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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 29, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, publicada 
no Diário Oficial da União na mesma data, em Edição Extra, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março 
de 1991, que estabelece regras para a desindexação da economia, e dá outras providências”, tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 26 de junho de 2012. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congres-
so Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 30, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 568, de 11 de maio de 
2012, publicada no Diário Oficial da União de 14 de maio de 2012, que “Dispõe sobre servidores do Instituto 
Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira 
de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de 
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional 
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasi-
leiro de Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do ex-Território de Fernando de Noro-
nha e do Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de Médico do Poder Executivo, de cargos 
de Especialista em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agente de Combate às Endemias e de cargos das 
carreiras de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de Analista de Infraestrutura, 
de Ciência e Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento de Políticas Sociais e de Finanças e 
Controle, sobre as gratificações e adicionais que menciona, e dá outras providências”, tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 26 de junho de 2012. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congres-
so Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 31, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com 
a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 569, de 14 de maio 
de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 15 de maio de 2012, que “Abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios da Defesa, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
no valor global de R$ 688.497.000,00, para os fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo pe-
ríodo de sessenta dias.

Congresso Nacional, 26 de junho de 2012. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congres-
so Nacional.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 32, DE 2012

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 570, de 14 de maio de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União de 15 de maio de 2012, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; dispõe sobre 
o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil; e 
dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 26 de junho de 2012. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congres-
so Nacional.
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia
Manato
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 3

AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazônas: 2

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 

Ata da 176ª (centésima septuagésima sexta) 
Sessão da Câmara dos Deputados, Solene, Matutina, 
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura, 
em 26 de junho de 2012. Às 10h46, o Sr. André Figuei-
redo, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento 
Interno, no exercício da Presidência, declarou aberta 
a sessão e deu por dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior. O Sr. Presidente informou que a ses-
são destinou-se à homenagem póstuma ao Humorista 
Chico Anysio; saudou convidados presentes; prestou 
as devidas homenagens; e convidou para compor a 
Mesa os Srs. Mauro Benevides (PMDB/CE); Raimun-
do Gomes de Matos (PSDB/CE); Tiririca (PR/SP); e 
Adriano Teixeira, Secretário de Cultura de Marangua-
pe-CE. O Sr. Presidente convidou todos a ouvirem o 
Hino Nacional; a assistirem ao vídeo institucional; e, 
ato contínuo, proferiu o discurso do Sr. Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados. Assumiu a Pre-

sidência o Sr. Mauro Benevides, nos termos do § 2º do 
artigo 18 do Regimento Interno, e concedeu a pala-
vra aos Srs. André Figueiredo, autor do requerimento; 
Onofre Santo Agostini, pelo PSC; e Danilo Forte, pelo 
PMDB. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimen-
to Interno, assumiu a Presidência o Sr. Chico Lopes 
e concedeu a palavra aos Srs. Raimundo Gomes de 
Matos, pelo PSDB; Afonso Hamm, pelo PP; Salvador 
Zimbaldi, pelo PDT; Arnon Bezerra, pelo PTB; João 
Ananias, pelo PCdoB; Stepan Nercessian, pelo PPS; 
e ao componente da Mesa Sr. Adriano Teixeira. O Sr. 
Presidente registrou a presença de convidados, reite-
rou as homenagens prestadas, agradeceu a presença 
de todos e, às 12h10, encerrou a sessão. – Manato, 
Presidente. – Geraldo Resende, Secretário.

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

SEÇÃO I

Ata da 176ª Sessão, Solene, Matutina,  
26 de junho de 2012

Presidência dos Srs.: André Figueiredo, Mauro Benevides, Chico Lopes,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

Ata da 177ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, 26 de junho de 2012

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente. Manato, 2º Suplente de Secretário.  
Fátima Bezerra, Manoel Junior, Afonso Hamm, Onofre Santo Agostini, Paulo Feijó,  

Roberto de Lucena, Missionário José Olimpio, Chico Lopes,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Marinha Raupp PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

César Halum PSD 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
Pastor Eurico PSB 
Pedro Eugênio PT 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

João Caldas PSDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Márcio Marinho PRB 
Paulo Magalhães PSD 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
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Eduardo Cunha PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Sampaio PSDB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Junji Abe PSD 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Aguiar PSD 
Nelson Marquezelli PTB 
Otoniel Lima PRB 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Total de São Paulo: 21

