte dela tenha todo o direito 
de querer mudar a Constituição, a natureza do STF, o 
Estatuto do Índio, o que quiser; a legitimidade é dela, 
é do Congresso Nacional. Agora, existem leis, existem 
procedimentos legais determinados, muitos inclusive 
por estas Casas, Câmara e Senado, que também pre-
cisam ser respeitados.
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Então, o que eu gostaria de colocar é que essa 
ideia do etnodesenvolvimento vem exatamente na 
contramão dessa outra ideia de desenvolvimento que 
foi enfaticamente defendida, de que só existe um ca-
minho para as sociedades alcançarem patamares de 
vida melhores, seja na educação, seja na saúde.

Embora aqui não se tenha falado disso, mas se 
tenha falado da economia rural, do arroz, dos minérios, 
quando estamos falando de desenvolvimento, estamos 
falando também da melhoria do próprio ser humano, 
nós estamos falando de educação, nós estamos fa-
lando de saúde, nós estamos falando de um conjunto 
de outros direitos que a nossa Constituição, inclusive 
muito bem, explicita. Um deles é muito importante para 
o etnodesenvolvimento, o desenvolvimento a partir de 
uma ótica indígena, que é a questão da segurança ali-
mentar e nutricional, que, com o voto de V.Exas., acre-
dito, transformou-se em um direito como outros, que é 
o direito humano à alimentação adequada.

Eu queria dizer que essa ideia – e eu, sincera-
mente, como historiadora, fiquei triste de ouvir tudo o 
que eu ouvi aqui – De que 1) é muita terra para pouco 
índio; 2) o índio é preguiçoso e não planta; 3) o índio 
é menos brasileiro do que os outros... A fala o tempo 
inteiro reitera isso: Porque o povo de Roraima... Índios 
também são povos de Roraima, eles são quase 50% 
da população rural do Estado.

Então, preocupa– me um pouco esse “seccio-
nismo”, porque, na minha percepção, não se trata de 
integração, de comunhão, trata-se de convivência entre 
cidadãos e cidadãs brasileiras, que, pela Constituição 
Federal de 1988, são iguais. Então, não estou falan-
do de gente que é mais nem menos brasileira. Essa é 
uma das questões.

Historicamente, desde que o colonizador portu-
guês chegou aqui, e ele foi muito inteligente na questão 
das fronteiras – o General deve saber disso –, a ponto 
de ser chamado pelo Império português de “guardião 
das fronteiras”, ele foi fundamental para a definição 
do território brasileiro tal como ele é hoje. Basta olhar-
mos todo o discurso do Império, das nossas grandes 
lideranças de relações internacionais. Os índios foram 
fundamentais na Guerra do Paraguai, foram fundamen-
tais na hora de se dizer o que era o território brasileiro, 
lá em 1822. Foi a ocupação indígena, acompanhada 
pelos portugueses, que garantiu ao Brasil o que foi o 
Brasil pós– Tratado de Tordesilhas. Essa é uma questão.

Na verdade, a legislação brasileira até 1988 sem-
pre foi preconceituosa, discriminatória e etnocida. Além 
de, na história do Brasil, desde a colonização até o 
início da República, nós termos vivido genocídios in-
dígenas – não é à toa que eles são poucos até hoje 
–, nós temos também o etnocídio. E a doutrina de in-

tegração nacional, para mim, tem um pouco essa ca-
racterística também. 

A Constituição Federal reconhece aos índios os 
seus direitos, as suas terras originárias, a maneira de 
viver como escolherem. Por que o desenvolvimento 
deles tem de ser igual ao dos senhores? Se alguns 
querem, essa é uma discussão que tinha de ter sido 
feita inclusive na própria comunidade, lá entre eles. 
Agora, nós, não indígenas, nem o Estado podemos 
obrigar os índios a plantar arroz, plantar soja, irrigar. 
E o mais estranho: quando alguns índios começam a 
ter geração de renda e botar o seu celular e botar seu 
carro na estrada, a primeira reação é dizer: Não são 
índios! São todos uns aculturados! O que nós quere-
mos, senhores?

A FUNAI quer o etnodesenvolvimento dos povos 
indígenas. Tem dificuldade de fazer isso? Tem. Em 2 
anos, depois de anos de conflitos, de tensão, de agres-
sões, de violência contra eles em Raposa Serra do 
Sol... E ninguém está aqui. O CIR deveria estar aqui. 
Não sei foi convidado e não pôde vir porque não teve 
dinheiro para pagar a passagem de Roraima para cá. 

(Manifestação nas galerias.) 

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Olha só. Não, não foi convidado. Não foi convidado, 
não estava na lista. 

(Manifestação nas galerias.) 

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Eu ouvi tudo! Eu quero educação para me ouvirem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– Vamos manter a ordem. Direito à palavra.

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Se não for possível e não quiserem ouvir a represen-
tação da FUNAI, Sr. Deputado, não há problema, eu 
me retiro. É uma escolha dos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– Não. Está com a palavra.

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Ser desrespeitada eu não admito, porque eu não abri 
a boca quando estavam falando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– É. Vamos manter a palavra.

A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Vocês são brasileiros, e eu também sou. Vocês estão 
na Casa onde se pode falar. Todos puderam falar, e eu 
estou respeitando. Eu estou respeitando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– Vamos manter a palavra dela. Está no prazo.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON – Nós 
temos todo o direito de discordar, Presidente, mas nós 
temos o dever de ouvir.
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A SRA. LYLIA DA SILVA GUEDES GALETTI – 
Muito obrigada. Muito obrigada.

Eu considero que são processos com um viés 
etnocida esses que buscam obrigar comunidades in-
dígenas – não estou falando em geral, estou falando 
de Brasil – a adotarem formas de produzir, de pensar, 
de se vestir, de ganhar dinheiro igual à de todos por-
que tem de ser assim. Os grandes proprietários esco-
lhem o que eles vão plantar, se é arroz, se é feijão, se 
é com mecanização, se vão plantar orgânicos, se vão 
plantar transgênicos. Por que os indígenas também 
não podem fazer isso?

A questão do etnodesenvolvimento foi adotada 
já pelo Governo brasileiro, foi adotada pelo Estado 
brasileiro, porque ela está em várias leis e decretos e 
portarias, como aquela possibilidade de os índios se 
desenvolverem. Isso significa melhorar a saúde, me-
lhorar a educação, melhorar a produção, melhorar a 
escola, viajar, ter carro, telefone, luz se assim eles de-
cidirem, se autodeterminarem com relação à sua vida 
e ao seu destino. Não se está falando de fronteira, de 
autodeterminação para ser nação; isso nunca existiu 
entre os índios brasileiros. Os índios se orgulham de 
ser brasileiros, cantam o Hino Nacional na sua língua. 
Todos os já que estiveram numa comunidade indígena, 
num evento, sabem disso. 

Então, o etnodesenvolvimento é isto: é uma es-
colha. É plantio orgânico o que eles querem? Vamos 
dar– lhes o suporte para fazê– lo. A FUNAI hoje, por 
exemplo, no seu PPA, tem uma meta de regulamentar 
turismo em terra indígena, desde que a iniciativa seja 
dos índios, que eles queiram.

Então, a ideia é a de que tenhamos a capacidade, 
o Estado brasileiro e as outras instituições – entram aí 
as instituições governamentais estaduais e municipais 
–, de ter uma perspectiva de desenvolvimento que 
respeite as suas culturas e as suas escolhas, dentro 
daquilo que é o escopo da própria Nação brasileira.

Estou há 8 anos trabalhando com povos indíge-
nas, fiz um doutorado que não foi sobre povos indíge-
nas, mas foi sobre o Estado de Mato Grosso, que é um 
Estado também com forte presença indígena, e jamais 
ouvi qualquer coisa de índio nessa direção.

Então, hoje existe uma possibilidade e um poten-
cial enorme de desenvolvimento para os indígenas, com 
renda, com o que eles quiserem ter, com pagamento 
por serviço ambiental, com agricultura orgânica – há 
comercialização de produtos orgânicos hoje, que in-
clusive têm um preço muito mais alto que outros, não 
orgânicos. Existem ene possibilidades de desenvolvi-
mento para os indígenas.

Pelo que eu ouvi hoje aqui, os senhores me des-
culpem, nós estamos voltando ao Brasil da década de 

60, da década de 70, em que não se antevia a possi-
bilidade de comunhão e de integração nacional nesse 
sentido de convivência entre diferentes, mas que são 
iguais perante aquilo que é a nossa Lei Maior, que é 
a Constituição Federal. 

É nessa linha que a FUNAI está trabalhando, que 
o Governo Federal trabalhou durante esses 2 anos 
com o Plano de Desenvolvimento Territorial para Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol e todas essas outras 
medidas que foram aqui colocadas como algo que não 
existe, que nada foi feito, o que também não é verdade. 

Há dificuldades, algumas demandas podem não 
ter sido atendidas. Mas, do ponto de vista da FUNAI, 
até onde vai a obrigação dela, que é desintrusar, tirar 
as famílias não indígenas e indenizar as benfeitorias 
de boa– fé, isso tudo foi feito.

Muito obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Obrigado.
Vamos dar continuidade então. Só para esclare-

cer, para não ficar dúvida, quem assinou o convite foi o 
nosso Presidente Lira Maia. Foi enviado ofício para o Dr. 
José Eduardo Martins Cardozo, o Ministro, e para o Dr. 
Márcio, com o mesmo conteúdo, o requerimento, que 
é do Deputado Josué, do PTB, solicita a realização de 
audiência pública para discutir as denúncias publicadas 
na Revista Veja sobre o reflexo da demarcação da terra 
indígena Raposa Serra do Sol nas populações indíge-
nas e nos desapropriados da região. Só para esclarecer.

Bom, agora vamos dar oportunidade para os Par-
lamentares. Primeiro, eu passo a palavra ao Deputado 
Josué Bengtson, que é o autor do requerimento que 
propõe esta audiência pública, pelo prazo de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, senhores debatedores, eu 
me sinto muito gratificado por esta audiência pública 
porque, por aquilo que nós já ouvimos aqui, inclusi-
ve dito por índios, já valeu a pena a nossa audiência.

Quero saudar o Manoel Bento, o Sílvio; quero 
saudar a Regina; quero saudar o Agenor Luiz, o Dilson 
Mesquita, o Márcio, o Deputado Aldo, o Prof. Ivanor, o 
Paulo, o nosso General, a Profa. Lylia e todos aqueles 
que aqui debateram.

Eu conheço a Amazônia, sou do Pará, estou lá há 
38 anos. Eu sempre vi, com muito cuidado, com mui-
ta apreensão, a criação da reserva contínua Serra do 
Sol. Isso porque lá em Roraima o povo... Eu ouvi falar 
de democracia, a democracia tinha que ouvir o povo.

Nós vamos ter agora um plebiscito no Pará para 
ver se dividimos o Estado ou não. É o povo paraense 
que vai dizer se o Estado pode comportar mais dois 
Estados ou não.
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E, ao longo desses anos... Eu quero parabenizar 
o Sílvio. Eu captei uma palavra que ele disse aqui que 
eu já ouvi de maneira muito diferente em outras audiên-
cias. Por exemplo, o Sílvio disse: “Eu sou brasileiro. 
Nós somos brasileiros. Nós não queremos separar 
brasileiros lá em Roraima”.

Eu quero dizer aos Srs. Deputados que eu participei 
de uma audiência pública no extremo do Amapá, onde 
ouvi cinco caciques dizerem: “Nós não somos brasileiros. 
Nós somos índios. Nós somos índios. Brasileiro invadiu 
nossa terra.” Eu ouvi isso, há 8, 10 anos.

Então, quanto ao progresso, eu discordo da pro-
fessora quando diz que muitos não querem. Não é ver-
dade, professora. Eu visito muitas aldeias indígenas 
no Pará. E, se perguntarmos para eles, todos querem 
se desenvolver, todos!

Ali, por exemplo, na aldeia Gavião, de Mãe Ma-
ria, próximo a Marabá, todos têm suas casas boas. 
A Eletronorte com a Vale do Rio Doce ajudaram na 
estrutura. Eles têm carro, eles têm televisão, eles têm 
freezer. Todos querem se aculturar! Aquela história de 
não deixar os zo’és usarem roupa para filmarem para 
o pessoal daqueles canais da Europa... Brasileiro, para 
entrar na aldeia zo’é, é muito difícil. Médico, para ir lá, é 
complicado. Para se fazer uma visita aos zo’és, perto de 
Santarém, é uma complicação, porque eu tentei, e não 
consegui. Agora, aquele canal dos Estados Unidos, não 
sei de onde, ficou lá 2 meses filmando e dizendo que 
eles não querem se aculturar. Também não é verdade!

Então eu quero manifestar minha alegria por esta 
audiência, porque, no caso, por exemplo, de Santa Ca-
tarina, em que o Deputado Heinze tem lutado há tanto 
tempo, como se entende desestruturar uma propriedade 
de mais de 100 anos de pequenos agricultores, pessoas 
que têm 5 hectares, 8 hectares, que já estão produzindo?

A pergunta que eu faço, primeiro, ao General, 
que na hora certa irá responder, é: General, o que o 
senhor acha que levou aquela demarcação da Ra-
posa Serra do Sol juntamente com todas as outras 
que praticamente se tornaram um corredor fronteiriço 
a estar exatamente em cima de minérios? Essa é a 
minha primeira pergunta ao General.

À Profa. Lílian, eu faço a pergunta daquilo que foi 
debatido: a senhora pode dizer se aqueles produtores 
que saíram de Roraima... A Constituição também diz – 
a senhora evocou a Constituição – que qualquer desa-
propriação tem que ter, primeiro, recurso; segundo, ao 
se desapropriar, tem de se pagar em dinheiro o valor 
real da propriedade. Se esse pessoal que está aqui, 
que a senhora ouviu, o Galego e os demais receberam, 
primeiro, a terra, ao serem tirados de onde estavam, e 
se eles receberam em dinheiro, como a Constituição 
assim prediz, está escrito.

Eram essas, Sr. Presidente, as minhas perguntas. 
Muito mais, eu estou aqui para comemorar o que eu 
ouvi da parte, inclusive, de pessoas, de índios que não 
queriam a criação contígua da Serra do Sol.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Dando continuidade, eu passo a palavra ao Depu-
tado Paulo Cesar Quartiero, que ajudou a organizar 
esta reunião, pelo prazo de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO PAULO CESAR QUARTIERO 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, presentes, 
desde que chegamos aqui à Câmara, tenho falado 
da questão da Raposa Serra do Sol e da questão de 
Roraima.

Roraima se identifica com essa questão Raposa 
Serra do Sol. E hoje Raposa Serra do Sol já é mais 
conhecida que o próprio Estado de Roraima. Então, ao 
discutir Raposa Serra do Sol, nós estamos discutindo 
a existência e a sorte da população de Roraima.

Eu cito aqui, e vou continuar citando Roraima, 
porque é um caso didático de como as coisas acon-
tecem quando o esquema neocolonial, que usa a 
questão ambiental e a questão étnica para interferir 
num Estado, numa população, vence, que foi o nosso 
caso, e os resultados que dá.

Nós temos Roraima inviabilizada. Esta é a reali-
dade! Aqui foi demonstrado, com dados oficiais que 
comprovam, o que a EMBRAPA havia dito, por moni-
toramento de satélite.

Nós dispomos de algo em torno de 6% para ati-
vidade humana, em um Estado do tamanho do Estado 
de São Paulo. E não é a terra que nós escolhermos 
como apropriada para a atividade humana ou em que 
já exista uma ponte, uma rede de eletrificação. Não! É 
a que sobrar das requisições ambientais e indígenas.

Roraima sofreu um processo similar ao que acon-
teceu na Líbia, onde as nações imperialistas, com 
força militar, fizeram uma zona de exclusão aérea. 
Em Roraima, essas mesmas nações, usando outros 
instrumentos, infiltrados em órgãos que deveriam tra-
balhar pelo interesse nacional, criaram uma zona de 
exclusão econômica.

Quando essas demarcações retiram do cidadão, 
do povo os recursos naturais, os recursos hídricos, os 
recursos minerais, os recursos da terra, principalmen-
te a terra para produzir alimentos, automaticamente 
condenam aquela sociedade, aquele povo ao aniqui-
lamento, ao fracasso. Foi o que aconteceu em Rorai-
ma e está acontecendo na Amazônia inteira. Só que 
em Roraima isso é mais forte. Em Manaus é tão forte 
quanto, até mais do que em Roraima, mas é disfar-
çado pelo aparato da Zona Franca. Então, temos um 
Estado desestabilizado. 
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Nós dissemos desde o começo que a demar-
cação ia levar a isso e que os prejudicados seriam 
principalmente os índios. Por quê? Porque é a parte 
mais frágil. São os que mais demandam proteção da 
nossa sociedade. E como eles terão proteção de uma 
sociedade numa economia fracassada? Hoje nós as-
sistimos àquilo... Aí é que eu digo que Roraima é um 
caso a ser... E eu tenho levado, insistido... Eu acho que 
até estão me chamando de chato, de louco, de imbecil 
ou de alguma coisa semelhante aqui, nesta Casa, mas 
eu tenho insistido. Estas pessoas que estão aqui são 
também responsáveis por isso? Elas podem dizer. E 
disse ali a senhora que nós somos mentirosos, que os 
índios que disseram aqui que não têm apoio são men-
tirosos, que as pessoas que disseram que não houve 
reassentamento... Ela disse que eles tiveram, que nós 
somos mentirosos. Mas não tem problema. Está ali o 
aeroporto. Daqui a 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas sai 
um voo para Roraima. Vão lá e vejam in loco se isso é 
mentira realmente, se ela está falando a verdade. Vão 
lá constatar o resultado, a catástrofe humana que foi 
feita em Roraima, o crime contra o Estado brasileiro. 
Está lá, vão lá ver. Não adianta ficar discutindo.

Quem esteve aqui, infelizmente... E essa reporta-
gem da Veja, essa reportagem da Band, infelizmente – 
repito, infelizmente – mostram a dura e triste realidade. É 
a dura e triste realidade em que transformaram Roraima.

E eu pergunto: o que há por trás dessa questão 
da Raposa Serra do Sol? Isso parece um iceberg. Nós 
vemos apenas a parte de cima. E a parte de baixo?

Eu tenho aqui... Nós começamos essa campa-
nha ridícula. Tentaram dizer que tudo estava resolvido 
lá. Quando o CIR... A primeira coisa que eles fazem é 
destruir as fazendas, para desaparecer a presença de 
brasileiros na região. Aí começamos a tímida campa-
nha e, imediatamente, veio a reação dura. O Supremo 
Tribunal Federal – está aqui, olhem – mandou juízes a 
Roraima, ao Marajó, a Manaus, no Amazonas. Juízes 
federais foram lá intimar este pobre Deputado, que teve 
a ousadia de questionar o que aconteceu em Roraima. 
Estou respondendo a 12 processos no Supremo Tribu-
nal Federal: por crime contra incolumidade pública, aqui 
tem... Há todo o tipo de crime, inclusive crime contra a 
segurança nacional. Eu sou uma ameaça à segurança 
nacional! O que é isso? É para abafar aquela questão 
e transformá– la em caso resolvido.

Se formos pesquisar realmente o que aconteceu 
em Roraima, vamos ver que muita coisa vai surgir. Na 
oportunidade da homologação, foram negociadas coi-
sas muito importantes para a Nação brasileira, coisas 
que não podem vir à tona. E nós preparamos aqui – a 
nossa assessoria –: Aspectos jurídicos da demarca-
ção da Raposa Serra do Sol. Vejam a armação que foi 

a demarcação da Raposa Serra do Sol, começando 
pela antropóloga, que nem lá foi, e assim por diante. 
Conta toda a história: os golpes, os tombos que nós 
ganhamos até no Supremo. Extinguiram uma portaria 
e criaram outra, para poder homologar. 

Aqui diz, no final, que foi julgada no Supremo 
Tribunal Federal uma ação do Estado de Roraima con-
tra a União, uma questão federativa. Nós não éramos 
parte no processo. Nós, arrozeiros, não éramos partes. 
Nenhum agricultor era parte. Contudo, fomos conde-
nados, sem direito a defesa. Nós não fazíamos parte 
do processo, e levamos aquele negócio... Policiais to-
caram todo mundo na marra, e até hoje ninguém tem 
ordem de despejo, a não ser este aqui.