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
Magda Mofatto PTB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Bohn Gass PT 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul: 13

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-

sença registra na Casa o comparecimento de 160 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.
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Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário, nobre Deputado Geraldo Re-

sende, procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. GERALDO RESENDE, 1º Suplente de 

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

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 255 (CN)

Brasília, 29 de junho de 2012

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

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência 

recebeu o Ofício nº 113, de 2012, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 22ª Região, encaminhando Relatório de 
Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2012.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral de 14 de junho do corrente ano, vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

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

SF – 13-6-2012 
14 horas

Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofí-
cio nº 113, de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho 
da Vigésima Segunda Região, enviando o Relator de 
Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2012.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 14 de junho do corrente.

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

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se
Em 26-6-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 347/PT

Brasília, 26 de junho de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 
para indicar o Deputado Alexandre Cardoso (PSB/RJ) 

como titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – CCTCI.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder 
da Bancada.

Defiro. Publique-se.
Em 26-6-12.  – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 148 – L – Democratas/12 

Brasília, 26 de junho de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Augusto Cou-

tinho para integrar, como membro titular, a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.671, 
de 1989, do Senado Federal, que “dispõe sobre o exercício 
das atividades de Posto Revendedor de derivados do pe-
tróleo e álcool etílico hidratado combustível – AEHC, e dá 
outras providências” – Código Brasileiro de Combustíveis.

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

Publique-se
Em 26-6-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. Nº 390

Brasília, de junho de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro 

Paulo (PMDB/RJ), em vaga cedida ao PMDB, como 
Suplente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável – CMADS.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP

Defiro. Publique-se.
Em 26-6-12.  – Marco Maia, Presidente.

Ofício Líder n° 174/2012

Brasília-DF, 26 de junho de 2012

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

Assunto: Indicação de Líder Substituto

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e em conformi-

dade com o § 1º do art. 9º do RICD, indico o Deputado 
Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) para me
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substituir, como Líder do Partido Social Cristão, 
durante o período de 26 a 29 de junho do corrente ano.

Sendo o que tinha para o momento, na oportuni-
dade reitero meus protestos de elevada consideração.

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Publique-se
Em 26-6-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 201/12

Brasília, 13 de junho de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados Brasília –  DF

Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial.

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

putado Evandro Milhomen (PCdoB–AP), como titular, 
para integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 479–A, 
de 2010, do Sr. Sebastião Bala Rocha, que “acrescenta 
o inciso LXXIX ao art. 5° da Constituição Federal, para 
Incluir o acesso à internet em alta velocidade entre os 
direitos fundamentais do cidadão” – PEC nº 47910.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder 

Publique-se
Em 26-6-12. – Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sandro 

Alex, do PPS do Paraná, por 1 minuto.
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estou dando entrada na Comissão de Constitui-
ção e Justiça desta Casa a requerimento de realização 
de audiência pública para debate do cumprimento do 
prazo constitucional para apreciação de veto presi-
dencial a projetos de lei. Para tanto, estou convidando 
especialistas.

A não apreciação pelo Congresso de vetos do 
Presidente da República a projetos aprovados na Câ-
mara dos Deputados e no Senado Federal é prática 
perniciosa que, legislatura após legislatura, vem con-
solidando-se neste Poder; prova disso são os números: 
até a presente data, constam dos bancos de dados do 
Senado Federal, prontos para a Ordem do Dia, 166 
projetos de lei com vetos presidenciais, perfazendo 45 
vetos totais e 2.379 parciais.

Vamos debater o tema em respeito à nossa Carta 
Magna, à Constituição e a este Poder. Realizando a 

audiência pública, poderemos discutir o cumprimento 
do prazo constitucional, que, de acordo com a Consti-
tuição, é de 30 dias, e pode sobrestar as matérias da 
pauta desta Casa.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, ao ocupar, ontem, a 
tribuna desta Casa, abordei a questão relacionada aos 
últimos acontecimentos iniciados no âmbito do Banco 
do Nordeste, divulgados amplamente pela mídia, dos 
quais resultou a exoneração do seu presidente e de 
outros integrantes do escalão gerencial, numa crise de 
graves conotações que passou a exigir a adoção de 
providências imediatas para restabelecer as condições 
de plena normalidade de atuação daquele tradicional 
estabelecimento de crédito oficial.