E, no fim, para complementar, nós entramos com 
embargos declaratórios, mostrando as irregularidades 
desse processo, e até hoje não foram julgados. Então, 
eu pergunto: como é que o Supremo Tribunal Federal 
tem gente, disposição, dinheiro, para ir a Roraima atrás 
de todo o mundo, para dizer que eu demoli uma viatu-
ra da Polícia Federal com um chute – com um chute! 
Outro processo é por desacato, porque eu teria dito 
que o policial federal estava com mau hálito. Mandaram 
um juiz federal a Roraima! Quanto dinheiro público! E 
dinheiro público para ir lá... Essas denúncias do não 
cumprimento de ordens do Supremo Tribunal Federal, 
do STJ, que foram feitas aqui...

E a Regina não falou: eles vieram aqui reclamar 
do Dr. Jirair e foram tratados quase como cachorros. 
Por que não usam a mesma diligência que usaram para 
tentar abafar o caso para resolver as pendências que 
eles próprios criaram?

A doutora disse que nós estamos criticando o Su-
premo Tribunal Federal. Sim, eu acho que neste caso 
há muitos culpados. Isso aqui fede. O caso Raposa 
Serra do Sol fede. Se nós mexermos aqui, sabe Deus o 
que vai sair. Mas o maior responsável, o maior culpado 
por isso se chama Ministro Ayres Britto. Ele induziu o 
Supremo Tribunal Federal ao que talvez seja o maior 
erro judiciário do Brasil. Ele é responsável por isso e 
é responsável por ter possibilitado um decreto que é 
uma traição aos altos interesses da Nação brasileira. 
É um ato genocida contra a população do Estado de 
Roraima, contra o nosso povo. Essa é a realidade. O 
resto é filosofia para tentar nos tirar do foco do que 
foi realmente uma grande traição ao nosso País, ao 
nosso povo. E vejam a covardia do Governo Federal. 
O Estado de Roraima é fraco, estava fragilizado, é o 
mais fraco... Não esperaram nem criarmos estrutura 
para nos agredirem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-
ner) – Para concluir.
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O SR. DEPUTADO PAULO CESAR QUARTIE-
RO – Já estou concluindo, Sr. Presidente.

E nos agrediram de forma cruel. E por que essa 
crueldade contra a nossa população? Por que a cruel-
dade contra a nossa população? Por quê? O que nós 
fizemos para merecer o tratamento que a Nação bra-
sileira, que o Governo brasileiro dispensa ao nosso 
povo, às nossas pessoas, aos seres humanos que 
constituem o nosso povo, como ali estão: branco ca-
sado com índio, índios, todos descontentes, todos se 
sentindo traídos nas suas ambições de melhorar de 
vida? É este protesto que nós temos de levar. Nós va-
mos recuperar Roraima. Se Roraima não se recuperar, 
pelo menos tem de servir de exemplo para o País, para 
que não aconteça no resto do País a mesma coisa que 
aconteceu em Roraima.

E vamos substituir essa questão de Raposa Serra 
do Sol – Revisão já! por Raposa Serra do Sol – Retor-
no já! Vamos nos unir, povo de Roraima, e voltar para 
lá. (Palmas.)

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Concedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes.
O SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES – Sr. 

Presidente, para ser bem rápido, vou me permitir não 
cumprimentar todos. Aos que vieram aqui, muito obri-
gado. Aqui trouxeram informações importantíssimas, 
talvez, meu querido Deputado Quartiero, para des-
mascarar essa mentira de pessoas do Governo, deste 
Governo, do Governo anterior, da FUNAI, que não têm 
responsabilidade nenhuma com o índio. É tudo uma 
farsa. Isso aqui serviu para isto: para mostrar grandeza. 
Estão ali índios que vieram aqui contar a verdade. Eu 
tive informação, inclusive, porque fui pesquisar, de que 
80% dos índios que vivem na comunidade Raposa Serra 
do Sol não queriam a reserva. Isso é uma vergonha!

Eu participei, exatamente na quinta– feira pas-
sada, no meu Estado, a pedido de um procurador da 
República no meu Estado de um pedido de socorro à 
bancada federal de Rondônia para salvar os índios cin-
tas– largas do meu Estado, que estão morrendo, porque 
a FUNAI se omite. Cria uma reserva para abandonar 
os índios, e aí cria outro problema. E pessoas como a 
Profa. Lylia, que está aqui, são coniventes com isso. 
São maus brasileiros, que não têm responsabilidade 
com o País. Eu acho que aqui nós não estamos, não, 
professora, diante de um “etnocídio” – eu nunca tinha 
ouvido falar essa palavra. Nós estamos aqui, sim, 
diante de uma tentativa de tirar a nossa soberania de 
um espaço que é brasileiro. Está aqui o general, que 
trouxe isso com muita clareza. E vou repetir: maus 
brasileiros estão aí, a pretexto de regras internacio-
nais que o Brasil assinou, de tratados internacionais. 

Ora bolas! Que tratado internacional! O que interessa 
é ao Brasil! (Palmas.)

Perguntem por que os americanos não assinaram 
os tratados. Perguntem por que o Canadá não assinou 
os tratados. Por que a Nova Zelândia e tantos outros 
também não? Porque têm respeito com o seu povo, 
têm compromisso com o seu povo. Não é para fazer 
discurso lá fora, para embaixador brasileiro ficar fazen-
do bonito, não. Nós precisamos de embaixadores, nós 
precisamos de um Ministério de Relações Exteriores, 
nós precisamos de um governo que tenha, primeiro, 
responsabilidade com o Brasil, com o seu povo. Alguém 
disse aqui, e eu quero dizer que é verdade: se juntar-
mos a questão do meio ambiente, a questão indígena, 
a questão quilombola, essa separação que o Governo 
vende em todos os cantos, a separação entre o rico e 
o pobre, essa disseminação da cizânia, a separação 
entre índios e não índios, entre pretos e brancos, que 
é o que nós estamos vendo aqui no Brasil, com essa 
questão de reserva de cota para negro na faculdade... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-
ner) – Para concluir.

O SR. DEPUTADO MOREIRA MENDES – ...isso 
é para destruir a capacidade brasileira da sua sobe-
rania, é para...

Vou concluir, Sr. Presidente. Eu estou aqui desde 
as duas e meia da tarde esperando para desabafar. 
Isso aqui é uma vergonha! O que a FUNAI tem feito 
no Brasil não resolve o problema, porque não resolve 
o problema do índio. E, pior, cria um problema seriís-
simo por outro lado. 

O que fizeram das crianças que estavam lá, nas 
escolas? Eu pergunto à comunidade de Roraima: 
quantas crianças viviam naquelas escolas das cidades 
que foram desocupadas? O que foi feito dessas crian-
ças? Estão lá, na redondeza da cidade, da Capital de 
Roraima, na prostituição, na droga. Será que não são 
cidadãos brasileiros também? Ou será que cidadão é 
só o índio? E aí vamos para o lado do índio. Está aí 
o testemunho deles: abandonados, sem estrada, sem 
escola, sem saúde, e a FUNAI com essa arrogância 
de vir... Vejam como ela olha para mim! A FUNAI tem 
a arrogância de vir aqui e achar que pode tudo, que 
faz tudo. Não atende a um convite, não responde a 
um único requerimento de Deputado, de ninguém. 
Nunca vi a FUNAI responder. O que nós deveríamos 
fazer era convocar o Ministro da Justiça para vir aqui. 
Ele tem que vir aqui. E o que nós deveríamos fazer de 
mais certo seria extinguir a FUNAI, acabar com essa 
FUNAI, que não se presta a nada. (Palmas.) É lamen-
tável, é lamentável!

Eu quero dizer, general – vou terminar olhando 
para o senhor –, que eu tenho orgulho quando vejo 
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pessoas como o senhor dar um testemunho como o 
que o senhor trouxe aqui. Eu fico realmente honrado 
em saber que nós ainda temos brasileiros decentes, 
que querem entregar aos seus filhos e aos seus ne-
tos um Brasil do tamanho do que eu recebi. E eu vou 
lutar até a última gota do meu suor para entregar aos 
meus netos e aos meus filhos um Brasil do tamanho 
do que eu recebi, não este que a FUNAI quer, para 
poder entregar parte nas mãos de interesses estran-
geiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-
ner) – O próximo orador é o Deputado Valdir Colatto.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Apro-
veito a veemência do Deputado Moreira Mendes, com 
certeza indignado, como todos estamos, e aproveito a 
presença do Márcio, ex– Deputado Federal que tanto 
lutou nesta Casa, antes do Deputado Quartiero, para 
evitar que isso acontecesse, para contar uma história 
que vivenciei como Deputado Federal, da qual parti-
ciparam o Deputado Márcio, o Deputado Micheletto e 
alguns outros Deputados.

Tivemos uma audiência com o Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Ayres Britto. O Deputado Micheletto 
está sinalizando que se lembra, e o Márcio me disse 
agora que se lembra também.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, naquela 
ocasião, fomos visitar o Ministro Ayres Britto. Éramos 
uns 20 Deputados e de 5 a 10 Senadores – não me 
lembro quantos –, numa sala cheia. O Ministro Ayres 
Britto pegou um mapa contínuo da Raposa Serra do 
Sol, colocou sobre uma mesa, pegou outro mapa dos 
minerais de Roraima, General Maynard, colocou um 
em cima do outro e nos disse: “Srs. Deputados, Srs. 
Senadores, olhem isso aqui e vejam a coincidência. 
Os limites da Raposa Serra do Sol são exatamente 
os limites do mapa mineral de Roraima. E eu, como 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, jamais vou per-
mitir que isso aconteça, porque aqui há alguma coisa 
estranha por trás”. Esse foi o testemunho que ouvi 
como Deputado.

Gostaria de saber as razões – aliás, acho que 
o Ministro deve isso não só a Roraima, mas também 
ao Brasil –, uma resposta do porquê de ele mudar 
de opinião. Por que o Ministro Ayres Britto mudou de 
opinião? Que força havia por trás disso tudo para ele 
mudar uma posição daquelas, testemunhada por De-
putados e Senadores?

Contei essa história porque fiquei indignado no 
dia em que, acompanhando a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, vi o relatório do Ministro Ayres Britto, 
mudando completamente aquilo que havia dito, tes-
temunhado por dezenas de Deputados e Senadores. 
Esta é a pergunta que faço: por que o Ministro Ayres 

Britto fez essa mudança? Ele deve essa explicação à 
Nação brasileira. E, se tivéssemos autoridade de tra-
zer o Ministro à Comissão, gostaria que ele viesse nos 
dizer o que aconteceu, qual foi o motivo, que força tão 
grande o fez mudar de opinião dessa forma. 

Eu também luto muito nessa questão indígena e 
não sou contra os indígenas, sou a favor dos indíge-
nas, que são brasileiros iguais a nós todos que esta-
mos aqui, aliás, dito pelo cacique Sílvio da Silva, que 
é o chefe da Raposa Serra do Sol. Já o ouvi falar em 
Boa Vista, quando lá estivemos numa audiência públi-
ca sobre o Código Florestal, e ele contou uma história 
até engraçada, que sempre repito: “Quartiero, quando 
vocês estavam aqui, havia pássaros para nós caçar-
mos, havia bichos para nós comermos. Hoje, vocês 
foram embora, não existe mais caça para nós caçar-
mos, não existe mais bicho para nos comermos. Nem 
boi para nós roubarmos de vocês existem mais”. Não 
foi isso, Sílvio? (Risos.) Ele estava brincando, mas foi 
o que ele disse.

Então, na verdade, a FUNAI é isso. Na minha 
Santa Catarina, tenho meu pessoal de José Boiteux, 
que tem uma área de 15 mil hectares demarcada pela 
FUNAI. Eram 20 mil, a própria FUNAI tirou 5 mil e 
agora quer mais 39 mil hectares no meio das cidades. 

Nós trabalhamos muito. Tenho aqui um dossiê 
completo de projetos de decreto legislativo para aca-
bar com dezenas de portarias criadas pela FUNAI. Não 
consegui avançar nesta Casa, que não tem coragem 
de fazê– lo. Às vezes, a professora tem até razão. Muita 
coisa está na lei, sim, porque esta Casa foi covarde e 
votou, não discutiu, não foi a fundo saber como estava, 
e agora está pagando o preço. E a sociedade tem de 
cobrar, sim, desta Casa decisões importantes, porque 
muita gente daqui faz um discurso lá e aqui dentro vota 
e briga contra a decisão.

General, vou encerrar parabenizando V.Exa. pela 
brasilidade demonstrada. Não entendo como o Con-
selho de Defesa Nacional permite uma coisa dessas. 
Todos sabemos que, se um agricultor estiver a 150km 
da fronteira, não é dono da propriedade e é até expulso 
dela, como em Santa Catarina ainda há agricultor até 
hoje sendo expulso por estar na faixa de fronteira de 
150km. Como é que o Conselho de Defesa Nacional 
não tem força para assegurar isso, para dizer que ter-
ra indígena também é terra brasileira e que o Exército 
tem de ter acesso a ela? Que história é essa? Que 
história é essa, que não entendi ainda? 

Estava dizendo ao Deputado Jair Bolsonaro, que 
também é militar: “Como é que vocês deixam aconte-
cer uma coisa dessas?” Há que se falar também com 
nossas Forças Armadas, porque elas sabem disso, e 
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V.Exa. trouxe aqui a realidade, com coragem. Parabéns! 
As Forças Armadas têm de fazer isso.

Quero tratar de uma questão importante que o 
senhor levantou, que é o tal do nióbio. Só vou ler um 
trechinho, para encerrar, Presidente. Recebi um farto 
material sobre o nióbio de um brasileiro que leu uma 
reportagem e me enviou e– mail dizendo o seguinte: 
“Apenas por curiosidade, será que é verdade esse 
caso do nióbio? Abraço forte, sucesso na luta”. Foi o 
diretor de uma cooperativa de Santa Catarina que me 
enviou esse e– mail, de que vou ler só um trechinho. 
Ele fala o seguinte sobre o nióbio: 

“Como é possível o fato de o Brasil ser o único 
fornecedor mundial de nióbio – 98% das jazidas desse 
metal estão aqui, sem o qual não se fabricam turbinas, 
naves espaciais, aviões, mísseis, centrais elétricas e 
superaços – e seu preço para venda, além de muito 
baixo, ser fixado pela Inglaterra, que não tem nióbio 
algum? Os Estados Unidos, a Europa e o Japão são 
100% dependentes do nióbio brasileiro. Como é pos-
sível que, em não havendo outro fornecedor, nos seja 
atribuída apenas 55% dessa produção, com os 45% 
restantes saindo extraoficialmente, não sendo assim 
computados? Estamos perdendo cerca de 14 bilhões 
de dólares anuais e vendendo o nosso nióbio na mes-
ma proporção, como se a OPEP vendesse a 1 dólar 
o barril de petróleo. Mas o petróleo existe em outras 
fontes; o nióbio, só no Brasil, podendo ser uma outra 
moeda nossa. Não é um descalabro alarmante?”

Essa é a declaração de uma pessoa que fornece 
os dados e, inclusive, indica algumas pessoas envol-
vidas nesse processo de comercialização do nióbio 
para fora.

Gostaria que o general nos falasse algo a res-
peito, porque é uma denúncia muito grave e, se essa 
questão está ligada à Raposa Serra do Sol, com cer-
teza ela interessa ao Brasil, e precisamos levantá– la 
e defendê– la.

Sr. Presidente, a mesma preocupação com a 
Raposa Serra do Sol está em Santa Catarina, no seu 
Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. A metodologia é 
a mesma, a cartilha da FUNAI é a mesma: antropólogo 
que não respeita a Constituição, professora, não res-
peita o que está lá bem claro: “as terras que ocupam”, 
não as que ocuparam. A Constituição de 1988 é bem 
clara, no art. 231. Não vejo como interpretar de forma 
diferente a Constituição brasileira. O Constituinte foi 
claro ao dizer que terras indígenas são aquelas que 
eles tradicionalmente ocupam, na data da promulga-
ção da Constituição Federal. Agora vêm com a história 
da imemorialidade, e não funciona. Isso é invenção da 
FUNAI, é invenção de antropólogos, que, aliás, não dão 
direito de defesa. Quem pode se defender? E, se puder 

se defender, quem vai decidir será a própria FUNAI, 
cujo Presidente, que deveria estar aqui, já me disse: 
“Por que eu vou julgar contra um processo que fui eu 
mesmo quem fez?” Ele disse isso a mim, na minha 
cara! Então, é realmente difícil trabalhar em cima disso.

Faço um apelo ao Presidente e aos nossos De-
putados: vamos ter coragem, vamos mudar a lei. Há 
projetos de decreto legislativo, Deputado Micheletto, 
pelos quais poderíamos anular um ato do Poder Exe-
cutivo que exorbita a lei. O decreto legislativo está na 
Constituição, e nós não temos coragem de votar um 
decreto legislativo aqui? Temos proposta de emenda 
à Constituição do Deputado Aldo, do Deputado Ibsen 
Pinheiro. Eu tenho um projeto também regulamen-
tando a identificação de terras indígenas. Mas nada 
anda, porque as pessoas que defendem essa área, 
ideologicamente, não deixam andar nada nesta Casa. 
Até os projetos que saem da Mesa são direcionados 
àqueles que são contra, para derrubarem os nossos 
projetos que tratam desse assunto. Já fiz a denúncia 
na Mesa da Câmara dos Deputados. Podem verificar 
como é verdade o que estou dizendo. Então, é difícil.

Por fim, eu queria dizer à professora que respei-
te o nosso indígena, que vem aqui falar por ele. Ouça 
os nossos indígenas. Acho que, assim, a FUNAI vai 
começar a acertar. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando continuidade, passo a palavra ao Depu-
tado Francisco Araújo.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO ARAÚJO – Sr. 
Presidente, primeiramente, quero parabenizar esta Co-
missão pela atitude corajosa, por iniciativa do nosso 
Deputado Josué Bengtson, juntamente com o Depu-
tado Paulo Cesar Quartiero, de convocar esta audi-
ência pública. 

Quero parabenizar o Governo de Roraima, o Go-
vernador Anchieta, por ter enviado um representante, 
o Deputado Márcio Junqueira, que está no ITERAIMA, 
e a Assembleia Legislativa, que enviou um represen-
tante, o Deputado Rodrigo Jucá. Quero parabenizar o 
tuxá Emanuel e o tuxá Sílvio, representantes do povo 
indígena de Roraima, a Regina e os demais presentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
presentes, sou Deputado pelo Estado de Roraima, 
onde estou há pouco mais de 7 anos. Acompanhei 
a luta do guerreiro Deputado Paulo Cesar Quartiero, 
uma vítima, como todos os que estão aqui são vítimas 
e são guerreiros. 

Ao ouvir hoje a professora representante da FU-
NAI, e devo respeitar sua opinião, muito me entriste-
ceu quando se colocou delicadamente a desacreditar 
duas lideranças indígenas do nosso Estado que vêm 
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aqui dizer a verdade, e ela disse que eles não estão 
dizendo a verdade; quando se põe a desacreditar uma 
reportagem séria, como a da TV Bandeirantes, que 
mostrou ao Brasil e ao mundo a situação dos nossos 
índios; quando vem desacreditar a reportagem da re-
vista Veja; quando vem desacreditar S. Galego, que 
está aqui e que hoje vende espetinho, praticamente 
chamando-o de mentiroso.

Quero dizer aos colegas Deputados, que, pelo 
amor de Deus, abram os olhos, abram a mente! O 
que o general falou – e está de parabéns – foi que há 
muito mais na Raposa Serra do Sol do que imagina a 
nossa vã filosofia! A decisão do Supremo foi um jogo 
de cartas marcadas. Está aqui o Deputado que falou. 
Os senhores viram que um único Ministro foi contra, 
o Ministro Marco Aurélio, que suscitou como jurista as 
nulidades daquela ação, na qual as partes diretamente 
envolvidas sequer foram citadas ou intimadas a se ma-
nifestar. Ou seja, empurraram– nos tudo goela abaixo.

Muito bem disse aqui o Major Faradilson que 
nós, com toda a força, com toda a SODIUR, com to-
das as lideranças, com a nossa liderança de Governo, 
com todo o mundo, com toda a população, Governo e 
Assembleia Legislativa, não conseguimos vencer um 
pequenino grupo representando as ONGs, represen-
tando os interesses da Igreja Católica, lá dentro do 
nosso Estado. 

Mas ainda não percebemos a questão maior. E 
qual é a questão maior? Quem não ouviu o ex– Pre-
sidente Al Gore dizer que a Amazônia não é nossa? 
Quem nunca o ouviu dizer isso? E nós estamos aqui, 
como representantes do povo brasileiro, inertes. 

Acho que esta Comissão e esta Casa precisam 
dar uma resposta. Estão aqui colegas indígenas. Mui-
to se fala de território ianomâmi – acho que o general 
também deve ter ouvido falar a respeito –, um Estado 
independente, e tudo caminha para que isso aconteça, 
com apoio da FUNAI, porque a FUNAI não vai à ma-
loca da Malacacheta, do Canauanim, onde não existe 
minério, para ver a situação de miséria que existe lá. 
Mas às terras dos ianomâmi e à Raposa, onde há mi-
nério vai; e vai de helicóptero. Mas vá ver a situação 
do povo daquelas comunidades, sem remédio. Aquela 
matéria da índia no lixão é uma vergonha, e a FUNAI 
diz que não, que lá existe geração de renda. Geração 
de renda onde? Só se for em outro Estado, em outro 
país, não em Roraima.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Paulo 
Cesar Quartiero, esta audiência pública, graças a Deus, 
serve como a luz no fim do túnel que não tínhamos. A 
Constituição, em seu art. 49, inciso V, dá a esta Casa 
de leis poder para sustar, mediante decreto legislativo, 
aqueles atos que extrapolam o limite do Poder Execu-

tivo. Nosso Regimento Interno, em seu art. 24, inciso 
XII, também dá a esta Comissão Permanente poder 
para, por meio de decreto legislativo, sustar o malfa-
dado decreto que homologou a Raposa Serra do Sol. 

Pelo amor de Deus, senhores! Vemos aqui os 
próprios indígenas dizerem que são contra; vemos 
aqui toda a comunidade de produtores e agricultores 
dizerem que são contra tudo o que foi feito com nosso 
Estado; vemos a imprensa fazer isso; vemos um ge-
neral fazer uma excelente explanação aqui e mostrar 
que nossas fronteiras estão em jogo, e são o interesse 
nacional, e ninguém vai tomar uma posição? Ninguém 
vai fazer nada? Mostram que o minério todo está na-
quela região e ninguém vai fazer nada?

Deixo aqui este alerta, deixo esta sugestão a 
esta Comissão, que tem o poder de fazer isso – fica 
até como forma de requerimento, como forma de re-
sultado desta reunião —: que seja proposto um proje-
to de decreto legislativo para sustar os atos daquela 
malfadada portaria governamental que está acabando 
com o nosso Estado.

Para finalizar, quero trazer ao conhecimento dos 
colegas que recentemente fiquei sabendo que aumen-
taram mais ainda o tamanho da área confiscada que 
tínhamos para produzir, Deputado Márcio Junqueira, 
Deputado Paulo, através da Lei 12.058, de 2009, que 
trata de tributos. Inseriram no art. 44 uma questão que 
aumenta a área da reserva ianomâmi. Daí se conclui 
que, quando se trata da questão indígena no Estado 
de Roraima, dos índios que estão dentro da área de 
minério, tudo é feito de forma obscura, sem o conheci-
mento das partes interessadas e sem o conhecimento 
do povo.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Deputado Moacir Micheletto.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero saudar todos 
os presentes, na pessoa dos nossos líderes indígenas. 

Estou aqui desde os primeiros minutos para ouvir 
os depoimentos e tenho o compromisso de fazer um 
relato bem rápido e sucinto. 

O Presidente da Câmara, na época, Aldo Rebe-
lo, criou uma Comissão Externa destinada a avaliar in 
loco a situação da demarcação da área contínua da 
reserva Raposa Serra do Sol, da qual tive a oportuni-
dade de ser o Presidente. E aqui se encontram dois 
Deputados que fizeram parte dela: Luis Carlos Heinze 
e Jair Bolsonaro. Não vou citar os nomes dos demais, 
porque não estão aqui. E o Relator foi o hoje Senador 
da República Lindbergh Farias.

Quero dar um depoimento dizendo a todos os 
que aqui estão que, entre o depoimento de mil antro-
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pólogos e os que ouvi hoje, eu fico com o depoimento 
dos nossos indígenas que estão aqui.

Faço esta declaração porque este relatório foi fei-
to em 21 de fevereiro de 2000, e a Comissão Externa 
começou a trabalhar no dia 5 de fevereiro de 2004. No 
dia 10 de março, montamos o roteiro. Nos dias 16, 17 
e 18 de março, nós dessa equipe, esses Deputados, 
essa Comissão ficou no Estado de Roraima, onde fi-
zemos o levantamento. Aqui está o relatório. Vou en-
tregar em mãos a V.Exa. para que fique armazenado 
nos arquivos da Comissão de Agricultura, porque, la-
mentavelmente, um relatório completo foi entregue a 
S.Exa. o Presidente da República à época – quero me 
reportar àquilo que o nosso general colocou há pouco 
– e recomendava no penúltimo dos seus 33 itens de 
recomendações do Relator: 

“Entendemos também ser imprescindí-
vel que se convoque reunião do Conselho de 
Defesa Nacional para que este debata em pro-
fundidade e se pronuncie sobre a questão que 
envolve a segurança nacional em zona de fron-
teira e, principalmente, no Estado de Roraima.”

Lamentavelmente, o Ministro de Justiça à época... 
E me sinto aqui como um brasileiro envergonhado e, 
acima de tudo, indignado, porque o Presidente na épo-
ca avalizou o relatório da antropóloga Maria Guiomar 
de Melo, que por sinal nem brasileira é, um relatório 
que nós vimos e que tinha milhares e milhares de coi-
sas erradas e inverdades. A Presidência da República 
não aceitou o relatório dessa Comissão, não aceitou 
um relatório de uma Comissão constituída pelos Srs. 
Senadores, inclusive um relatório produzido pelas li-
deranças do Estado de Roraima.

Este aqui diz a verdade. E nós sabíamos que iria 
acontecer esse fato que está aqui. 

A professora que está aqui representando quem 
deveria estar aqui, o Presidente da FUNAI, é a única 
voz dissonante de tudo aquilo que vimos. E estamos 
via Internet, o Brasil está vendo. Isso aqui deveria ter 
sido... A grande imprensa nacional deveria estar colo-
cando para o Brasil inteiro o que está sendo debatido 
nesta Casa. O que está sendo feito ao povo e aos in-
dígenas de Roraima é um crime.

Eu me lembro, Deputado Quartiero, que a primei-
ra audiência pública foi num barracão de sua proprie-
dade. Fizemos audiências públicas com mais de 3 mil 
índios. Percorremos o Estado de Roraima de ponta a 
ponta. O General Heleno, inclusive, na época, nos deu 
condições de avaliarmos a situação e trazer um rela-
tório que tem consistência. É um relatório que expres-
sa o sentimento do povo de Roraima, que expressa o 
sentimento do agricultor de Roraima e que expressa 

o sentimento do povo brasileiro, porque o Brasil é um 
país continental, e lá no meu Paraná não se sabe o 
que é viver num Estado como Roraima, onde eu teria 
orgulho de poder morar.

Não é possível que não haja condição de fazermos 
com que seja revisto esse problema que fez com que a 
Raposa Serra do Sol ficasse com uma área contígua.

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer a V.Exa. – e 
já tivemos um grupo de Parlamentares falando com o 
Presidente João Paulo, da CCJ – que tramita na Casa 
a PEC 215, de 2000, cujo Relator é o Deputado Os-
mar Serraglio. Temos que colocá– la em votação. Ela 
diz que a demarcação de terras indígenas deve ser 
autorizada pelo Congresso Nacional. Não poderá ser 
mais por portaria da FUNAI, não poderá ser mais por 
decreto. Terá que passar por esta Casa. 

Nós fomos proibidos de entrar em áreas indíge-
nas em Roraima, nós Parlamentares, que represen-
tamos o povo. Vejam os senhores que barbaridade! 
Temos hoje uma Constituição, e esse decreto, todo 
esse regramento, toda essa política feita pela FUNAI 
desobedece, não cumpre a Constituição Federal, como 
o nosso general colocou há pouco.

Então, Presidente, para encerrar, quero entregar 
a V.Exa. este documento. Não sei onde o Governo o 
colocou, se o jogou no lixo ou não, mas que ele sirva 
de diretrizes, além do relatório do Senado Federal. 
Este é o relatório da Câmara, de companheiros que 
me acompanharam nessa Comissão, como citei há 
pouco, o companheiro Bolsonaro e o companheiro 
Luis Carlos Heinze.

Portanto, estou indignado, com vergonha, acima 
de tudo, de assistir ao depoimento que vimos aqui 
com tristeza sobre aquilo que está acontecendo por 
um laudo de uma antropóloga, quando o Governo de-
veria ter ouvido o Congresso Nacional. Sou solidário 
a nossa querida Roraima, sou solidário aos nossos 
indígenas e aos nossos companheiros do campo que 
constroem e ajudam a fazer de Roraima um grande 
Estado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– Obrigado, Deputado Moacir.

Próximo inscrito, Deputado Alceu Moreira, do Rio 
Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO ALCEU MOREIRA – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, tenho a impressão de que para 
se construir uma pauta dessas com essa unilateralida-
de, um jeito de pensar só de um lado, era preciso que 
alguém tivesse, no mínimo, um compromisso ideológico, 
acadêmico, urbano. Não podia ser alguém que tivesse 
um mínimo de noção da realidade do Brasil. Isso é tão 
surreal, tão impossível de acontecer que contamos para 
as pessoas e elas não acreditam: “Não, isso não pode 
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ter acontecido, isso não é verdade”. Está acontecendo 
no Brasil inteiro. A Raposa Serra do Sol é só o título 
desse triste capítulo. Vem mais por aí. 

No Rio Grande do Sul, o proprietário morando 
na beira da cerca vê o índio assando carne na pia da 
casa dele. O índio melhorou? Não! A mortalidade in-
fantil do índio está em 60 a 70 por mil nascidos vivos, 
porque não existe nenhuma política pública decente 
para os índios. A tal da proteção, da feira, da promessa 
de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não é 
bem assim. Para que acontecesse, fomos obrigados, 
no Governo do Estado, a fazer um programa de inclu-
são indígena, para dotar a área de políticas públicas 
capazes de proteger os índios com um pedaço de chão 
de morar. Tivemos de cortar postes, serrar postes da 
nossa companhia de energia elétrica para fazer casas 
para eles morarem, porque estavam morrendo de frio, 
no abandono. E não é só isso. 

Temos agora os quilombolas também. Preocupado 
com isso, pedi para fazer um estudo. Estou com o mapa 
na mão. O estudo está aqui. O que diz? As propostas 
de demarcação de terras no Brasil, as mais diversas, 
transformam o Brasil, que fica com 31,54% de reserva 
legal, 268 milhões de hectares; 16,94% de APPs, 144 
milhões de hectares; 14,7% de terras indígenas, 125 
milhões de hectares; 13,98% de unidades de conser-
vação, 119 milhões de hectares; e 2,9% de quilombos, 
25 milhões de hectares, sem falar nas áreas de pre-
servação estaduais, porque essas eu não tenho, e nos 
pequenos córregos e nascentes, que não se tem que 
avaliar o tamanho. Sabem quanto sobra para plantar? 
Menos de 20% do território nacional. 

Essa área verde que está aqui no meio é a única 
em que se consegue produzir alimento no Brasil. Pelo 
que percebo, os fantásticos ideólogos dessa corrente 
vão conseguir transformar o Brasil num belo jardim bo-
tânico para que o mundo aprecie e possa explorar os 
minérios, enquanto a população morre de fome, olhando 
para a mata. Fica ali, olhando para a mata, admirando 
e morrendo de fome, porque não tem como produzir. 

É inconcebível uma coisas dessas! Falando aqui 
com o Reinaldo, chegamos a uma conclusão – vários 
instrumentos podem ser montados, mas um eu quero 
propor agora. Nós queremos sugerir uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, uma CPI, a ser proposta por 
esta Comissão. Que se colham as assinaturas dos Par-
lamentares, para trazer para cá todas as autoridades, 
esses que se julgam mais brasileiros do que os outros 
e que, bem pagos pelas ONGs, estão subtraindo o Bra-
sil na calada da noite ou no silêncio das matas. É uma 
subtração odiosa, criminosa a que está acontecendo 
com o Brasil, porque não protege os negros nem os 
índios. Não serve a ninguém. Serve a meia dúzia de 

almofadinhas, que, com a cabeça montada a partir de 
certos ideários, acabam pensando que são a solução 
e a justiça para o mundo. Nós não podemos concordar 
com isso, que é ofensivo ao Brasil e vai transformar este 
País, que teria um grande futuro e poder competitivo.

Nós queremos discutir sustentabilidade – esse 
termo é fundamental –, nos aspectos social, ambien-
tal e econômico. Nós queremos esse debate, mas não 
imaginamos que se possa fazer demarcação de terras 
indígenas sem conversar com os índios. E agora uma 
antropóloga ou um antropólogo, essa figura inusitada 
que apareceu entre nós, que tem mais força que a 
própria Constituição, é capaz de dizer que o Zeca fica 
dentro, e o Maneca fica fora de tal área. Ela é quem 
estabelece a linha. A santa poderosa diz: “Agora eu 
posso isso; tu ficas fora e tu, dentro. Eu que mandei e 
acabou a conversa”. “Não, mas meu pai estava aqui 
e meu avô”. “Não, serão deportados”. Lá fica a Igreja 
que ajudaram a construir, a escola em que estudaram, 
a história da família, a casa, a propriedade. Não pas-
sarão de uma saudade além da porteira, porque logo 
depois virará chama para se destruírem os vestígios 
de que ali existia uma comunidade harmoniosa. Que 
vergonha! Que vergonha! Como alguém pode acredi-
tar que está fazendo bem para o Brasil? Custa– me 
acreditar que alguém de boa– fé esteja nisso. Mas até 
posso crer, de repente: já vimos alguns países comple-
tamente devastados por crendices ideológicas. Pessoas 
morreram. Gente que se mata, pensando que está fa-
zendo uma penitência em benefício de Deus. Veem-se 
esses alucinados, que mereciam muito mais um pouco 
de hospício do que estar num órgão público. Não são 
sérios. Certamente, não. Certamente, não. (Palmas.)

Quero concluir, dizendo que esta Casa, em nome 
da população brasileira, em defesa da população afro-
descendente, em defesa da população indígena, em de-
fesa da população brasileira com áreas de preservação 
ambiental, precisa instituir uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, para fazer responderem aqui esses que 
dizem que querem o bem da sociedade, que querem 
promover, baseados na antropologia, o retrocesso da 
vida – o índio não pode evoluir; tem que voltar a ser 
primitivo como era. Que esses respondam aqui.

Nós ouvimos muitas vezes que a Amazônia não é 
nossa. Quem sabe alguém já a vendeu em conta– go-
tas na calada da noite e mentiu para os outros, dizendo 
que era mais brasileiro que qualquer um. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Passamos a palavra ao ex– Ministro da Agricultura 
Reinhold Stephanes.
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O SR. DEPUTADO REINHOLD STEPHANES – 
Eu gostaria de mostrar este mapa, que, acho, pouca 
gente conhece.

(Segue-se exibição de imagens.)

Ele é muito interessante porque mostra que ou 
são área indígena, ou de preservação permanente, 
estadual ou federal, praticamente toda a divisa bra-
sileira, o Acre inteiro e Rondônia praticamente toda. 
Observem também que foi feito um cinturão, que ou é 
reserva indígena, ou é reserva estadual, ou é reserva 
federal. Trata-se de um anel que começa no Acre, vem 
vindo e chega até aqui, atravessando praticamente o 
Brasil inteiro. 

Nada disso aconteceu por acaso. Alguém acha 
que tudo isso aconteceu por acaso? Foi aprovado pelo 
Congresso Nacional? Alguém teve conhecimento dis-
so? Não, foi surgindo: atos em cima atos. E o que isso 
mostra? Que a fronteira brasileira está praticamente 
toda isolada por algum tipo de reserva. E se criou uma 
barreira de comunicação no sentido norte– sul, por-
que não se pode passar aqui: ou se passa por dentro 
de uma reserva ambiental, ou se passa por dentro de 
uma reserva indígena. Não se tem como subir aqui 
através de vias. Nem hidrovias se podem utilizar. Evi-
dentemente, alguma razão existe para isso, que já foi 
muito discutido e debatido aqui.

Aqui não está tudo, mas se observa, por exem-
plo, que o Acre só tem a possibilidade de utilizar 5% 
do seu território. Neste mapa só aparece a calha do 
Amazonas na parte de alagamento, mas não aparecem 
os pequenos rios, os pequenos riachos, que também 
teriam de ter suas reservas. Então, quando se desconta 
tudo e se veem todas as APPs que se têm de montar 
em torno disso, só sobram 5%. Aqui só sobram, já foi 
dito, 1,5 milhão de hectares mais ou menos – 1 milhão 
e 400 mil hectares – De 22 milhões de hectares e as-
sim por diante. Nesta área aqui, praticamente nada. 
No Estado do Pará, praticamente só isto aqui, porque 
destas pequenas áreas em branco ainda é preciso 
guardar 80%. Nem há como fazer infraestrutura nes-
tas pequenas áreas em branco para que elas possam 
ser exploradas. Então, evidentemente, há alguma ra-
zão para isso. Não surgiu sem uma estratégia por trás.

Pedi a palavra, embora tudo tenha sido tão bem 
abordado por todos que me antecederam, que mos-
traram tão bem sua indignação, para também mostrar 
minha indignação. Eu tomei conhecimento da história 
da Raposa Serra do Sol – para mim foi um desastre 
anunciado – exatamente quando a Comissão da Câ-
mara esteve lá e apresentou um relatório. Tive acesso 
ao relatório e depois a uma entrevista muito longa do 

Aldo Rebelo a respeito do assunto, o que claramente 
mostrou que era isso que iria acontecer. 

Efetivamente isso nos deixa indignado e triste. 
Como alguém já disse, não se trata de algo que está 
acontecendo só em Roraima, não. Lá o problema foi 
mas agudo, lá ele tem um nome, mas está aconte-
cendo – e vai acontecer – em outras áreas do Brasil 
também. Ou seja, nós temos que reformular todo o 
processo de decisão. O processo de decisão está erra-
do: a forma como as coisas acontecem, a forma como 
se limita uma área de quilombola, uma área indígena 
ou uma área de proteção ambiental. O processo todo 
tem que mudar porque efetivamente uma minoria, por 
razões às vezes política, às vezes ideológica, ou até 
por desinformação, acaba decidindo em nome de toda 
uma sociedade, em nome de todo um povo. Isso não 
pode ocorrer.

Então, nós temos de criar algo, Deputado Alceu 
– V.Exa. disse bem. Não sei se o caso é de uma CPI, 
mas esta sessão não pode virar apenas uma sessão 
de desabafo. Ela tem que levar a alguma coisa con-
creta, objetiva, que vá desde o item 1, que seja rever 
a situação – eu acho que ela merece ser revista; há 
fatos claros, lógicos, precisos, para serem revistos, e 
os Governos existem para rever suas posições –, até 
o futuro encaminhamento de um processo de decisão 
que seja adequado à complexidade dos problemas 
sobre os quais se têm de decidir, sem ficar na mão de 
pequenos grupos. 

O que nos chocou aqui também foi a falta de 
bom senso em determinados momentos. Tudo bem, 
estava decidido, mas não se pode chegar à casa de 
uma pessoa e dizer que ela tem 20 minutos para sair. 
Chocou a truculência da Polícia Federal, a falta de bom 
senso, enfim, de todos os órgãos envolvidos. Não vou 
citá– los. Até relacionei os órgãos que seriam respon-
sáveis por isso. 