O seu primeiro dirigente foi o economista Rô-
mulo de Almeida, idealizador da prestigiosa entidade, 
seguido por Raul Barbosa, ex-Governador do Estado, 
e tantos outros vultos exponenciais que ali realizaram 
dinâmico trabalho, na construção de uma imagem de 
proficiência técnica.

Hoje a imprensa cearense volta a focalizar essa 
temática, mencionando o fato de que o Ministro Guido 
Mantega, com o natural acompanhamento da própria 
Presidente Dilma Rousseff, diligencie o exame dos 
novos diretores, numa ação que não pode sofrer mais 
qualquer tipo de protelação.

O BNB é, sem dúvida, Sr. Presidente, um valioso 
patrimônio do País que o Nordeste teve o privilégio de 
sediar, vendo-o como força propulsora do desenvolvi-
mento regional.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, ao ocupar, ontem, a tribuna des-
ta Casa, abordei a questão relacionada aos últimos 
acontecimentos registrados no âmbito do Banco do 
Nordeste, divulgados amplamente pela mídia, de que 
resultou a exoneração do seu presidente e de outros 
integrantes do escalão gerencial, numa crise de gra-
ves conotações que passou a exigir a adoção de pro-
vidências imediatas, para restabelecer as condições 
de plena normalidade de atuação daquele tradicional 
estabelecimento de crédito oficial, prestes a completar 
em julho vindouro 60 anos de criação, embora o início 
de suas atividades somente tenha ocorrido em 1954, 
2 anos depois do ato do Presidente Getúlio Vargas, 
referenciado pelo então Ministro Horácio Lafer.

O seu primeiro dirigente foi o economista Rô-
mulo de Almeida, idealizador da prestigiosa entidade, 
seguido por Raul Barbosa, ex-Governador do Estado, 
e tantos outros vultos exponenciais que ali realizaram 
dinâmico trabalho, na construção de uma imagem de 
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proficiência ética dentro da qual porfiaram todos quan-
tos ocuparam a direção da instituição.

Hoje a imprensa cearense volta a focalizar essa 
temática, mencionando o fato de que o Ministro Guido 
Mantega, com o natural acompanhamento da própria 
Presidente Dilma Rousseff, diligencie o exame dos 
novos diretores, numa ação que não pode sofrer mais 
qualquer tipo de protelação.

No mês entrante, precisamente em 19 de julho, o 
Banco realiza a cada exercício a comemoração de seu 
aniversário, em eventos dos quais têm participado au-
toridades de todos os níveis, além de muitos daqueles 
que ocuparam sua direção, a exemplo de mim mesmo, 
que em década passada tive a honra de ascender ao 
cargo máximo, dali saindo para disputar o segundo 
mandato senatorial por força da vontade popular, ex-
pressada nas urnas de 15 de novembro de 1986.

Vinculado historicamente ao nosso BNB, torço 
para que as escolhas recaiam em personalidades 
identificadas com a instituição, inclusive de seu próprio 
quadro, do qual já saíram servidores altamente qua-
lificados, como Nilson Holanda e João Alves de Melo 
– esse último ao tempo da administração profícua do 
saudoso Itamar Franco, recentemente falecido.

O BNB é, sem dúvida, um valioso patrimônio do 
País que o Nordeste teve o privilégio de sediar, vendo-
-o como força propulsora do desenvolvimento regional.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, estima-se que 
73% da população brasileira não tenham condições de 
pagar um advogado. Em 2005, no Brasil, contavam-se 
apenas 100 defensores públicos federais, e o Tribunal 
de Contas da União recomendou fossem criadas 807 
novas vagas. No ano passado eram 481.

A relação de 1,5 defensor público para cada 100 
mil habitantes nem de longe garante o direito consti-
tucional de assistência jurídica gratuita à população 
carente.

Apelo para o Ministério de Planejamento, Orça-
mento e Gestão no sentido de que envie a esta Casa 
projeto para que sejam chamados os candidatos apro-
vados no concurso feito em 2010.

É urgente estruturar a Defensoria Pública em 
todo o País para garantir à população mais pobre os 
direitos já previstos em lei.

Peço a divulgação deste meu pronunciamento 
pelos órgãos de comunicação da Casa.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será 

atendida, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Sr. Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, peço que se considere 
lido pronunciamento que trago em que me posiciono 
contra o golpe de Estado no Paraguai e em defesa da 
democracia.