Eu diria um pouco mais. Desculpem– me, há 
aqui um Senador Líder. Vi que citaram aqui alguns 
Deputados, mas ninguém citou, por exemplo, a figura 
forte que pode representar efetivamente o Estado, que 
não é o Deputado, mas o Senador. Como essas coi-
sas aconteceram? Eram Líderes do Governo. Alguém 
fez essa pergunta aqui e eu também a faço com todo 
o respeito. Eu sei que o Governador, na época, este-
ve aqui. Vejam bem, o que estou dizendo agora... O 
Deputado Quartiero pode ser prova disto. S.Exa. nem 
era Deputado; eu o encontrei no Mato Grosso. A mi-
nha indignação vem desde aquela época. O grande 
líder que eu conheci foi o Quartiero, sem conhecê-o. 
Eu o vi lá e disse: “Opa, você foi o grande líder”, no 
sentido de pelo menos se contrapor. Se bem que essa 
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não é a questão. A questão que eu coloco é que nós 
precisamos de duas coisas: uma, já mencionada, diz 
respeito a como se rever o processo; outra, a como 
os processos de decisão vão-se dar no futuro. Quer 
dizer, nós precisamos alterar a legislação. O Deputado 
Micheletto disse aqui que há uma PEC. Enfim, temos 
que ter alguma coisa. O processo decisório não pode 
continuar da maneira como está.

Desculpem-me, foi também um desabafo, só que 
eu espero que não fique só no desabafo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – O próximo inscrito é o Deputado Jair Bolsonaro.
Não sei se o Senador Romero Jucá quer-se pro-

nunciar...
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Eu quero.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Vamos permitir ao Senador falar; depois falará 
o Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Eu quero, 
em rápidas palavras, dizer que estou solidário ao mo-
vimento. A situação da Raposa Serra do Sol marcou 
muito o Estado de Roraima. 

Eu, pessoalmente, tinha uma proposta interme-
diária de demarcação, que defendi junto ao Governo e 
junto às partes. Infelizmente, a proposta não foi levada 
em conta. Meu voto foi vencido na articulação. Eu en-
tendia que a demarcação poderia ser feita de forma 
diferente, retirando-se vilas, retirando-se todo o vale do 
arroz, um vale produtivo importante, retirando-se algu-
mas comunidades que são históricas e algumas áreas.

A demarcação não precisava ter sido feita da-
quela forma. Infelizmente, foi uma decisão tomada 
pelo Governo. Nós lutamos contra ela, mas perdemos 
a batalha. É importante a revisão do processo, não só 
no caso da Raposa Serra do Sol. 

É importante se discutir efetivamente de que 
forma a política indigenista pode ser melhorada. Na 
verdade, política indigenista não implica só demarcar 
terra indígena. Há uma série de ações que precisam 
ser feitas. Por exemplo, já foi criada pelo Governo, há 
pouco tempo, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, 
no Ministério da Saúde. Foi um ganho, um feito positi-
vo. Entretanto, outros feitos positivos são necessários: 
PRONAF Indígena, financiamento para produção e 
equipamentos, enfim, outras condições de educação. 
Tudo isso precisa ser feito.

Então, eu quero aqui registrar a minha posição, 
que é proativa, em favor de se procurar melhorar a atu-
ação da política indigenista. Inclusive, está tramitando 
na Câmara dos Deputados uma proposição de minha 
autoria, o Projeto de Lei nº 1.610, de 1996, que regu-

lamenta a mineração em terra indígena, um projeto 
extremamente importante.

Isso precisa ser definido para que efetivamente 
não se tenha mais a desculpa de se demarcar terra 
indígena por conta da necessidade de se fazer o con-
gelamento de minérios. Esse é um ponto que a Câmara 
precisa analisar. O projeto já passou por algumas co-
missões. Houve uma Comissão Especial, o Deputado 
Edio Lopes, que está aqui, foi seu Presidente. Nós 
estamos pedindo a renovação da Comissão Especial 
exatamente para que o relatório que foi feito possa ser 
votado, e o processo possa andar.

Eram essas as observações que eu queria fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Agradecemos ao Senador Romero Jucá.
O próximo inscrito é o Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. DEPUTADO JAIR BOLSONARO – Sr. 

Presidente, eu quero dar uma contribuição para a Co-
missão, tenho certeza, na linha do Deputado Reinhold 
Stephanes e agradecer ao Deputado Quartiero porque 
eu estava adormecido nessa questão. S.Exa. me deu 
uma bronca e me convocou para vir aqui. Eu, para não 
ser punido no sábado e domingo que vêm pela frente, 
resolvi atender à convocação do Deputado Quartiero. 

Sr. Presidente, quero ler aqui um editorial bem 
curtinho do Jornal O Globo. É pena que o garoto do 
grupo, que estava ao meu lado, acabou de sair daqui. 
Jornal O Globo, de 26 de junho de 1992, minha con-
tribuição está baseada nisto, e eu tenho até mais um 
argumento em cima disto aqui:

“Criada por portaria do Ministro da Justi-
ça, a reserva ianomâmi não conseguiu escon-
der, pelo tamanho descomunal, 9,4 milhões de 
hectares, os seus defeitos congênitos: a incons-
titucionalidade de origem. A decisão ignorou 
o Conselho de Defesa Nacional, antecipou-se 
à lei complementar que regula a utilização de 
faixa de fronteira e à conclusão do Estatuto 
do Índio, etc. [...] Acrescenta-se a condição 
de uma entidade virtualmente inadmissível”.

Continua o editorial:

“A correção desse acúmulo de erros co-
meça agora com a aprovação unânime, pela 
Comissão de Defesa Nacional da Câmara, do 
projeto de decreto legislativo que simplesmen-
te extingue a reserva indígena. Falarão ainda 
outras Comissões, porém a perspectiva é de 
que o projeto Bolsonaro avance sem maiores 
dificuldades”.

E conclui no último parágrafo:
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“Houve, sem dúvida, demagogia indi-
genista e ecológica, às vésperas da Rio 92”.

Sr. Presidente, na conclusão que eu quero apre-
sentar ao pessoal aqui – pena que o General Maynard 
foi embora –, quero até me arvorar em general e falar 
da ambição que realmente se tem pela Amazônia. Hoje 
em dia nós podemos – a lei nos garante isto – até fur-
tar algo a alguém por uma questão falimentar, e não 
somos punidos.

O General projetou ali certos minerais estratégicos 
que se estão acabando. E, em nome da sobrevivência 
de sua população, outros países não vão morrer com 
bomba atômica na mão, nos vendo batendo palmas 
para índios e para indigenistas. Vão entrar lá. E que 
Exército nós temos? Nós não temos Exército, Sr. Pre-
sidente. Temos homens de boa vontade, vamos assim 
dizer, com muito patriotismo, com muita vibração, ga-
nhando pouco, mas não temos condições de defender 
a nossa Amazônia.

Inclusive agora, pessoal, querem esculhambar 
mais ainda as Forças Armadas, criando a Comissão 
da Verdade. O Governo vai indicar todos os seus in-
tegrantes para nos esculhambar. E o pessoal reclama 
para mim: “Os militares não tomam posição nessa 
questão de reserva indígena?” Cada vez mais vocês, 
meus colegas, esculhambam os militares! E vão es-
culhambar agora a Comissão da Defesa. O Governo 
gosta de apurar só o que interessa para ele. 

Para concluir, Sr. Presidente, o General cantou 
aqui o art. 231, que diz que cabe à União demarcar as 
terras indígenas – à União. E o art. 48 da Constituição 
diz o seguinte:

“Art. 48. “Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, [...] 
dispor sobre todas as matérias de competên-
cia da União [...]”.

Vamos checar, vamos tirar a temperatura do Su-
premo Tribunal Federal. Eu, que sou capitão do Exér-
cito... Dizem que militar não tem muita cultura, vamos 
assim dizer, nessa área. Dizem. Eu acho que não. Eu 
acho que eu, particularmente, não tenho. Sou de ar-
tilharia, gosto de atirar. Mas, Sr. Presidente, eu acho 
que qualquer um – qualquer um –, Líder do Governo, 
Senador Jucá, qualquer rábula entende que demar-
cação de terra indígena tem que ser feita entre o Exe-
cutivo e o Legislativo. Está escrito aqui! E quem pode 
propor, Senador Jucá, a ADIN? Os senhores sabem 
quem pode propor. Eu sugiro a Mesa da Câmara. Eu 
nem vou falar aqui no Governador do Estado ou na 
Assembleia Legislativa de vocês, porque tem muito 
mais poder, se nós conseguirmos convencer a maioria 
da Câmara dos Deputados, a Mesa da Câmara propor 

uma ADIN baseada nesses dois artigos. E vamos botar 
um ponto final nisso tudo. E vamos fazer com que O 
Globo volte a escrever editoriais pelo País.

Essa é a contribuição que quero dar. E vou cobrar 
de vocês aqui, do Deputado Quartiero, que cobrou de 
mim hoje, o que S.Exa. vai fazer junto aos nosso co-
legas da Mesa a fim de que ela proponha uma ADIN 
para tornar sem efeito não apenas a Reserva Raposa 
Serra do Sol, mas todas as reservas que foram de-
marcadas ao arrepio da nossa Constituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 
– O próximo inscrito é o Deputado Berinho Bantim.

O SR. DEPUTADO BERINHO BANTIM – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Quero saudar os Deputados membros desta 
Comissão, quero saudar o Deputado Quartiero por 
ter– me formalizado o convite. Estou bastante honrado 
em estar participando desta reunião. Quero saudar o 
Senador Romero Jucá, do meu Estado; o Deputado 
Estadual Rodrigo Jucá, representante, neste evento, 
do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima; o Sílvio, Presidente da SODIUR; o Manoel; 
os nossos conterrâneos lá de Roraima; o Sr. Galego, 
em cujo nome saúdo todos os macuxis roraimenses 
que aqui estão presentes.

Sr. Presidente, eu não tenho perguntas a fazer 
nem a quem direcionar minha fala. Eu quero apenas 
falar da minha satisfação em estar participando desta 
Comissão e em saber que aqui hoje se pode iniciar 
o processo de revisão da área Raposa Serra do Sol. 
(Palmas.) O povo de Roraima pede por isso.

Eu não tinha nenhuma propriedade rural dentro 
da área Raposa Serra do Sol. Portanto, não estou le-
gislando em causa própria. Trata-se do povo, do Sílvio, 
que representa aqui mais de 50 tuxauas e foi ignorado 
pela representante da FUNAI. Acho até bom que ela 
tenha saído porque, nesta audiência pública, ela não 
vai conseguir ouvir o que gostaria, o que o Presidente 
da FUNAI gostaria de ouvir, o que o Governo Federal 
gostaria de ouvir.

Agora, hoje aqui brasileiros começaram a ser 
contaminados. Dizem: quando o quintal do vizinho 
está pegando fogo, abra os olhos, que o fogo pode ir 
para o seu. Corra com o balde de água para ajudar a 
apagar o fogo. Quando nós gritávamos, quando Már-
cio Junqueira gritava no plenário desta Casa, muitos 
brasileiros não davam ouvido ao que ele dizia. O que 
eu falava no plenário da Assembleia Legislativa diziam 
que era uma visão romântica nossa. 

Nós não gritávamos e nem falávamos como ro-
raimenses; nós falávamos e gritávamos como brasi-
leiros. O que estava sendo mutilado era um pedaço 
do Brasil, não era o Estado de Roraima. Nele, nesse 
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pedaço, tinham apenas seis arrozeiros, e diziam que 
essa briga, essa luta era de arrozeiros. Os arrozeiros 
estavam dentro dessa área e eram apenas seis, que 
representavam 6% do PIB de Roraima. Se fossem 60, 
representariam 60%.

Mas o nosso grito era exatamente por saber a 
situação de penúria em que eles iam ficar, porque 
nós já sabíamos que, nas outras áreas demarcadas 
pela FUNAI, os índios passam, literalmente, fome. Os 
índios não têm condições de produzir nada porque o 
Governo Federal os deixa abandonados à própria sorte. 
A FUNAI não tem nenhum programa para diminuir a 
fome desses brasileiros, que não querem viver como 
ambientalistas, como homens dos cabelos amarrados, 
como a FUNAI quer que eles vivam. Eles não querem. 
Eles não querem ser mostrados para o mundo de tan-
ga, andando nus. Eles querem mostrar para o mundo 
que eles são seres humanos e que têm condições e 
capacidade de participar juntamente com a comuni-
dade branca. Eles querem ser integrados.

O Sílvio anda em uma L-200, branca, da SODIUR, 
mas eu tenho certeza que ele gostaria de andar é em 
uma Hilux, pois quem não gosta do desenvolvimento? 
Agora, dizer que, porque índio anda agora de carro, é 
aculturado, deixou de ser índio... 

Então, Sr. Presidente, hoje aqui eu começo a 
ouvir algumas saídas, como as que foram ditas pelo 
Bolsonaro, pelo Ministro. É hora de o Congresso Na-
cional abrir os olhos, porque a contaminação de novas 
demarcações de áreas indígenas vai andar por outros 
Estados, e homens que produzem serão jogados, como 
estão aqui os representados do nosso povo da Raposa 
Serra do Sol; como o Aílton, que saiu da terra, e tem 
aqui um documento assinado por um desembargador, 
representando um Ministro do Supremo, e que não foi 
cumprido. Está aqui o Aílton: não recebeu terra, não 
recebeu indenização.

Então, o que nós queremos é que, a partir deste 
momento, dessas discussões em que aqui todo mundo 
aqui está inflamado, em que roraimenses estão aqui, 
brasileiros inflamados...

Quando o general mostrou a riqueza do subsolo, 
são os índios morrendo de fome em cima de uma terra 
rica, em cima de um subsolo rico. É exatamente assim 
que eles vivem. Se você for à Casa de Cura da FUNAI, 
vai ver a situação em que os índios vivem, esperan-
do por um atendimento médico digno que não chega.

A FUNAI, essa cabideira... Como já foi dito aqui, 
deveriam é pedir a extinção dela, dessa cabideira de 
emprego. Eu não sei se a culpa é do órgão, se a culpa 
é do Governo Federal. Eu atribuo ao Governo Federal. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria aqui, meu ami-
go Quartiero, meu amigo Marcio Junqueira, que tanto 

gritou dentro desta Casa contra a demarcação da área 
Raposa Serra do Sol, que daqui possa surgir um outro 
momento para que nós, brasileiros, possamos dizer ao 
nosso povo que nós lutamos; que nós defendemos a 
todo momento que a revisão da Raposa Serra do Sol 
seja feita. Isso não é bom para Roraima; isso é bom 
para o Brasil, isso é bom para os brasileiros.

Eu espero que apenas os discursos inflamados, 
da forma como os Parlamentares expuseram os seus 
posicionamentos, não terminem com o encerramento 
desta reunião. Que daqui possa nascer, sim, um novo 
momento; o momento da revisão da área Raposa 
Serra do Sol.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Deputado Reinaldo Azambuja.
O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA – 

Sr. Presidente, autor do requerimento Deputado Josué 
Bengtson, Sras. e Srs. Deputados, ao chegar à minha 
residência, no sábado à noite, eu assisti ao final de uma 
telenovela e, no finalzinho, no último capítulo, estavam 
elegendo uma Deputada Federal e mais uma vez fa-
zendo uma brincadeira com o Congresso Nacional, 
com a Câmara Federal. Após aquela eleição, a eleita 
Deputada – muito bonita, por sinal —tirou uma foto-
grafia com o diploma e uma sainha bem curta e tocou 
uma música ao final disso dizendo: “Que Brasil é esse?”

Eu me pergunto, Presidente: que Brasil é esse 
que nós vimos aqui hoje nesta audiência pública? Eu 
vi aqui a Regina, representando os produtores de Ro-
raima, e vi lágrimas nos olhos, Presidente, de muitos 
Parlamentares aqui escorrerem quando ela e outros 
produtores, o Silvio, o Manoel, se expressaram.

Eu pergunto, Silvio: que Brasil é esse em que 
burocratas que ficam aqui em Brasília acham que 
conhecem mais a realidade dos povos indígenas de 
Roraima do que você, que representa 9 mil índios; do 
que o Manoel, que representa 3 mil índios, e repre-
senta com muita competência, mostrando a realidade 
que vocês gostariam de ter lá em Roraima, de poder 
conviver pacificamente com os nossos irmãos brancos 
que estavam ali e não foram ouvidos. 

O que valeu e prevaleceu? Uma demarcação frau-
dulenta, com laudos que foram forjados, não ouvindo 
a população daquele Estado, não ouvindo as comu-
nidades indígenas e nem as pessoas que moram no 
Estado de Roraima. Aí a gente realmente se pergunta: 
que Brasil é esse?

Invocam aqui a Constituição Federal, como vi aqui 
a Dra. Lylia falando da Constituição, mas não respei-
tam a Constituição. Nós vimos aqui o povo de Santa 
Catarina, o Prefeito, Deputados Estaduais, com títulos 
com mais de cem anos que foram daqueles colonos 
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titulados pelo Estado. Que Estado é esse que titula um 
cidadão e aquele título não tem validade? É um Estado 
que titula e dá o calote no cidadão que recebeu esse 
título definitivo da sua propriedade e pagou por aquilo. 
Que país é esse em que nós vivemos hoje? 

Convivendo com essas pessoas, e disse aqui o 
General e como muitos que me antecederam aqui, é 
a hora realmente de o Congresso Nacional, a Câmara 
reagir contra isso. E nós temos os meios, Sr. Presidente.

Eu e o Deputado Alceu Moreira, e acho que todos 
nós, merecemos realmente formalizar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, analisar esses processos de 
demarcação e esses laudos antropológicos, que são 
forjados, fabricados. 

Lá no meu Estado, Mato Grosso do Sul, a Dra. 
Lylia aqui citou a Aldeia de Dourados, que eu conheço 
bem. Tenho certeza de que, se não fosse esse monte 
de burocratas que ficam aqui em Brasília no ar– con-
dicionado, formulando essas políticas indigenistas que 
não atendem a realidade... Vocês indígenas deveriam 
dizer a eles o que vocês querem, e não eles irem lá em 
Roraima impor a vocês o que vocês têm que querer. 

A realidade está toda distorcida. Se essas pessoas 
saíssem daqui, se diminuíssem o tamanho da FUNAI, 
de burocratas que ficam ali dentro, não ia ter genocídio 
nem morte de indígenas, doutora, como existe na Aldeia 
de Dourados. Índios estão morrendo de fome pela não 
assistência da FUNAI, e a senhora conhece bem. Se o 
dinheiro da FUNAI, que 70% é gasto aqui em Brasília, 
fosse para atender aos indígenas desse Brasil, tenho 
certeza de que não haveria genocídio nenhum no Brasil 
e nem indígenas morrendo, porque são irmãos nossos.

Então, eu entendo, Sr. Presidente, e entendo 
vocês, Manoel e Silvio, e todos aqui, vendo a Regina 
que nos emocionou a todos, que realmente é preciso 
uma reação do Congresso para chamar essa respon-
sabilidade, Presidente. Vamos montar essa CPI, vamos 
chamar a FUNAI, esses antropólogos. 

O desrespeito à Constituição... E o Bolsonaro fa-
lou aqui: se está escrito na Constituição, e o Supremo 
Tribunal Federal, dentro da minha ignorância, diz que 
é o guardião da Constituição, então ela está sendo 
rasgada pelas maiores autoridades, em desrespeito 
ao povo brasileiro; em desrespeito a um cidadão de 
bem que eu vi aqui, proprietário lá de Santa Catarina, 
que tem um título que não vale nada, que foi titulado 
pelo Estado. E isso eu vejo no Brasil todo. Então, real-
mente, isso causa indignação. 

Eu tenho certeza, Presidente, que as lágrimas 
nos olhos, inclusive de V.Exa., que escorreram hoje 
aqui, são de indignação. É de nós perguntarmos real-
mente: que Brasil é esse que não respeita os direitos 
de ninguém, no qual uma meia dúzia de “burrocratas”, 

que ficam no ar– condicionado, estão criando leis, aten-
dendo ONGs com interesses escusos e não interesse 
do povo brasileiro, o que foi muito bem demonstrado 
aqui tanto pelos indígenas como pelos produtores e, 
principalmente, pelo povo de Roraima. 

Então, Presidente, vamos nos indignar, propor 
essa CPI, pegar as assinaturas e chamar aqui na res-
ponsabilidade da Comissão da Agricultura para que a 
gente possa começar, realmente, a dar um recado à 
população brasileira. 

Eu não quero ver mais a Câmara Federal ser 
motivo de gozação, como nós vemos todos os dias, e 
acho que muito disso é porque realmente nós estamos 
deixando que pessoas que não têm responsabilidade 
nem o amor pelo nosso Brasil tomem o lugar deste 
Congresso Nacional e das responsabilidades que a 
gente tem.

Era só, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Malda-

ner) – Com a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE 

– Sr. Presidente, colegas Parlamentares, em nome 
do Sílvio, Manoel e da Regina, quero saudar a co-
munidade roraimense que veio aqui hoje. Como o 
Deputado Micheletto disse, nós estivemos lá, vendo, 
Deputado Quartiero, uma comunidade próspera. O 
Deputado Bolsonaro estava junto. Nós participamos 
daqueles dias. E, pasmem, disse o Micheletto: chegou 
um momento em que uma comissão de Deputados 
brasileiros tiveram que pedir autorização para ver se 
podiam entrar, Bolsonaro. Lembra? Nós, Deputados 
brasileiros, se poderíamos ou não num determinado 
local. Imaginem o que pode ser reservado, Presiden-
te, à comunidade brasileira.

Getúlio Vargas, conterrâneo de São Borja, já nos 
anos 40, criou aqueles Territórios: Roraima, Rondônia, 
Amapá, Acre. Por quê? Porque ele sabia que havia in-
teresse naquela região. Esse é um grande problema 
que nós temos e é um exercício de Brasil. Essa é uma 
situação que nós temos. 

O Ministro Reinhold Stephanes, quando Ministro, 
pediu à EMBRAPA o georreferenciamento, que se fizes-
se aquele levantamento, e demonstraram as questões 
indígenas, as Áreas de Preservação Permanente, as 
Áreas de Reserva Então, pelo que o Deputado Alceu 
Moreira coloca, praticamente sobra 20% do território 
brasileiro. São, como dizia o finado Leonel Brizola, os 
interesses contra o Brasil.

Se alguém tinha dúvida, não há dúvida nenhuma. 
Essa é uma questão e me somo a todos que já mani-
festaram a indignação, porque estive lá. Vi Rondônia. 
Também estive lá, vendo a roubalheira que faziam 
com as minas de diamante, os minérios que tinha lá 
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em Roraima, dito pela população, os aviões que saíam 
de lá, daquelas minas que tem lá. Foi em Rondônia, e 
lá com vocês não é diferente.

Isso aqui está sendo reservado para alguém, e 
esse alguém não é o povo brasileiro, que somos nós, 
os nossos filhos, os nossos netos, sejam índios, bran-
cos, negros. Não interessa! É o povo brasileiro que 
está sendo vendido. 

Quando falam em Al Gore, Bill Clinton, Schwar-
zenegger, esses caras mataram todos os índios deles! 
Mataram tudo nos Estados Unidos! Não têm mais re-
serva! Aqui, o Brasil vai ser um cenário internacional 
para a Rede Globo, cujo Presidente, Roberto Lineu 
Marinho, é Presidente da WWF do Brasil, e o filho do 
Rainha da Inglaterra é Presidente da WWF mundial. 
Eles têm outros interesses nas questões ambientais, 
nas questões indígenas, nas questões quilombolas. É 
de fora para dentro que vêm dizer o que nós do Brasil 
temos que fazer! 

Nós, Deputados, aqui, o que nós precisamos 
fazer, Deputado Bengtson, e parabenizar pela propo-
situra desta reunião? Deputado Quartiero, nós temos 
que fazer como brasileiros! Aqui, Deputado de qualquer 
partido, da base do Governo, contra o Governo, não 
interessa, mas nós, como brasileiros, temos que tomar 
uma posição. O Deputado Alceu Moreira, o Deputado 
Azambuja, vamos fazer isso aqui, seja contra a FU-
NAI, contra o INCRA ou contra ONG, contra quem vem 
aqui no Brasil querer dizer o que nós temos que fazer. 

Dizia outro dia um ambientalista: nós vamos ago-
ra... O turismo ecológico... A Rede Globo vai vender os 
seus filmes! O Al Gore já ganhou quantos milhões de 
dólares, vendendo os seus filmes pelo mundo afora? 
Ele vem, filma isso aqui e mostra vocês. Ele está fil-
mando vocês lá, os índios, irmãos de vocês. Ele está 
ganhando dinheiro, enquanto vocês, miseravelmente, 
estão vivendo hoje aqui, morrendo de fome! 

Eu vi lá. Eu sou agrônomo, Quartiero. Vi o Esta-
do de Roraima, vi agora os arrozeiros que estão aqui 
comigo, penando para plantar, pagando para plantar. 
Vi o que você fez, Quartiero, você e os outros cole-
gas que foram para lá. Não tinha variedade, não tinha 
adubo, não tinha nada! Fizeram uma lavoura, que eu 
vi, como agrônomo que sou, três colheitas por ano! 

O Estado de Roraima tem terra como poucos 
lugares do Brasil têm. Tem água doce, que é uma das 
maiores reservas do mundo; tem clima, tem gente, tem 
mata, tem reservas minerais. É isso que o mundo está 
olhando! E nós estamos aqui assistindo, passivamen-
te, ficar com 80% do território sem fazer nada! São 
os outros interesses que existem e que se escondem 
atrás dos índios. Vocês são um bode expiatório, são a 
massa de manobra deste País!

Por isso, Presidente, esta Comissão hoje... Acho 
que é histórico o que nós estamos fazendo aqui hoje. 
É um grito de rebelião que nós temos que fazer contra 
o que se faz no Brasil. O Presidente Lula, que assinou 
esse decreto e levou o nosso relatório, não viu! De-
putados de todos os partidos, Bolsonaro, estavam lá 
naquele momento, e viram um relatório sério! 

O Ministro Ayres Britto, do Supremo, fez a con-
denação. O que se pedia? Um milhão e setecentos 
mil hectares, no máximo, 80 a 100 mil hectares, para 
alguém poder sobreviver; para alguém sobreviver; para 
dar comida para vocês, que pagassem um arrenda-
mento para vocês. Vocês podiam receber e viver muito 
bem. Uma represa... Vocês não têm energia elétrica. 
Uma empresa de quase 100 megawatts, do Rio Cotingo, 
que não se pode fazer... A energia elétrica é a diesel, 
e a sociedade brasileira paga pelo diesel para poder 
pagar aquela energia elétrica. E tem hidrelétrica para 
fazer! Tem tudo para fazer. A riqueza que tem lá, eu vi. 

Ouvi com o Deputado Rodolfo e outros que esti-
veram lá naquela ocasião, um índio, como ele era índio, 
de origem de índio, um médico. Era Deputado naquele 
momento conosco, o Márcio Junqueira. 

Essa é uma questão que eu acho que neste mo-
mento nós estamos nesta Comissão aqui dando um 
brado, um alerta levantado pelo Quartiero tantas ve-
zes. Está aqui, incriminado por quê? Por que defendeu 
o Brasil, Quartiero? Esse é o crime que você fez, por 
defender o Brasil. Ser contra quem? 

O cara rouba aqui dentro, assalta aqui dentro, 
e está tudo bem, está todo o mundo solto! Quarenta 
mensaleiros, Bolsonaro, quarenta vão ser soltos! Nin-
guém vai fazer nada contra eles. Agora, a Veja mostra 
1 bilhão de sonegação. Podem acreditar no que eu 
vou dizer: não vai acontecer nada! O cara entregou 
aquele jet ski, o cara entregou uma ilha, entregou não 
sei o quê... Miséria! Não vai pagar nada! Quem tem 
dinheiro se safa. 

Nós vimos aí, Bengtson, aqueles 16 produtores 
rurais, 168 hectares de quilombos, que o Presidente 
Lula assinou. Um crime contra aquelas pessoas! Um 
cara tem meio hectare, outro cara tem 2 hectares. A 
maior área de um negro, 24 hectares. Tiraram a terra 
deles! Tiraram a terra! Três gerações, quatro gerações, 
com escritura. O que vale isso? Nada! Um decreto 
presidencial.

Esse projeto que nós temos que acertar, que o 
Deputado Serraglio é Relator, é um compromisso nos-
so, de cada partido acertar isso. Esta Casa é que tem 
que decidir. Não é o decreto da FUNAI, um decreto 
do INCRA, um decreto do Presidente. Se encerram lá 
no Ministério e dizem que vão fazer, e o povo não é 
ouvido. Vocês nunca foram ouvidos! 
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Eu ouvi, quando estive em Roraima: tem gente 
que saiu das terras, tiraram as terras deles há mais 
de 50 anos e não receberam nada. Que crime é esse? 
Qual é compromisso do Brasil com essa gente? Que 
Governo é esse? Não é esse Governo, é qualquer Go-
verno. Desde aquela época já se fez. 

Por isso, pessoal, acho que aqui este momento 
é histórico, viu Quartiero? Essa sua questão é nossa! 
(Palmas) Não é sua, não é dos Deputados de Roraima. 
(Palmas.) Isso é do Brasil! É isso que nós temos que 
fazer. Senão, o que nós vamos fazer para o nosso País? 

Nós estamos entregando tudo, de braços cru-
zados, aplaudindo, melhor governo do mundo, e nós 
estamos entregando a nossa Pátria para o internacio-
nalismo. Vêm os Estados Unidos, vêm os americanos, 
vêm os europeus, vêm os asiáticos, todo mundo dizer 
o que nós temos que fazer aqui dentro. E que Brasil é 
esse? Nós, o que temos fazer aqui? Eu queria ver se... 

Os Deputados estavam discutindo Código Flo-
restal, veio WWF, veio ONG, se acorrentarem aqui 
dentro da Câmara dos Deputados. Se fôssemos nós, 
lá na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, em qualquer 
país, nos Estados Unidos, no Japão, o que fariam? 
Presos! Matavam os nossos caras, Bolsonaro! Agora, 
os caras vêm aqui, dizem o que nós temos que fazer, 
e nós o que vamos fazer? 

Nós somos brasileiros! Este País é nosso! Não é 
de ninguém mais! Os índios que vieram, os imigrantes 
alemães, como eu, italiano, como tu, Quartiero, nós 
que... Hoje é o Brasil, nós somos todos brasileiros. 
Agora vêm os caras lá de fora e dizem o que nós te-
mos que fazer!

Doutora, eu sei, posso até acreditar na sua boa 
vontade. Tem gente que sonha com um Brasil diferen-
te, mas o Brasil real é diferente, essa gente que está 
lá vivendo no dia a dia morrendo de fome. Eu posso 
sonhar com o Brasil. Sonhe com ele. Agora, a realida-
de é outra; a triste realidade daqueles que sustentam 
este País. 

Por isso, acho que hoje aqui, Deputado Reinaldo 
e demais colegas Parlamentares, está saindo um movi-
mento. Um movimento tem que nascer dessa reunião, 
Quartiero, para auxiliar não você, mas auxiliar o Brasil 
para preservar o que nós temos aqui hoje. 

Obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– O Deputado Paulo Piau já saiu. Vamos para o último 
inscrito, Deputado Edio Lopes.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES – Sr. Presi-
dente, eu sei que já se avança a hora, mas eu, como 
Deputado de Roraima e como um dos que vive no dia 
a dia todo esse problema, não poderia deixar de aqui, 
em breves palavras, também colocar a minha posição.

Quero justificar minha ausência ao longo dos 
trabalhos desta audiência pública porque sou, ou fui, 
requerente de uma audiência pública, onde foi convi-
dada a Receita Federal do Brasil, de Foz de Iguaçu, 
a Polícia Federal e outros órgãos, para prestar escla-
recimento sobre mercadorias e bens apreendidos em 
todas as fronteiras e que são bilhões de dólares que 
ficam ali apodrecendo, sendo depenados. Então, nós 
queremos saber e até colher subsídios para que nós 
possamos ter um encaminhamento mais rápido no 
desvencilhamento dessa enorme e fantástica soma 
de recursos oriundos de apreensões e contrabandos 
ao longo de toda fronteira brasileira. 

Pois bem, quero dizer, Presidente, que sou sig-
natário da PEC 117, que está apensada à PEC 215, 
da qual o Deputado Osmar Serraglio é o Relator na 
CCJ. Nós esperamos que essa minha contribuição 
junto com outras possa trazer um norteador para a 
questão indígena de todo o Brasil.

Nós também queremos fazer coro àqueles que 
entendem que a palavra não pode ser única e exclusiva 
de um antropólogo. Na verdade, como já disseram aqui, 
o antropólogo é o deus da questão de demarcações 
de terra indígena, com base no Estatuto Indígena e no 
decreto que regulamentou a questão. Nem o Presidente 
da República pode alterar para mais ou menos o que o 
antropólogo colocou ali, segundo o entendimento hoje.

Quero aqui, Sr. Presidente, manifestar minha 
surpresa em não ver a imprensa nacional aqui, a im-
prensa que embalou o Ministro Carlos Ayres Britto 
e quase toda nossa Suprema Corte nessa questão. 
Porque eu disse ali, na semana seguinte da decisão 
do Supremo Tribunal Federal, da tribuna da Câmara 
dos Deputados, que eu até imaginava o sentimento 
que norteou o Ministro Carlos Ayres de Brito quando 
ele estava fazendo o seu voto. Eu disse que o voto 
era tão utópico, o voto era tão romântico, tão distante 
do mundo real que eu até chegava a imaginar que o 
Ministro, quando escrevia seu voto, fechava os olhos 
e conseguia ver o índio Peri, de O Guarani, correndo 
nu pelos campos naturais de Roraima. Eu até imaginei 
isso. Minutos depois, ao chegar ao meu gabinete, para 
minha surpresa, eu recebi um telefone do gabinete do 
Ministro me inquirindo, questionando meu pronuncia-
mento, que fora desairoso com a pessoa do Ministro. 
Mas essa é a verdade!

Eu quero dizer aqui que o Supremo Tribunal Fe-
deral extrapolou, rasgou o devido processo legal, que 
é um marco de qualquer sistema de qualquer regime 
democrático de Direito. Ora, está ali uma questão que, 
por si só, já seria objeto para anular o processo e voltar 
ao processo de Raposa Serra do Sol em 1992. Porque, 
naquele grupo interministerial de trabalho, consta do 
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relatório da FUNAI um laudo feito pelo professor da 
USP José Juliano de Carvalho, justamente a pessoa 
que, segundo o laudo, elaborou o trabalho de avalia-
ção econômica do que seria a Raposa Serra do Sol, 
tanto para a questão do Estado como para a questão 
da reserva. E o Juiz Helder Girão Barreto, do Estado 
de Roraima, quando apreciou essa questão em pri-
meiro grau, constituiu uma comissão que fora fazer 
um trabalho de aprofundamento. E eis que, contatado, 
o professor da USP José Juliano de Carvalho disse 
o seguinte: “Eu não conheço Roraima, eu nunca fui a 
Roraima, eu nunca soube que fui membro desse gru-
po interministerial de trabalho”. Então, este é o costu-
meiro trabalho da FUNAI nas questões das reservas 
indígenas do Brasil. 

Para completar, quando mencionaram aqui a 
forma como tratam Deputados e outros cidadãos, eu 
não posso deixar de registrar que o General Montei-
ro, Comandante da Brigada, Comandante máximo do 
Exército brasileiro em Roraima, foi convidado a des-
cer de um helicóptero porque ele não poderia ir numa 
reunião que estava sendo realizada, salvo engano, na 
Fazenda Manga Brava, e quem estava no helicóptero 
era aquele cidadão brasileiro que falava americaniza-
do, o Mangabeira Unger. Então, se um general do meu 
Exército, do Exército de Caxias, não pode ir a uma re-
serva indígena; se eu, como Deputado legitimamente 
eleito, também não posso, que país é esse? 

Quero aqui, Deputado Maldaner, e me perdoe o 
que vou lhe dizer agora e aos sulistas: nós passamos 
30 anos gritando nas pradarias de Roraima sem que 
nos ouvissem. Agora o Brasil inteiro nos ouve, como 
ficou bem claro aqui, mas é porque a questão chegou 
a Santa Catarina, chegou ao Paraná, chegou ao Rio 
Grande do Sul; chegou ao “sul maravilha”, que sempre 
ficou tomando a brisa do Atlântico e via a Amazônia 
como se fosse um peso para a Nação brasileira. É por 
isso que hoje todo o Brasil entende o que aconteceu 
com os senhores, o que aconteceu com as comunida-
des indígenas, o que aconteceu com Roraima, o que 
aconteceu com o Brasil.

Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Maldaner) 

– Antes de concluir os trabalhos, a Lylia gostaria de se 
manifestar? (Pausa.) Não? 

Então, eu gostaria, antes de concluir os trabalhos, 
e, é claro, eu fico preocupado, como diz o Tiririca, os 
Deputados trabalham muito e produzem pouco. Quer 
dizer, tomara que não fiquemos só aqui, nesta... Nós 
temos que encontrar uma solução. Há muitos projetos 
tramitando aqui para mudar a Constituição, PECs. Eu 
também tenho uma tramitando. 

Mas como foi dito aqui, mexeu-se com todo o 
Brasil, na região onde eu moro também. Nós temos lá 
2.715 hectares que envolvem 170 famílias de peque-
nos agricultores. Olhem a média: 170 famílias de agri-
cultores, nos Municípios de Cunha Porã e Saudades. 
Aí, fomos ao Presidente do Senado, o José Sarney, 
que deu risada porque achou uma área tão pequena. 
Disse que lá, no Maranhão, são 265 mil hectares que 
estão sendo discutidos. Mas aí ele nos aconselhou, e 
nós fomos à Advocacia– Geral da União. O Ministro 
Luís Adams estava propondo um acordo, o Ministro da 
Justiça também, e determinou ao Presidente da FU-
NAI, o Márcio, que ouvisse os índios. Os índios con-
cordam em nós darmos uma outra área para eles. São 
10 famílias, 12 famílias de guaranis, que concordam 
em nós darmos a eles outra área. O problema é que 
o CIMI, ali, tem outros interesse por trás, e não estão 
concordando. Então, estamos com esse problema. 

Mas esse assunto está mexendo com todos nós, 
com o Brasil inteiro. Ainda hoje me ligava... E esses 
agricultores pagaram um antropólogo lá, também. E 
deu o contrário: que nunca houve índio nessa...

Então, esse é um assunto que está sensibilizan-
do todo o Congresso Nacional e vamos trabalhar para 
encontrar uma solução que seja um ganha-ganha, bom 
para os dois lados. Isso é que é importante.

Vou encerrar esta reunião, antes, porém, convoco 
os Srs. Deputados a participarem de reunião delibe-
rativa amanhã, dia 24 de agosto, quarta-feira, às 10h, 
neste plenário.

Está encerrada a presente reunião. Às 5h é a 
audiência pública.

Muito obrigado pela presença a todos. (Palmas.)

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, 
de 28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
RICARDO NERY DA SILVA, ponto n.º 120.585, do car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Republicano Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, resolve:
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, FRANCISCO ONOFRE DE SANTA-
NA JÚNIOR para exercer, na Relatoria da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto B, CNE-
11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, INAJARA DE MORAES PERES 
para exercer, no Gabinete da Primeira Vice-Presidente, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOSÉ AILSON BARBOSA OLI-
VEIRA JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Socialista Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-
15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOSÉ RICARDO NERY DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Repu-
blicano Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, MYKEL MAX TEODORO para 
exercer, na Representação do Partido da Mobilização 
Nacional, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, TELMA APARECIDA DA CRUZ 
FRANCO para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido Republicano Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 22 de novembro de 2011. 
– Deputado Marco Maia, Presidente.
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Junior, Felipe Maia, Arnaldo Jordy e Rui Palmeira. 

PT 

Líder: PAULO TEIXEIRA 

 

Vice-Líderes: 

Arlindo Chinaglia, Henrique Fontana, Artur Bruno, Dr. Rosinha, 

Janete Rocha Pietá, Pepe Vargas, Valmir Assunção, Assis 

Carvalho, Beto Faro, Carlos Zarattini, Edson Santos, Emiliano 

José, Márcio Macêdo, Pedro Eugênio, Dalva Figueiredo, Sibá 

Machado, Waldenor Pereira, Zeca Dirceu, Assis do Couto, Chico 

D'angelo, Jilmar Tatto e Luiz Couto. 