Prestemos o nosso apoio ao povo paraguaio. O 
Presidente Lugo deveria ser reconduzido imediatamen-
te ao Poder. É vergonhoso o que aconteceu naquele 
país, um impeachment relâmpago, em 30 horas, num 
conluio entre a oligarquia rural – 2% de proprietários 
controlam 85% das propriedades – e Parlamentares 
do Partido Colorado, outro de extrema direita e o Exér-
cito paraguaio.

Sanções por parte do MERCOSUL, da UNASUL 
e do PARLASUL têm de ser aplicadas imediatamente, e 
o Governo brasileiro precisa usar o termo “golpe” para 
se referir ao episódio, como já o fizeram Venezuela, 
Bolívia, Argentina e Equador.

Neste pronunciamento, manifestamos o nosso 
repúdio pelo golpe ocorrido no Paraguai.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
a tribuna para manifestar-me contra o golpe de Esta-
do ocorrido no Paraguai e em defesa da democracia. 
Hoje, 3 anos depois do que aconteceu em Honduras, 
estamos diante de um novo golpe de Estado em nos-
so Continente. Travestida de “institucionalidade”, num 
novo modus operandi de derrubar governos demo-
craticamente eleitos, a manobra agora retirou do po-
der o Presidente Fernando Lugo, do Paraguai. Tudo 
aconteceu em poucas horas, num rito sumário de um 
suposto processo de impeachment, liderado pelos 
partidos conservadores e orquestrado pela oligarquia 
latifundiária, pelas multinacionais e pelas elites em-
presariais do país – justamente aqueles que por dé-
cadas governaram o Paraguai usando da violência e 
do autoritarismo e que não tem condições morais nem 
políticas para falar em democracia.

Desde que foi eleito, em 2008, Lugo enfrenta a 
resistência desses setores às mudanças que preten-
dia implementar no Paraguai. Por isso, e em função da 
fragilidade de apoio que seu governo tinha no Congres-
so, esteve o tempo todo sob a ameaça de um golpe. 
O pretexto da vez para desestabilizar e derrubar seu 
governo foram os recentes conflitos no campo, que 
terminaram com a morte de camponeses e policiais.

Há tempos, no entanto, a escalada da violência 
no meio rural revela a tensão resultante de uma ges-
tão que, mesmo sem conseguir colocar em prática 
seu plano de reforma agrária, estabeleceu uma nova 
relação com a elite local. Sobretudo, recusou-se a re-



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 22963 

primir abertamente movimentos dos sem-terra que se 
enfrentam com grandes proprietários. Latifundiários 
brasileiros como Tranquilo Favero, o produtor de soja 
mais rico do Paraguai, há tempos trabalham pela de-
sestabilização de Lugo. Favero já declarou publicamente 
ser simpático à repressão de “campesinos ignorantes”.

Na história paraguaia, no entanto, a relação entre 
ditadura e latifúndio é antiga. Segundo um relatório da 
Comissão de Verdade e Justiça do país, centenas de 
milhares de hectares de terras fiscais foram distribuídas 
pelo regime de Stroessner entre militares e membros 
da alta burguesia. A medida foi objeto de revisão por 
parte das autoridades a partir de 2008, o que incenti-
vou as reivindicações das organizações dos sem-terra 
e o descontentamento dos latifundiários.

O governo também entrou em confronto com a 
Monsanto. Apesar de liberar a soja transgênica, prin-
cipal cultivo de grãos do país, não autorizou o plantio 
de determinadas sementes de algodão, e incomodou 
novamente os grandes proprietários. Esses setores já 
vinham preparando um ato de protesto nacional contra 
o Governo Lugo para o dia 25 de junho. A ideia era 
usar máquinas agrícolas para fechar parte das estradas 
em diferentes pontos do país. Uma das reivindicações 
do denominado “tratoraço” era a liberação de todas as 
sementes transgênicas para cultivo comercial.

É importante destacar, Sras. e Srs. Deputados, 
que o Paraguai é um dos países de maior concentração 
de propriedades do mundo. Cerca de 85% das terras, 
aproximadamente 30 milhões de hectares, estão nas 
mãos de apenas 2% de proprietários, que se dedicam 
à produção meramente para exportação ou, no pior dos 
casos, à especulação sobre a terra. As transnacionais 
do agronegócio no Paraguai praticamente não pagam 
impostos. O imposto imobiliário representa apenas 
0,04% da carga tributária, cerca de US$ 5 milhões – 
segundo o Banco Mundial –, comparados à renda do 
agronegócio, que alcança US$6 bilhões anuais, em 
torno de 30% do PIB.