PMDB 

Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES 

 

Vice-Líderes: 

Marcelo Castro (1º Vice), Teresa Surita, Antônio Andrade, 

Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Edinho Araújo, Edinho 

Bez, Eduardo Cunha, Genecias Noronha, Mauro Benevides, 

Renan Filho, Newton Cardoso, Marllos Sampaio, Lucio Vieira 

Lima, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Fabio Trad, Eliseu 

Padilha e Sandro Mabel. 

Bloco PSB, PTB, PCdoB 

Líder: JOVAIR ARANTES 

 

Vice-Líderes: 

Osmar Júnior (1º Vice), Givaldo Carimbão, Edson Silva, Fernando 

Coelho Filho, Glauber Braga, Jose Stédile, Valadares Filho, 

Sandra Rosado, Arnaldo Faria de Sá, Arnon Bezerra, Josué 

Bengtson, Antonio Brito, Alice Portugal, Jô Moraes, Evandro 

Milhomen e Laurez Moreira. 

PSDB 

Líder: DUARTE NOGUEIRA 

 

Vice-Líderes: 

Otavio Leite (1º Vice), Alfredo Kaefer, Antonio Imbassahy, Bruno 

Araújo, Cesar Colnago, Domingos Sávio, Luiz Fernando 

Machado, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Vanderlei 

Macris, Pinto Itamaraty, Reinaldo Azambuja, Bruna Furlan e. 

PSD 

Líder: GUILHERME CAMPOS 



 

Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL 

Líder: LINCOLN PORTELA 

 

Vice-Líderes: 

José Rocha (1º Vice), Anthony Garotinho, João Carlos Bacelar, 

Laercio Oliveira, Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Izalci, 

Bernardo Santana de Vasconcellos, Maurício Quintella Lessa, 

Wellington Roberto, Lúcio Vale e Francisco Floriano. 

PP 

Líder: AGUINALDO RIBEIRO 

 

Vice-Líderes: 

Jerônimo Goergen (1º Vice), Cida Borghetti, Luis Carlos Heinze, 

Sandes Júnior, Toninho Pinheiro, Renato Molling, Beto Mansur, 

Esperidião Amin, Paulo Maluf e Simão Sessim. 

DEM 

Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

 

Vice-Líderes: 

Pauderney Avelino (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado, 

Efraim Filho, Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Ronaldo Caiado, 

Rodrigo Maia, Alexandre Leite, Vitor Penido e Professora Dorinha 

Seabra Rezende . 

PDT 

Líder: GIOVANNI QUEIROZ 

 

Vice-Líderes: 

André Figueiredo (1º Vice), Wolney Queiroz, Paulo Pereira da 

Silva, Miro Teixeira, Ângelo Agnolin, Sueli Vidigal e Sebastião 

Bala Rocha. 

Bloco PV, PPS 

Líder: SARNEY FILHO 

 

Vice-Líderes: 

Rubens Bueno (1º Vice), Fábio Ramalho, Arnaldo Jardim, 

Roberto de Lucena, Antônio Roberto e Dr. Aluizio. 

PSC 

Líder: RATINHO JUNIOR 

 

Vice-Líderes: 

Zequinha Marinho (1º Vice), Edmar Arruda, Filipe Pereira e Carlos 

Eduardo Cadoca. 

PRB 

Líder: VITOR PAULO 

 

Vice-Líderes: 

George Hilton (1º Vice), Cleber Verde e Márcio Marinho. 

 
Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD 

PSOL 

Líder: CHICO ALENCAR 

 

Vice-Líderes: 

Ivan Valente. 

PMN 

Repr.: JAQUELINE RORIZ 

 

PRTB 

Repr.: AUREO 

 

Líderes de Partidos 
que participam de Bloco Parlamentar 

PR 

Líder: LINCOLN PORTELA 

 

PSB 

Líder: SANDRA ROSADO 

 

PTB 

Líder: JOVAIR ARANTES 

 

PCdoB 

Líder: OSMAR JÚNIOR 

 

PV 

Líder: SARNEY FILHO 

 

PPS 



Líder: RUBENS BUENO 

 

PTdoB 

Repr.: LOURIVAL MENDES 

 

PSL 

Repr.: DR. GRILO 

 

PHS 

Repr.: JOSÉ HUMBERTO 

 

PRP 

Repr.: JÂNIO NATAL 

 

PTC 

Repr.: EDIVALDO HOLANDA JUNIOR 

 



 

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Berinho Bantim - PSDB 

Edio Lopes - PMDB 

Francisco Araújo - PSD 

Jhonatan de Jesus - PRB 

Luciano Castro - PR 

Paulo Cesar Quartiero - DEM 

Raul Lima - PSD 

Teresa Surita - PMDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 

Davi Alcolumbre - DEM 

Evandro Milhomen - PCdoB 

Fátima Pelaes - PMDB 

Janete Capiberibe - PSB 

Luiz Carlos - PSDB 

Sebastião Bala Rocha - PDT 

Vinicius Gurgel - PR 

Pará 

André Dias - PSDB 

Arnaldo Jordy - PPS 

Asdrubal Bentes - PMDB 

Beto Faro - PT 

Cláudio Puty - PT 

Elcione Barbalho - PMDB 

Giovanni Queiroz - PDT 

José Priante - PMDB 

Josué Bengtson - PTB 

Lira Maia - DEM 

Lúcio Vale - PR 

Miriquinho Batista - PT 

Wandenkolk Gonçalves - PSDB 

Wladimir Costa - PMDB 

Zé Geraldo - PT 

Zenaldo Coutinho - PSDB 

Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 

Carlos Souza - PSD 

Francisco Praciano - PT 

Henrique Oliveira - PR 

Pauderney Avelino - DEM 

Rebecca Garcia - PP 

Sabino Castelo Branco - PTB 

Silas Câmara - PSD 

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 

Acre 

Antônia Lúcia - PSC 

Flaviano Melo - PMDB 

Gladson Cameli - PP 

Henrique Afonso - PV 

Marcio Bittar - PSDB 

Perpétua Almeida - PCdoB 

Sibá Machado - PT 

Taumaturgo Lima - PT 

Tocantins 

Ângelo Agnolin - PDT 

César Halum - PSD 

Eduardo Gomes - PSDB 

Irajá Abreu - PSD 

Júnior Coimbra - PMDB 

Laurez Moreira - PSB 

Lázaro Botelho - PP 

Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 

Cleber Verde - PRB 

Costa Ferreira - PSC 

Davi Alves Silva Júnior - PR 

Domingos Dutra - PT 

Edivaldo Holanda Junior - PTC 

Francisco Escórcio - PMDB 

Hélio Santos - PSD 

Lourival Mendes - PTdoB 

Nice Lobão - PSD 

Pedro Novais - PMDB 

Pinto Itamaraty - PSDB 

Professor Setimo - PMDB 

Ribamar Alves - PSB 

Sarney Filho - PV 

Waldir Maranhão - PP 

Weverton Rocha - PDT 

Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 

Aníbal Gomes - PMDB 



Antonio Balhmann - PSB 

Ariosto Holanda - PSB 

Arnon Bezerra - PTB 

Artur Bruno - PT 

Chico Lopes - PCdoB 

Danilo Forte - PMDB 

Domingos Neto - PSB 

Edson Silva - PSB 

Eudes Xavier - PT 

Genecias Noronha - PMDB 

Gorete Pereira - PR 

João Ananias - PCdoB 

José Airton - PT 

José Guimarães - PT 

José Linhares - PP 

Manoel Salviano - PSD 

Mauro Benevides - PMDB 

Raimundão - PMDB 

Raimundo Gomes de Matos - PSDB 

Vicente Arruda - PR 

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 

Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Betinho Rosado - DEM 

Fábio Faria - PSD 

Fátima Bezerra - PT 

Felipe Maia - DEM 

Henrique Eduardo Alves - PMDB 

João Maia - PR 

Paulo Wagner - PV 

Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Aguinaldo Ribeiro - PP 

Benjamin Maranhão - PMDB 

Damião Feliciano - PDT 

Efraim Filho - DEM 

Hugo Motta - PMDB 

Luiz Couto - PT 

Manoel Junior - PMDB 

Nilda Gondim - PMDB 

Romero Rodrigues - PSDB 

Ruy Carneiro - PSDB 

Wellington Roberto - PR 

Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 

Augusto Coutinho - DEM 

Bruno Araújo - PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca - PSC 

Eduardo da Fonte - PP 

Fernando Coelho Filho - PSB 

Fernando Ferro - PT 

Gonzaga Patriota - PSB 

Inocêncio Oliveira - PR 

João Paulo Lima - PT 

Jorge Corte Real - PTB 

José Augusto Maia - PTB 

José Chaves - PTB 

Luciana Santos - PCdoB 

Mendonça Filho - DEM 

Pastor Eurico - PSB 

Paulo Rubem Santiago - PDT 

Pedro Eugênio - PT 

Raul Henry - PMDB 

Roberto Teixeira - PP 

Sergio Guerra - PSDB 

Severino Ninho - PSB 

Silvio Costa - PTB 

Vilalba - PRB 

Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 

Celia Rocha - PTB 

Givaldo Carimbão - PSB 

João Lyra - PSD 

Joaquim Beltrão - PMDB 

Maurício Quintella Lessa - PR 

Renan Filho - PMDB 

Rosinha da Adefal - PTdoB 

Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 

Andre Moura - PSC 

Heleno Silva - PRB 

Laercio Oliveira - PR 

Márcio Macêdo - PT 

Mendonça Prado - DEM 

Rogério Carvalho - PT 

Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 

Alice Portugal - PCdoB 

Amauri Teixeira - PT 

Antonio Brito - PTB 

Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 

Antonio Imbassahy - PSDB 



Arthur Oliveira Maia - PMDB 

Claudio Cajado - DEM 

Daniel Almeida - PCdoB 

Edson Pimenta - PSD 

Emiliano José - PT 

Erivelton Santana - PSC 

Fábio Souto - DEM 

Félix Mendonça Júnior - PDT 

Fernando Torres - PSD 

Geraldo Simões - PT 

Jânio Natal - PRP 

João Carlos Bacelar - PR 

José Carlos Araújo - PSD 

José Nunes - PSD 

José Rocha - PR 

Joseph Bandeira - PT 

Josias Gomes - PT 

Jutahy Junior - PSDB 

Lucio Vieira Lima - PMDB 

Luiz Alberto - PT 

Luiz Argôlo - PP 

Márcio Marinho - PRB 

Marcos Medrado - PDT 

Maurício Trindade - PR 

Nelson Pellegrino - PT 

Oziel Oliveira - PDT 

Paulo Magalhães - PSD 

Roberto Britto - PP 

Rui Costa - PT 

Sérgio Barradas Carneiro - PT 

Sérgio Brito - PSD 

Valmir Assunção - PT 

Waldenor Pereira - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PSD 

Aelton Freitas - PR 

Antônio Andrade - PMDB 

Antônio Roberto - PV 

Aracely de Paula - PR 

Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 

Bonifácio de Andrada - PSDB 

Carlaile Pedrosa - PSDB 

Diego Andrade - PSD 

Dimas Fabiano - PP 

Domingos Sávio - PSDB 

Dr. Grilo - PSL 

Eduardo Azeredo - PSDB 

Eduardo Barbosa - PSDB 

Eros Biondini - PTB 

Fábio Ramalho - PV 

Gabriel Guimarães - PT 

George Hilton - PRB 

Geraldo Thadeu - PSD 

Gilmar Machado - PT 

Jaime Martins - PR 

Jairo Ataíde - DEM 

Jô Moraes - PCdoB 

João Bittar - DEM 

João Magalhães - PMDB 

José Humberto - PHS 

Júlio Delgado - PSB 

Lael Varella - DEM 

Leonardo Monteiro - PT 

Leonardo Quintão - PMDB 

Lincoln Portela - PR 

Luis Tibé - PTdoB 

Luiz Fernando Faria - PP 

Márcio Reinaldo Moreira - PP 

Marcos Montes - PSD 

Marcus Pestana - PSDB 

Mário de Oliveira - PSC 

Mauro Lopes - PMDB 

Miguel Corrêa - PT 

Newton Cardoso - PMDB 

Odair Cunha - PT 

Padre João - PT 

Paulo Abi-ackel - PSDB 

Paulo Piau - PMDB 

Reginaldo Lopes - PT 

Renzo Braz - PP 

Rodrigo de Castro - PSDB 

Saraiva Felipe - PMDB 

Toninho Pinheiro - PP 

Vitor Penido - DEM 

Walter Tosta - PSD 

Weliton Prado - PT 

Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 

Camilo Cola - PMDB 

Cesar Colnago - PSDB 

Dr. Jorge Silva - PDT 

Lauriete - PSC 

Lelo Coimbra - PMDB 

Manato - PDT 

Paulo Foletto - PSB 

Rose de Freitas - PMDB 

Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 

Alessandro Molon - PT 

Alexandre Santos - PMDB 

Alfredo Sirkis - PV 

Andreia Zito - PSDB 

Anthony Garotinho - PR 

Arolde de Oliveira - PSD 

Aureo - PRTB 

Benedita da Silva - PT 

Brizola Neto - PDT 

Chico Alencar - PSOL 

Chico D'angelo - PT 

Deley - PSC 

Dr. Adilson Soares - PR 

Dr. Aluizio - PV 



Dr. Carlos Alberto - PMN 

Dr. Paulo César - PSD 

Edson Ezequiel - PMDB 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Eliane Rolim - PT 

Felipe Bornier - PSD 

Fernando Jordão - PMDB 

Filipe Pereira - PSC 

Francisco Floriano - PR 

Glauber Braga - PSB 

Hugo Leal - PSC 

Jair Bolsonaro - PP 

Jandira Feghali - PCdoB 

Jean Wyllys - PSOL 

Leonardo Picciani - PMDB 

Liliam Sá - PSD 

Marcelo Matos - PDT 

Miro Teixeira - PDT 

Neilton Mulim - PR 

Nelson Bornier - PMDB 

Otavio Leite - PSDB 

Paulo Feijó - PR 

Rodrigo Maia - DEM 

Romário - PSB 

Simão Sessim - PP 

Stepan Nercessian - PPS 

Vitor Paulo - PRB 

Walney Rocha - PTB 

Washington Reis - PMDB 

Zoinho - PR 

São Paulo 

Alberto Mourão - PSDB 

Alexandre Leite - DEM 

Aline Corrêa - PP 

Antonio Bulhões - PRB 

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 

Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 

Arnaldo Jardim - PPS 

Beto Mansur - PP 

Bruna Furlan - PSDB 

Cândido Vaccarezza - PT 

Carlinhos Almeida - PT 

Carlos Sampaio - PSDB 

Carlos Zarattini - PT 

Delegado Protógenes - PCdoB 

Devanir Ribeiro - PT 

Dimas Ramalho - PPS 

Dr. Ubiali - PSB 

Dra. Elaine Abissamra - PSB 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edinho Araújo - PMDB 

Eleuses Paiva - PSD 

Eli Correa Filho - DEM 

Emanuel Fernandes - PSDB 

Gabriel Chalita - PMDB 

Guilherme Campos - PSD 

Guilherme Mussi - PSD 

Ivan Valente - PSOL 

Janete Rocha Pietá - PT 

Jefferson Campos - PSD 

Jilmar Tatto - PT 

João Dado - PDT 

João Paulo Cunha - PT 

Jonas Donizette - PSB 

Jorge Tadeu Mudalen - DEM 

José de Filippi - PT 

José Mentor - PT 

Junji Abe - PSD 

Keiko Ota - PSB 

Luiz Fernando Machado - PSDB 

Luiza Erundina - PSB 

Mara Gabrilli - PSDB 

Marcelo Aguiar - PSD 

Milton Monti - PR 

Missionário José Olimpio - PP 

Nelson Marquezelli - PTB 

Newton Lima - PT 

Otoniel Lima - PRB 

Pastor Marco Feliciano - PSC 

Paulo Freire - PR 

Paulo Maluf - PP 

Paulo Pereira da Silva - PDT 

Paulo Teixeira - PT 

Penna - PV 

Ricardo Berzoini - PT 

Ricardo Izar - PSD 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto de Lucena - PV 

Roberto Freire - PPS 

Roberto Santiago - PSD 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vanderlei Siraque - PT 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - PSD 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 

Eliene Lima - PSD 

Homero Pereira - PSD 

Júlio Campos - DEM 

Nilson Leitão - PSDB 

Pedro Henry - PP 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Erika Kokay - PT 

Izalci - PR 



Jaqueline Roriz - PMN 

Luiz Pitiman – PMDB 

Magela - PT 

Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 

Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PSD 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - PSD 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela – PMDB 

Leonardo Vilela - PSDB 

Pedro Chaves - PMDB 

Roberto Balestra - PP 

Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 

Sandro Mabel – PMDB 

Thiago Peixoto - PSD 

Vilmar Rocha -PSD 

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 - PSDB 

Giacobo - PR 

Hermes Parcianello - PMDB 

João Arruda - PMDB 

Leopoldo Meyer - PSB 

Luiz Carlos Setim - DEM 

Luiz Nishimori - PSDB 

Moacir Micheletto - PMDB 

Nelson Meurer - PP 

Nelson Padovani - PSC 

Osmar Serraglio - PMDB 

Ratinho Junior - PSC 

Reinhold Stephanes - 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 - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Mauro Mariani - PMDB 

Onofre Santo Agostini - PSD 

Pedro Uczai - PT 

Rogério Peninha Mendonça - PMDB 

Romanna Remor - PMDB 

Ronaldo Benedet - PMDB 

Valdir Colatto - PMDB 

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 Pimenta - PT 

Pepe Vargas - PT 

Renato Molling - PP 

Ronaldo Nogueira - PTB 



Ronaldo Zulke - PT 

Sérgio Moraes - PTB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 



 

COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Lira Maia (DEM) 

1º Vice-Presidente: Paulo Cesar Quartiero (DEM) 

2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB) 

3º Vice-Presidente: José Nunes (PSD) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões 

Beto Faro Miriquinho Batista 

Bohn Gass Padre Ton 

Jesus Rodrigues Valmir Assunção 

Josias Gomes Waldenor Pereira 

Marcon 2 vagas 

Vander Loubet 

 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 

Celso Maldaner Antônio Andrade 

Leandro Vilela Carlos Bezerra 

Moacir Micheletto Edinho Araújo 

Paulo Piau Lelo Coimbra 

Pedro Chaves vaga do PDT Lucio Vieira Lima vaga do PR 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Valdir Colatto 

PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 

Luiz Nishimori Duarte Nogueira 

Reinaldo Azambuja Nilson Leitão vaga do DEM 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Raimundo Gomes de Matos 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Wandenkolk Gonçalves 

 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

Arthur Lira vaga do PR Afonso Hamm vaga do PSDB 

Carlos Magno vaga do PSB Lázaro Botelho vaga do PR 

Dilceu Sperafico (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

João Pizzolatti 2 vagas 

Luis Carlos Heinze 

 

DEM  

Abelardo Lupion vaga do Bloco PV, PPS Luiz Carlos Setim 

Jairo Ataíde vaga do PSB Onyx Lorenzoni vaga do PSB 

Lira Maia (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

Paulo Cesar Quartiero vaga do PSB (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vitor Penido vaga do PSDB 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

Ronaldo Caiado 

 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Aelton Freitas 

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Natan Donadon (PMDB) 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  

Zé Silva Giovanni Queiroz 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 

Nilton Capixaba Nelson Marquezelli 



 

Sérgio Moraes vaga do PP 

PSC  

Nelson Padovani Antônia Lúcia 

PCdoB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Ananias 

PRB  

Heleno Silva (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 

 

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 

Telefones: 3216-6403/6404/6406 

FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Gladson Cameli (PP) 

1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PSD) 

2º Vice-Presidente: Raul Lima (PSD) 

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Miriquinho Batista Francisco Praciano 

Padre Ton Zé Geraldo 

Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  

Marinha Raupp Asdrubal Bentes 

2 vagas José Priante 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Marcio Bittar Luiz Carlos vaga do PR 

Zenaldo Coutinho 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PP  

Gladson Cameli Luis Carlos Heinze 

(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
Paulo Cesar Quartiero 

1 vaga 1 vaga 

PR  

2 vagas Lúcio Vale 

 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe vaga do DEM Glauber Braga 

Laurez Moreira Valtenir Pereira vaga do PCdoB 

PDT  

Giovanni Queiroz (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Arnaldo Jordy vaga do PSDB 

 

Henrique Afonso vaga do PSDB 

 

1 vaga 

PTB  

1 vaga Ronaldo Nogueira 

PSC  

Zequinha Marinho Antônia Lúcia 

PCdoB  

Perpétua Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires 

Local: Anexo II - Sala T- 59 

Telefones: 3216-6432 

FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 



Presidente: Bruno Araújo (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD) 

3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 

Emiliano José Biffi 

Gilmar Machado Dalva Figueiredo 

Newton Lima Fernando Marroni 

Sibá Machado Joseph Bandeira 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Josias Gomes 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PMDB  

Hermes Parcianello Benjamin Maranhão vaga do PMN 

Hugo Motta Júnior Coimbra 

Marllos Sampaio Manoel Junior 

Rogério Peninha Mendonça Wilson Filho 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Wladimir Costa 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Imbassahy Eduardo Azeredo 

Bruno Araújo Paulo Abi-ackel 

Rodrigo de Castro Romero Rodrigues 

Ruy Carneiro 1 vaga 

PP  

Beto Mansur Renzo Braz 

Missionário José Olimpio Waldir Maranhão 

Sandes Júnior (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Eli Correa Filho 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Rodrigo Maia vaga do PTB 

 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PR  

Dr. Adilson Soares Davi Alves Silva Júnior vaga do PT 

Francisco Floriano Gorete Pereira vaga do PMDB 

José Rocha Izalci 

 

Milton Monti 

 

Wellington Roberto 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Edson Silva 

Pastor Eurico vaga do PTB Luiz Noé 

Paulo Foletto vaga do PCdoB 

 

Ribamar Alves 

 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 

Salvador Zimbaldi 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho vaga do DEM 

Sandro Alex vaga do PTB Stepan Nercessian 

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Arnon Bezerra 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia vaga do PT Mário de Oliveira vaga do Bloco PV, PPS 

Ratinho Junior Takayama vaga do PMDB 

 

Zequinha Marinho 

PCdoB  



Luciana Santos vaga do PMDB Evandro Milhomen 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 

PRB  

Cleber Verde Jhonatan de Jesus 

Márcio Marinho vaga do PTdoB 

 

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49 

Telefones: 3216-6452 A 6458 

FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: João Paulo Cunha (PT) 

1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT) 

3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Assis Carvalho 

Jilmar Tatto Décio Lima 

João Paulo Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo Lima Gabriel Guimarães 

José Mentor Márcio Macêdo 

Luiz Couto 1 vaga   

Nelson Pellegrino Nazareno Fonteles 

Odair Cunha Pedro Eugênio 

Ricardo Berzoini Pedro Uczai 

Rubens Otoni Sérgio Barradas Carneiro 

Vicente Candido Sibá Machado 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 

Carlos Bezerra vaga do PMN Francisco Escórcio 

Danilo Forte Gabriel Chalita 

Eduardo Cunha João Magalhães 

Eliseu Padilha Leandro Vilela 

Fabio Trad vaga do Bloco PV, PPS Mauro Lopes vaga do PSB 

Leonardo Picciani Sandro Mabel vaga do PR 

Marçal Filho vaga do PSC (Dep. do PR ocupa a vaga) 

Mauro Benevides (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Osmar Serraglio (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Wilson Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS 

ocupa a vaga) 
 

PSDB  

André Dias Bruna Furlan 

Bonifácio de Andrada Bruno Araújo 

Cesar Colnago vaga do PTB Carlos Sampaio 

João Campos Fernando Francischini 

Jorginho Mello Luiz Fernando Machado vaga do DEM 

Jutahy Junior Nelson Marchezan Junior 

Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PP  

Dimas Fabiano Cida Borghetti 

Esperidião Amin Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira 

Roberto Teixeira Rebecca Garcia vaga do PTB 

Vilson Covatti Roberto Balestra 

 

Sandes Júnior 

DEM  

Efraim Filho Alexandre Leite 

Felipe Maia Pauderney Avelino 

Mendonça Filho Ronaldo Caiado 

Mendonça Prado (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 



Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  

Anthony Garotinho 
Bernardo Santana de Vasconcellos 

vaga do PMDB 

Henrique Oliveira Gorete Pereira 

Maurício Quintella Lessa Jaime Martins 

Ronaldo Fonseca Maurício Trindade 

Vicente Arruda (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Edson Silva Domingos Neto 

Sandra Rosado Gonzaga Patriota 

Valtenir Pereira Laurez Moreira 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PDT  

Brizola Neto Wolney Queiroz 

Félix Mendonça Júnior (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Marcos Medrado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vieira da Cunha vaga do PSB 

 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima vaga do PMDB Alfredo Sirkis 

Fábio Ramalho Sandro Alex 

Roberto Freire Sarney Filho 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Nilton Capixaba 

Paes Landim (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  

Delegado Protógenes Chico Lopes 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

PRB  

Antonio Bulhões Cleber Verde vaga do PR 

 

Vitor Paulo 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes 

 

Secretário(a): Rejane Salete Marques 

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21 

Telefones: 3216-6494 

FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Joseph Bandeira Carlinhos Almeida 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cláudio Puty 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Paulo Cunha 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
Weliton Prado 

PMDB  

Raimundão Fabio Trad 

Romanna Remor vaga do PT Nilda Gondim 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

 

PSDB  

Carlos Sampaio 1 vaga 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 



PP  

Iracema Portella Aline Corrêa 

João Leão (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho vaga do PSDB 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Felipe Maia 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PT Valadares Filho 

Severino Ninho 

 

PDT  

Reguffe vaga do PT Marcos Medrado 

Wolney Queiroz vaga do PR 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Antônio Roberto 

 

Dimas Ramalho vaga do PR 

PTB  

Nelson Marquezelli Silvio Costa 

PSC  

Lauriete vaga do PMDB Carlos Eduardo Cadoca 

Deley 

 

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 

Telefones: 3216-6920 A 6922 

FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: João Maia (PR) 

1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD) 

2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco Praciano Jesus Rodrigues 

Miguel Corrêa Luiz Alberto 

Ronaldo Zulke (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  

Camilo Cola Fátima Pelaes 

Natan Donadon Osmar Terra 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSDB  

Romero Rodrigues Mara Gabrilli 

1 vaga Otavio Leite 

PP  

Renato Molling Simão Sessim 

 

Vilson Covatti vaga do PMDB 

DEM  

Mandetta 1 vaga 

PR  

João Maia Giacobo vaga do PHS 

 

Wellington Fagundes 

PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PDT  

Ângelo Agnolin Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  



(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Maia vaga do Bloco PV, PPS Jorge Corte Real 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PHS  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes 

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33 

Telefones: 3216-6601 A 6609 

FAX: 3216-6610 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Manoel Junior (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 

3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eliane Rolim Artur Bruno 

Fernando Marroni João Paulo Lima 

José de Filippi José Guimarães 

PMDB  

Francisco Escórcio vaga do PTB Adrian vaga do PRP 

Genecias Noronha vaga do PSL Edinho Araújo vaga do PSL 

João Arruda Flaviano Melo 

Manoel Junior Hugo Motta 

Mauro Mariani Teresa Surita 

PSDB  

Bruna Furlan Alberto Mourão 

William Dib (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto Luiz Argôlo vaga do PSDB 

 

Roberto Teixeira 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  

Zoinho João Carlos Bacelar vaga do PRTB 

 

Paulo Freire 

PSB  

Leopoldo Meyer Audifax 

PDT  

1 vaga Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Chaves 

PRTB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRP  

(Dep. do PTC ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSL  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Iracema Marques 

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 

Telefones: 3216-6551/ 6554 

FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Luiz Couto 

Edson Santos Marcon 



Erika Kokay Vicentinho 

Janete Rocha Pietá vaga do PTB 

 

PMDB  

3 vagas Íris de Araújo 

 

Teresa Surita 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSDB  

Marco Tebaldi (Licenciado) 1 vaga 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Anderson Ferreira 

PSB  

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Keiko Ota 

 

Luiza Erundina vaga do PMDB 

PDT  

Manato Flávia Morais 

Weverton Rocha vaga do PSDB 

 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Henrique Afonso 

PTB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Josué Bengtson 

PSOL  

Chico Alencar Jean Wyllys 

PRP  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 

Telefones: 3216-6571 

FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Fátima Bezerra (PT) 

1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 

3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 

Biffi Angelo Vanhoni 

Fátima Bezerra Eliane Rolim 

Nazareno Fonteles Emiliano José 

Paulo Pimenta José de Filippi vaga do PMDB 

Pedro Uczai vaga do PDT Newton Lima 

Reginaldo Lopes vaga do PRB Rui Costa vaga do PRB 

Waldenor Pereira vaga do PP 

 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha vaga do PSB 

Gastão Vieira (Licenciado) Mauro Benevides vaga do PR 

Joaquim Beltrão Osmar Serraglio 

Lelo Coimbra Pedro Chaves vaga do PDT 

Professor Setimo Rogério Peninha Mendonça 

Raul Henry vaga do PP Romanna Remor 

 

(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de Andrada 

Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

1 vaga Jorginho Mello vaga do PP 



 

Nelson Marchezan Junior 

PP  

Waldir Maranhão Esperidião Amin 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Linhares 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 

DEM  

Luiz Carlos Setim João Bittar 

Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Onyx Lorenzoni 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Izalci (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Tiririca 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

PSB  

Dr. Ubiali Ariosto Holanda vaga do PR 

Luiz Noé 
Dra. Elaine Abissamra vaga do 

PR 

 

Severino Ninho 

 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Oziel Oliveira 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Penna 

Stepan Nercessian Rosane Ferreira 

PTB  

Alex Canziani (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  

Costa Ferreira Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Jairo Luís Brod 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 

FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 

1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira 

Assis Carvalho Devanir Ribeiro 

Cláudio Puty Policarpo 

José Guimarães Reginaldo Lopes 

Pedro Eugênio Ricardo Berzoini 

Pepe Vargas Rogério Carvalho 

Rui Costa vaga do PDT Zeca Dirceu vaga do PDT 

Valmir Assunção vaga do PMDB 

 

PMDB  

José Priante Arthur Oliveira Maia 

Júnior Coimbra Celso Maldaner vaga do PR 

Lucio Vieira Lima vaga do PCdoB Eduardo Cunha 

Luiz Pitiman Genecias Noronha 

Pedro Novais Lelo Coimbra vaga do Bloco PV, PPS 

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 



Rui Palmeira Marcus Pestana 

Vaz de Lima 1 vaga 

PP  

Jerônimo Goergen Beto Mansur 

Márcio Reinaldo Moreira José Otávio Germano 

Renzo Braz Paulo Maluf 

 

Vilson Covatti vaga do DEM 

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde 

Pauderney Avelino João Bittar 

Rodrigo Maia (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PR  

Aelton Freitas João Maia 

Maurício Trindade Luciano Castro 

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa vaga do PTB 

 

Vinicius Gurgel vaga do PRB 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Jose Stédile 

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  

João Dado André Figueiredo 

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

1 vaga Carmen Zanotto vaga do PCdoB 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTB  

Jorge Corte Real (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PRB  

(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 

Telefones: 3216-6654/6655/6652 

FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PSD) 

3º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Sérgio Barradas Carneiro Edson Santos 

Vanderlei Siraque José Mentor 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Odair Cunha 

PMDB  

Alexandre Santos Edinho Bez 

Edio Lopes vaga do PP Eduardo Cunha 

João Magalhães (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Marcelo Castro vaga do PSC 

 

Nelson Bornier 

 

PSDB  

Duarte Nogueira Antonio Imbassahy 

Fernando Francischini vaga do PTB Carlaile Pedrosa 

Nilson Leitão Vanderlei Macris vaga do PSC 

 

Vaz de Lima vaga do PTB 

PP  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Magno 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Sandes Júnior 



DEM  

Antonio Carlos Magalhães Neto Mendonça Filho 

1 vaga Pauderney Avelino 

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho vaga do PSB 

Wellington Roberto (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PDT  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Dado 

 

Marcos Medrado vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Roberto Freire 

PTB  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira vaga do PP Hugo Leal vaga do PCdoB 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Regina Pereira Games 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 

Telefones: 3216-6671 A 6675 

FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 

2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 

3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro Fátima Bezerra vaga do PR 

Fernando Marroni Leonardo Monteiro 

Paulo Pimenta 1 vaga 

 

Miriquinho Batista 

 

Pedro Uczai vaga do PMDB 

PMDB  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 

 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 2 vagas 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

 

PP  

Roberto Britto Cida Borghetti 

Waldir Maranhão Iracema Portella 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga vaga do PMDB Jose Stédile 

Luiza Erundina Romário vaga do DEM 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago 

Weverton Rocha vaga do PSDB 

 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Arnaldo Jordy 

PTB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Antonio Brito 

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Erivelton Santana 

PCdoB  



(Dep. do PTC ocupa a vaga) 1 vaga 

 

Secretário(a): Sônia Hypolito 

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 

Telefones: 3216-6692 / 6693 

FAX: 3216-6699 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Giovani Cherini (PDT) 

1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT) 

2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

3º Vice-Presidente: Penna (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo Monteiro Assis do Couto 

Márcio Macêdo Domingos Dutra 

1 vaga Fernando Ferro 

Zé Geraldo vaga do PSOL Taumaturgo Lima vaga do PP 

PMDB  

Valdir Colatto Fernando Jordão 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moacir Micheletto 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Paulo Piau vaga do PTB 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior Antonio Carlos Mendes Thame 

Ricardo Tripoli Marcio Bittar 

PP  

Rebecca Garcia vaga do PMDB (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Toninho Pinheiro 

 

DEM  

Claudio Cajado vaga do PSB (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

1 vaga 
Bernardo Santana de Vasconcellos 

vaga do PRTB 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Givaldo Carimbão 

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira 

Oziel Oliveira vaga do PMDB 

 

Bloco PV, PPS  

 

1 vaga 

Penna vaga do PRTB 

 

Sarney Filho 

 

PTB  

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSC  

Mário de Oliveira Lauriete 

PSOL  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Chico Alencar 

PRTB  

(Dep. do Bloco PV, PPS 

ocupa a vaga) 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 

Telefones: 3216-6521 A 6526 

FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP) 

1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM) 

3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Fernando Ferro Gilmar Machado 

Gabriel Guimarães Padre João 



Luiz Alberto Ronaldo Zulke 

Weliton Prado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  

Adrian Alexandre Santos vaga do PCdoB 

Aníbal Gomes Edio Lopes 

Antônio Andrade João Arruda 

Asdrubal Bentes vaga do PCdoB Leonardo Quintão 

Edinho Bez vaga do PSB Professor Setimo 

Fernando Jordão (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Ronaldo Benedet vaga do PTB 

 

Wladimir Costa 

 

PSDB  

Berinho Bantim André Dias 

Luiz Fernando Machado vaga do PSB Domingos Sávio 

Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro 

Sergio Guerra vaga do PSC 

 

Wandenkolk Gonçalves 

 

PP  

José Otávio Germano Aguinaldo Ribeiro 

Luiz Fernando Faria Dimas Fabiano 

Simão Sessim Luiz Argôlo 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Aracely de Paula 

João Carlos Bacelar Laercio Oliveira 

Vinicius Gurgel vaga do PRB Paulo Feijó vaga do PRB 

PSB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Antonio Balhmann vaga do PMDB 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Ribamar Alves 

 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos Ângelo Agnolin 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) George Hilton vaga do PSB 

 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 

Telefones: 3216-6711 / 6713 

FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 

2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Arlindo Chinaglia Benedita da Silva 

Dalva Figueiredo Carlos Zarattini 

Décio Lima Janete Rocha Pietá 

Dr. Rosinha Jilmar Tatto 

Henrique Fontana Leonardo Monteiro 



(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Pimenta 

PMDB  

Flaviano Melo André Zacharow 

Geraldo Resende vaga do PP Marcelo Castro vaga do PSB 

Íris de Araújo Raul Henry vaga do PMN 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Berinho Bantim 

Carlos Alberto Leréia Luiz Nishimori 

Eduardo Azeredo Reinaldo Azambuja 

PP  

Cida Borghetti Beto Mansur 

Jair Bolsonaro Missionário José Olimpio 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Renato Molling 

DEM  

Fábio Souto Claudio Cajado 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Mandetta 

PR  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) José Rocha 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vicente Arruda 

PSB  

Gonzaga Patriota 
Abelardo Camarinha 

(Licenciado) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PDT  

Damião Feliciano Salvador Zimbaldi 

Sebastião Bala Rocha Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Almeida Lima vaga do PMDB 

Dimas Ramalho vaga do PMDB 

 

Roberto de Lucena vaga do PTdoB Stepan Nercessian 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 

 

Paes Landim vaga do PMDB 

PSC  

Takayama 1 vaga 

PCdoB  

Aldo Rebelo (Licenciado) Perpétua Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
1 vaga 

 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 

FAX: 3216-6745 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Fabio Trad 

 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 



 

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 

Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 

Telefones: (61) 3216-5631 

FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT) 

3º Vice-Presidente: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Benedita da Silva 

Domingos Dutra Dalva Figueiredo 

Nelson Pellegrino Emiliano José 

PMDB  

Alberto Filho Edio Lopes 

Marllos Sampaio Fátima Pelaes 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Mauro Lopes 

PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio 

João Campos vaga do PSC Nilson Leitão 

Romero Rodrigues Pinto Itamaraty vaga do Bloco PV, PPS 

 

William Dib vaga do PP 

PP  

Arthur Lira (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

Jair Bolsonaro (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  

Mendonça Prado Alexandre Leite vaga do PDT 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Ronaldo Fonseca 

PSB  

Keiko Ota Gonzaga Patriota 

 

Pastor Eurico vaga do DEM 

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

Perpétua Almeida Delegado Protógenes 

 

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo 

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C 

Telefones: 3216-6761 / 6762 

FAX: 3216-6770 

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Padre João (PT) 

2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 

3º Vice-Presidente: Amauri Teixeira (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 

Benedita da Silva Dr. Rosinha 

Chico D'angelo Erika Kokay 

Padre João Henrique Fontana 

Rogério Carvalho Luci Choinacki 

1 vaga Pepe Vargas 

PMDB  

André Zacharow Danilo Forte 

Darcísio Perondi Geraldo Resende 

Elcione Barbalho Marllos Sampaio 



Nilda Gondim Raimundão 

Osmar Terra vaga do Bloco PV, PPS 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 

Saraiva Felipe 

 

Teresa Surita vaga do PSC 

 

PSDB  

Eduardo Barbosa Andreia Zito 

Marcus Pestana Cesar Colnago 

Raimundo Gomes de Matos João Campos 

PP  

Aline Corrêa Cida Borghetti vaga do PR 

José Linhares Iracema Portella 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Toninho Pinheiro 

 

(Dep. do PRB ocupa a 

vaga) 

DEM  

Lael Varella Mandetta 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Ronaldo Caiado 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PTB ocupa a 

vaga) 

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Davi Alves Silva Júnior 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do PRP ocupa a 

vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Dra. Elaine Abissamra Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

Sueli Vidigal Salvador Zimbaldi 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto vaga do DEM Dr. Aluizio 

Henrique Afonso Roberto de Lucena 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

Celia Rocha vaga do PP Eros Biondini vaga do DEM 

PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias vaga do PR 

 

PRB  

Jhonatan de Jesus Acelino Popó vaga do PP 

 

Antonio Bulhões 

 

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 

Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 

FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Silvio Costa (PTB) 

1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Policarpo Nelson Pellegrino 

Vicentinho Odair Cunha 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi 

Sandro Mabel vaga do PRB Edinho Bez vaga do PT 



(Dep. do PR ocupa a vaga) Elcione Barbalho 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Leonardo Quintão 

1 vaga (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito João Campos 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jutahy Junior 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Balestra Luiz Fernando Faria 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho 

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

Luciano Castro 

 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

1 vaga Sandra Rosado 

PDT  

Flávia Morais vaga do PP André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha vaga do PP 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Eros Biondini vaga do PSDB Alex Canziani vaga do PSDB 