A maioria desses oligarcas possui mansões em 
Punta del Este ou em Miami e mantém estreitas re-
lações com transnacionais do setor financeiro. Todos 
eles, de uma ou outra maneira, estão ligados ao agro-
negócio e dominam o espectro político nacional.

Num cenário em que o Parlamento paraguaio 
ainda está nas mãos do Partido Colorado, Lugo en-
frentou muita resistência para trazer conquistas ao 
povo, como a garantia de saúde e educação pública 
gratuita e o estabelecimento do Tekoporá, programa 
de renda mínima que alcançou aproximadamente 93 
mil famílias. O Congresso quis cortar os recursos e 
foi preciso que houvesse a mobilização popular para 
aprová-los. Isso porque os donos dos três principais 

jornais do país, que também controlam emissoras de 
rádio e TV, estão umbilicalmente vinculados às trans-
nacionais e ao sistema financeiro. Basta analisar as 
comemorações estampadas nas capas dos principais 
jornais paraguaios nos últimos dias.

Depois de difundirem notícias alarmistas e da-
rem voz apenas aos Parlamentares que trabalharam 
para derrubar o Presidente, os meios de comunicação 
do Paraguai agora fazem coro com os golpistas. Um 
editorial do jornal ABC Color, por exemplo, defendeu 
o modo “ordenado, pacífico e respeitoso da legalida-
de, da institucionalidade e dos critérios essenciais de 
equidade” que levaram à queda de Lugo, que “abre 
fundadas esperanças num futuro melhor”. Para o jor-
nal Vanguardia, o Presidente foi negligente e incapaz 
de governar. “Lugo decepcionou a grande maioria da 
cidadania paraguaia com suas decisões errôneas, seu 
sarcasmo, sua desastrosa vida pessoal, sua ambiguida-
de e sua crescente amizade com inimigos declarados 
da democracia, como Hugo Chávez e os irmãos Cas-
tro”, afirmou o jornal. O cerco midiático estava fechado.

Quem rapidamente também apoiou o golpe que 
se desenhava no Paraguai foi o governo dos Estados 
Unidos, que mantém inalterada sua política externa 
para a América Latina. No mesmo momento em que 
se instaurou a crise política no país, o porta-voz do 
Departamento de Estado para a região, William Osti-
ck, declarou que se devia respeitar o processo contra 
o Presidente Lugo.

Em setembro de 2009, Lugo não renovou o pro-
grama de cooperação estabelecido na presidência de 
Nicanor Duarte, que permitiria o ingresso em solo para-
guaio de 500 militares estadunidenses com imunidades 
diplomáticas para treinamento operacional. Cerca de 1 
mês após essa recusa, trocou todo o comando militar 
do Estado, em função de tentativa de golpe que havia 
sido detectada. O governo foi ainda assediado pela 
reunião de 21 generais estadunidenses com a Comis-
são de Defesa da Câmara, em agosto de 2011, para 
a construção de uma base militar, que foi reivindicada 
pelo líder da UNACE, dissidência do Partido Colora-
do e terceira força parlamentar, como necessária para 
conter as ameaças representadas pela Bolívia e pela 
Venezuela bolivarianas.

Lugo rechaçou essa alternativa, mas aceitou pro-
gramas como a Iniciativa Zona Norte, que permitiu a 
ampla presença militar estadunidense em programas 
para combater o crime organizado e de ajuda social, 
sob controle da USAID; isso sem falar na IV Frota, 
reativada há alguns anos, após estar fora de serviço 
desde o fim da segunda Guerra Mundial, que agora 
vigia todo o Atlântico Sul.
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Em função da localização territorial estratégica do 
país, da sua disponibilidade de reservatórios de água 
doce e de fontes energéticas, incluindo a proximidade 
das reservas de gás da Bolívia, o golpe no Paraguai é 
muito interessante para a ação do imperialismo ame-
ricano na região. Bem mais estratégico, por exemplo, 
do que em Honduras, que passou por processo institu-
cional semelhante, que terminou com a realização de 
eleições fraudulentas, levando Porfirio Lobo ao poder 
no final de 2009.