Ronaldo Nogueira vaga do PSDB Jovair Arantes 

Sabino Castelo Branco vaga do PMDB 

 

Sérgio Moraes vaga do PT 

 

Silvio Costa 

 

Walney Rocha vaga do Bloco PV, PPS 

 

PSC  

Erivelton Santana Filipe Pereira 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 

 

Manuela D'ávila vaga do PMDB 

PRB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Heleno Silva 

 

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 

Local: Anexo II, Sala T 50 

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 

FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: Jonas Donizette (PSB) 

1º Vice-Presidente: Romário (PSB) 

2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 

3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton Chico D'angelo 

Luci Choinacki Vicente Candido 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PMDB  

Benjamin Maranhão Edinho Bez 

Renan Filho Giroto vaga do PR 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Hermes Parcianello 

 

Joaquim Beltrão 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Rui Palmeira 

Otavio Leite Ruy Carneiro 

PP  

Afonso Hamm Roberto Britto 

Nelson Meurer (Dep. do PTB ocupa a vaga) 



DEM  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) José Rocha vaga do Bloco PV, PPS 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Domingos Neto vaga do DEM Janete Capiberibe vaga do PTB 

Jonas Donizette (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Romário vaga do DEM 

 

Valadares Filho vaga do PT 

 

PDT  

André Figueiredo Dr. Jorge Silva 

 

Manato vaga do PT 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Arnon Bezerra vaga do PP 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 

 

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior 

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 

FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Edson Ezequiel (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Devanir Ribeiro José Airton 

Geraldo Simões Rubens Otoni 

Zeca Dirceu Vander Loubet 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola 

Edson Ezequiel Francisco Escórcio vaga do PTB 

Giroto vaga do PR Marinha Raupp 

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani 

Mauro Lopes vaga do PSDB Ronaldo Benedet vaga do PT 

Newton Cardoso (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Washington Reis 

 

PSDB  

Alberto Mourão Antonio Imbassahy vaga do PSOL 

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
Mara Gabrilli 

 

William Dib 

PP  

Lázaro Botelho Jerônimo Goergen 

Luiz Argôlo Nelson Meurer 

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  

João Bittar Lael Varella 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vitor Penido 

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Anderson Ferreira vaga do PP Francisco Floriano 

Aracely de Paula vaga do PDT Zoinho vaga do PHS 

Jaime Martins vaga do PT (Dep. do PSD ocupa a vaga) 



Lúcio Vale vaga do PSOL 

 

Milton Monti 

 

Wellington Fagundes vaga do 

PHS 
 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota 

1 vaga Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Giovani Cherini 

 

Zé Silva vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Arnaldo Jardim vaga do PCdoB 

 

Fábio Ramalho 

PTB  

José Chaves (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 

Telefones: 3216-6853 A 6856 

FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 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 

 

Leandro Vilela 

 

Moacir Micheletto 

 

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 Dr. Ubiali 

Laurez Moreira Luiz Noé 

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 

 

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6201 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS 
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE 

ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E, 
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O 

AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA 
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT) 

2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM) 

3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP) 

Relator: Vanderlei Macris (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Jesus Rodrigues Domingos Dutra 

Paulo Pimenta Emiliano José 

Reginaldo Lopes Henrique Fontana 

1 vaga 1 vaga 

PMDB  

Geraldo Resende Alberto Filho 

Leandro Vilela Darcísio Perondi 

Marllos Sampaio (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Nilda Gondim 1 vaga 

PSDB  

Fernando Francischini Bruno Araújo 

Vanderlei Macris João Campos 

Vaz de Lima 1 vaga 

PP  

Aline Corrêa Afonso Hamm 

Toninho Pinheiro José Linhares 

DEM  

Mandetta Efraim Filho 

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  

Paulo Freire Jaime Martins vaga do PDT 

Ronaldo Fonseca Vinicius Gurgel vaga do PRTB 

 

(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

 

1 vaga 

PSB  

Givaldo Carimbão Dr. Ubiali 

Pastor Eurico Keiko Ota 

PDT  

Sueli Vidigal (Dep. do PR ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Carmen Zanotto 

PTB  

José Augusto Maia 1 vaga 



PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Erivelton Santana vaga do PMDB 

 

Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

João Ananias Chico Lopes 

PRTB  

Aureo (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6201 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES 

CLIMÁTICAS. 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (PSD) 

2º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 

Relator: Glauber Braga (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Décio Lima Chico D'angelo 

José Airton Fernando Ferro 

Leonardo Monteiro Pedro Eugênio 

Luci Choinacki (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  

Adrian Fernando Jordão 

Celso Maldaner João Magalhães 

Edinho Araújo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Mauro Lopes 1 vaga 

PSDB  

Jorginho Mello 3 vagas 

Otavio Leite 

 

1 vaga 

 

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 

Simão Sessim Toninho Pinheiro 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vitor Penido 

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Paulo Foletto 

Glauber Braga Severino Ninho 

PDT  

Marcelo Matos (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Dr. Aluizio 

PTB  

Walney Rocha Eros Biondini 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  

Perpétua Almeida Jandira Feghali 

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  

1 vaga Rosinha da Adefal 

 

Secretário(a): Manuel Alvim 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6205 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 



DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Chico Lopes (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro 

Luiz Alberto Edson Santos 

Luiz Couto Erika Kokay 

Policarpo Fátima Bezerra 

PMDB  

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 Márcio Reinaldo Moreira 

Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas 

Mendonça Prado 

 

PR  

Gorete Pereira 2 vagas 

Zoinho 

 

PSB  

Mauro Nazif 2 vagas 

Sandra Rosado 

 

PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a 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 

 

Secretário(a): - 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 

Reginaldo Lopes 

 

PMDB  



Gabriel Chalita 

 

Hugo Motta 

 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

 

PSB  

Domingos Neto 

 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PCdoB  

Manuela D'ávila 

 

PSOL  

Jean Wyllys 

 

 

Secretário(a): Érika 

Local: CEFOR 

Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

Presidente: Almeida Lima (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 Aguinaldo Ribeiro 

José Otávio Germano Jerônimo Goergen 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira 

Simão Sessim Roberto Balestra 

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 

Efraim Filho Mandetta 

Pauderney Avelino Mendonça Filho 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa 

Luciano Castro 
(Dep. do 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 

 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6214 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 061-A, DE 
2011, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART. 76 DO 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS" (PRORROGA A VIGÊNCIA DA DRU ATÉ 31 

DE DEZEMBRO DE 2015). 

Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Luiz Pitiman (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Relator: Odair Cunha (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Edson Santos Luiz Couto 

José Guimarães Policarpo 

José Mentor Ricardo Berzoini 

Odair Cunha Rui Costa 

PMDB  

Eduardo Cunha Benjamin Maranhão 

Júnior Coimbra Edio Lopes 

Luiz Pitiman João Arruda 

1 vaga Osmar Serraglio 

PSDB  

Cesar Colnago Vaz de Lima 

Jutahy Junior 2 vagas 

Nelson Marchezan Junior 

 

PP  

Esperidião Amin Lázaro Botelho 

Rebecca Garcia Márcio Reinaldo Moreira 

DEM  

Pauderney Avelino Felipe Maia 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Aelton Freitas Izalci 

Luciano Castro João Maia 

 

Maurício Quintella Lessa vaga do PRP 

PSB  

Domingos Neto Dr. Ubiali 

Paulo Foletto 1 vaga 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Félix Mendonça Júnior 

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Sandro Alex 

PTB  

Alex Canziani 1 vaga 

PSC  



Hugo Leal Zequinha Marinho 

PCdoB  

Daniel Almeida Evandro Milhomen 

PRB  

George Hilton Antonio Bulhões 

PRP  

Jânio Natal (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6211 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Luiz Couto 

Décio Lima Nelson Pellegrino 

José Mentor Policarpo 

Sérgio Barradas Carneiro Vicente Candido 

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho 

Mauro Benevides Nelson Bornier 

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça 

Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  

Bonifácio de Andrada André Dias 

Otavio Leite Andreia Zito 

Reinaldo Azambuja Romero Rodrigues 

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 

Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  

Davi Alcolumbre 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 

 

Secretário(a): Leila Machado Campos 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6212 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445-A, DE 
2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 
22 E 48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TRANSFERIR 
DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL AS ATRIBUIÇÕES 
DE ORGANIZAR E MANTER A DEFENSORIA PÚBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 

1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

2º Vice-Presidente: Izalci (PR) 

3º Vice-Presidente: Leandro Vilela (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 

Erika Kokay José Mentor 

Padre João 2 vagas 

Policarpo 

 

PMDB  

Leandro Vilela Carlos Bezerra 

Luiz Pitiman Francisco Escórcio 

Pedro Chaves Geraldo Resende 

Professor Setimo Leonardo Quintão 

PSDB  

André Dias 3 vagas 

Andreia Zito 

 

Luiz Fernando Machado 

 

PP  

Sandes Júnior Márcio Reinaldo Moreira 

Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  

Augusto Coutinho 2 vagas 

João Bittar 

 

PR  

Izalci Laercio Oliveira 

Ronaldo Fonseca 1 vaga 

PSB  

Jose Stédile 2 vagas 

Valtenir Pereira 

 

PDT  

Vieira da Cunha 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Nilton Capixaba 

PSC  

Erivelton Santana Costa Ferreira 

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 

PRB  

Cleber Verde 1 vaga 

PRP  

1 vaga 1 vaga 

 

Secretário(a): - 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 



Presidente: Marçal Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 

Biffi Carlos Zarattini 

Luci Choinacki Luiz Couto 

Luiz Alberto Miriquinho Batista 

PMDB  

Adrian Fabio Trad 

Carlos Bezerra Fátima Pelaes 

Marçal Filho 2 vagas 

Nilda Gondim 

 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio 

Pinto Itamaraty Nelson Marchezan Junior 

Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 

Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 

Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  

Dra. Elaine Abissamra 2 vagas 

Sandra Rosado 

 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Augusto Carvalho 

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 

PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): - 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 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: 

2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PSDB) 

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 Marinha Raupp 

Natan Donadon Valdir Colatto 

Teresa Surita (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Berinho Bantim Bruno Araújo 

Marcio Bittar Reinaldo Azambuja 

Nilson Leitão Rodrigo de Castro 

PP  

Luiz Fernando Faria José Otávio Germano 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Simão Sessim 

DEM  

Davi Alcolumbre 2 vagas 

Paulo Cesar Quartiero 

 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 

Luciano Castro 1 vaga 

PSB  

Laurez Moreira 2 vagas 

Mauro Nazif 

 

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira Mário de Oliveira 

PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 

PRB  

Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 

 

Secretário(a): José Mário 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6209 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS RELATIVAS 
À COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO 

MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO REALIZADAS NO 
BRASIL" 

Presidente: Renan Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Rui Palmeira (PSDB) 

3º Vice-Presidente: José Rocha (PR) 

Relator: Vicente Candido (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Guimarães Artur Bruno 

Vicente Candido Dr. Rosinha 

Waldenor Pereira Emiliano José 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gilmar Machado 

PMDB  

Alceu Moreira Edinho Bez 

Edio Lopes João Arruda 

Renan Filho Leonardo Picciani 

1 vaga Wilson Filho 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Cesar Colnago 

Otavio Leite 1 vaga 

Rui Palmeira Romero Rodrigues 

PP  

Afonso Hamm Beto Mansur 

Simão Sessim Renzo Braz 



DEM  

Fábio Souto Augusto Coutinho 

Rodrigo Maia Jairo Ataíde 

PR  

José Rocha Lincoln Portela 

Maurício Quintella Lessa (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

PSB  

Jonas Donizette Jose Stédile 

Romário Leopoldo Meyer 

PDT  

André Figueiredo Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

1 vaga Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 

PRB  

Acelino Popó Heleno Silva 

PTdoB  

Luis Tibé Rosinha da Adefal 

 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6203 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, DO SENADO 
FEDERAL E APENSADOS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL" (REVOGA A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 

2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 

3º Vice-Presidente: 

Relator-Geral: Sérgio Barradas Carneiro (PT) 

Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 

Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 

Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 

Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 

José Mentor Odair Cunha 

Ricardo Berzoini Padre João 

Sérgio Barradas Carneiro Vicente Candido 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 

Eduardo Cunha Danilo Forte 

Fabio Trad Eliseu Padilha 

Marçal Filho Júnior Coimbra 

 

Sandro Mabel vaga do PR 

PSDB  

Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 

Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 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  

Márcio Marinho Antonio Bulhões 

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

 

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6235 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 

Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 

Francisco Praciano Erika Kokay 

Gabriel Guimarães Luiz Couto 

Henrique Fontana 1 vaga 

PMDB  

Alberto Filho Marçal Filho 

Eliseu Padilha 3 vagas 

João Arruda 

 

Osmar Serraglio 

 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 

Fernando Francischini João Campos 

Luiz Fernando Machado 1 vaga 

PP  

Renato Molling Roberto Teixeira 

Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite 

Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

(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 1 vaga 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura 



PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  

Cleber Verde 1 vaga 

PTC  

Edivaldo Holanda Junior 1 vaga 

 

Secretário(a): - 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 

1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 

3º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Andre Vargas 

Beto Faro Marcon 

Biffi Pedro Uczai 

Luci Choinacki Zeca Dirceu 

PMDB  

Giroto vaga do PR Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 

Moacir Micheletto 

 

Osmar Serraglio 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 

Fernando Francischini 

 

Luiz Nishimori 

 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 

Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

Giacobo 2 vagas 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PSB  

Leopoldo Meyer 2 vagas 

1 vaga 

 

PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira 

PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  

Nelson Padovani Edmar Arruda 

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

PRTB  

1 vaga 1 vaga 

 

Secretário(a): Leila Machado 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6212 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 



RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 
PROMOÇÃO" 

Presidente: Newton Lima (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 

3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fátima Bezerra vaga do PTC Angelo Vanhoni vaga do PMDB 

João Paulo Lima Artur Bruno 

Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 

Newton Lima Emiliano José 

Sibá Machado vaga do PRB Fernando Ferro vaga do PR 

Waldenor Pereira Miriquinho Batista 

PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra 

Joaquim Beltrão Renan Filho 

Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 

Jorginho Mello Nelson Marchezan Junior 

1 vaga 1 vaga 

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 

José Linhares Iracema Portella 

DEM  

Luiz Carlos Setim Efraim Filho 

Professora Dorinha Seabra Rezende  João Bittar 

PR  

Izalci (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax 2 vagas 

Dr. Ubiali 

 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 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 

 

Secretário(a): - 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 

3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 

Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 



Josias Gomes Amauri Teixeira vaga do PMDB 

Padre Ton Chico D'angelo 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra vaga do PR 

 

Miriquinho Batista 

 

Vicentinho 

PMDB  

Benjamin Maranhão Alberto Filho 

Geraldo Resende André Zacharow 

Osmar Terra Leandro Vilela 

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  

João Campos Andreia Zito 

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 

Romero Rodrigues Vaz de Lima 

PP  

Aline Corrêa José Linhares 

Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto 

Mendonça Prado Mandetta 

PR  

(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 

 

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6209 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 

1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 

2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 

Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Emiliano José 

Erika Kokay Fátima Bezerra 

Luiz Couto  

Reginaldo Lopes 2  vagas 

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 

 

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6276 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Relator: Angelo Vanhoni (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 

Emiliano José Artur Bruno 

Fátima Bezerra Biffi 

Newton Lima Dr. Rosinha vaga do PRB 

 

Gilmar Machado 

PMDB  

Lelo Coimbra Eliseu Padilha 

Professor Setimo vaga do PMN Joaquim Beltrão 

Raul Henry Osmar Serraglio 

Renan Filho Pedro Chaves 

Teresa Surita 

 

PSDB  

Eduardo Barbosa Jorginho Mello 

Nelson Marchezan Junior Mara Gabrilli 

1 vaga Raimundo Gomes de Matos 

PP  

José Linhares Esperidião Amin 

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  



Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Onyx Lorenzoni 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Izalci Paulo Freire 

Neilton Mulim Ronaldo Fonseca vaga do PP 

 

(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé 

Dr. Ubiali Severino Ninho 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian 

PTB  

Alex Canziani Paes Landim 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  

Márcio Marinho (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

 

Secretário(a): Maria Terezinha Donati 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6215 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 
E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PROJETOS 

DE LEI DESTINADOS A COMBATER E PREVENIR OS 
EFEITOS DO CRACK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 

1º Vice-Presidente: Wilson Filho (PMDB) 

2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Iracema Portella (PP) 

Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Luiz Couto Artur Bruno 

Nelson Pellegrino José Guimarães 

Reginaldo Lopes Paulo Pimenta 

Rogério Carvalho Weliton Prado 

PMDB  

Hugo Motta Fabio Trad 

Osmar Terra Fátima Pelaes 

Wilson Filho Leonardo Quintão vaga do PSDB 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Marllos Sampaio 

 

Raimundão 

PSDB  

João Campos Eduardo Barbosa 

William Dib Fernando Francischini 

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 

Iracema Portella José Linhares 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 

Fábio Souto Mandetta 

PR  

Anderson Ferreira vaga do PSOL (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Giacobo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Jaime Martins vaga do PSDB 

 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 

PSB  

Domingos Neto Pastor Eurico 



Givaldo Carimbão Sandra Rosado 

PDT  

Vieira da Cunha Dr. Jorge Silva 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  

Evandro Milhomen Delegado Protógenes 

PRB  

Heleno Silva Otoniel Lima 

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

 

Secretário(a): Fátima Moreira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6204 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL 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 Aguinaldo Ribeiro 

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira 

Paulo Maluf Roberto Balestra 

Simão Sessim 1 vaga 

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 

Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  

Vitor Paulo George Hilton 

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto 

 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6214 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA 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 ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 

Paulo Pimenta Décio Lima 

Rui Costa Miriquinho Batista 

Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  

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 Fernando Francischini 

Reinaldo Azambuja Wandenkolk Gonçalves 

1 vaga William Dib 

PP  

Jair Bolsonaro Arthur Lira 

Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  

Júlio Campos 2 vagas 

1 vaga 

 

PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 

Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 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 

 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES VOLTADAS À REGULAMENTAÇÃO DO 
TRABALHO TERCEIRIZADO NO BRASIL. 

Presidente: Sandro Mabel (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Relator: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Gilmar Machado Nelson Pellegrino 

Policarpo Rogério Carvalho 

Vicentinho 1 vaga 

PMDB  

Adrian Leonardo Quintão 

Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

Edio Lopes 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

José Priante 1 vaga 

Sandro Mabel vaga do PR 

 

PSDB  

Alfredo Kaefer André Dias 

Carlos Sampaio Reinaldo Azambuja 

Jutahy Junior 1 vaga 

PP  

Jerônimo Goergen Aline Corrêa 

José Otávio Germano Luiz Argôlo 

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho 

Onyx Lorenzoni 1 vaga 



PR  

Gorete Pereira vaga do PTC Aelton Freitas 

Laercio Oliveira Luciano Castro 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
 

PSB  

Dr. Ubiali Alexandre Roso 

Mauro Nazif Sandra Rosado 

PDT  

Paulo Pereira da Silva João Dado 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Stepan Nercessian vaga do PMDB 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Silvio Costa Arnaldo Faria de Sá vaga do PMDB 

 

Ronaldo Nogueira 

PSC  

Andre Moura Nelson Padovani 

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga 

PRB  

1 vaga Heleno Silva 

PTC  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216 6211 

FAX: (61) 3216 6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Cláudio Puty 

 

Francisco Praciano 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

 

PSOL  

Jean Wyllys 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE 
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS. 

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 

PSDB  

Carlos Sampaio 

 

PSD  

Ricardo Izar 

 

Roberto Santiago 

 

Walter Ihoshi 

 

 

Secretário(a): Valdivino 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 

Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 



PSDB  

Otavio Leite 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

DEM  

Rodrigo Maia 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PSC  

Hugo Leal 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Washington Reis 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PTB  

Walney Rocha 

 

PV  

Dr. Aluizio 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 

PSD  

Arolde de Oliveira 

 

Liliam Sá 

 

PSB  

Glauber Braga 

 

PDT  

Marcelo Matos 

 

PSC  

Filipe Pereira 

 

PRB  

Vitor Paulo 

 

 

Secretário(a): - 

 
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): - 

 
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 
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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 
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