Os Estados Unidos aprovaram o golpe contra Ze-
laya, respaldaram o processo eleitoral e depois reco-
nheceram a legalidade do mandato de Lobo, que não 
foi validada pela maioria dos governos do continente. 
Por que fariam diferente agora?

No entanto, no caso de Honduras, que tivemos 
a oportunidade de acompanhar presencialmente, em 
missão deste Parlamento a Tegucigalpa, a Diplomacia 
brasileira agiu de modo bastante diferente. E isso pre-
ocupa-nos, Sr. Presidente. Qual a razão da hesitação 
da Presidenta Dilma em condenar veementemente e 
tratar como golpe de Estado o que está acontecendo 
no Paraguai? Vamos, como já faz a mídia brasileira, 
fazer malabarismos para dar outro nome ao que se 
passa no país vizinho? Equador, Argentina, Venezuela 
e Bolívia já declararam que o novo governo paraguaio 
não tem legitimidade e retiraram seus embaixadores 
do Paraguai. O Brasil, mesmo na nota na qual acena 
com sanções nos termos da cláusula democrática do 
MERCOSUL e da UNASUL, não foi taxativo. De onde 
vem tamanho receio?

Para além da gravidade do fato e do desres-
peito à democracia e à vontade do povo paraguaio, 
que elegeu Fernando Lugo, é preciso compreender 
as consequências desse golpe em nosso Continen-
te. Trata-se de um revés para as lutas campesinas e 
do retorno de uma política neoliberal à região, com o 
avanço do agronegócio controlado por multinacionais. 
Mais do que isso, sinaliza que as velhas estruturas da 
dependência, que combinam as oligarquias locais com 
o imperialismo, estão vivas.

Se não for rechaçado com veemência, o pro-
cesso no Paraguai abre um caminho perigosíssimo 
na sanha das oligarquias vizinhas. Se esse “novo mo-
delo de golpe” foi possível porque havia uma crise de 
poder resultante da conquista do governo por setores 
progressistas sem ser acompanhada de uma maioria 
parlamentar de esquerda, a resposta daqueles que 
ainda acreditam na democracia precisa ser firme e 
contundente.

Manifestamos aqui então todo o nosso repúdio 
pelo golpe no Paraguai e nosso apoio à resistência do 
povo, que está nas ruas.

Pelo retorno imediato do Presidente Lugo ao 
poder!

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, tenho dois projetos de lei 
tramitando na Casa. Em um deles procuro instituir a 
tarifa social de transporte para o Amazonas, para a 
Amazônia.

É inconcebível que nossos irmãos que moram 
nos interiores mais distantes da Capital paguem muito 
mais por uma passagem aérea do que quem se des-
loca de Manaus para Brasília. Essas pessoas acabam 
morrendo ali onde vivem, porque não têm condições 
de se deslocar para buscar saúde, qualidade de vida 
melhor, medicina melhor.

Sr. Presidente, urge criarmos uma tarifa social de 
transporte, seja o transporte aéreo, seja o transporte 
fluvial, para as pessoas beneficiadas pelos programas 
sociais do Governo Federal. É uma questão de cida-
dania e de respeito.

Peço, Sr. Presidente, que meu pronunciamento 
seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, estivemos ausentes na semana passada por 
conta das atividades da Rio+20. Assim, peço a divulga-
ção de dois pronunciamentos, que são os artigos se-
manais que publicamos na imprensa do nosso Estado.

No primeiro deles, defendemos, já que vai haver 
uma brecha dentro da programação de medidas pro-
visórias, a votação imediata, em segundo turno, da 
proposta que acaba com o voto secreto. Encarecemos 
para que seja priorizada na reunião de Líderes.

No segundo, versamos sobre os leilões de ener-
gia. A atual sistemática tem alijado fontes de energia. 
Aqui, fundamentamos e defendemos leilões especí-
ficos por origem determinada e regionalizada, para 
não termos o risco da grande transmissão de energia.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sucessivos 
escândalos envolvem dirigentes públicos, políticos e 
empresários. Sacando contra o erário, comprometem a 
democracia e a ética, aumentando a descrença com a 
política. Muitas denúncias e operações da Polícia Fede-
ral se sucedem e sequer conseguimos acompanhar o 
desenrolar e desfecho de cada uma das investigações.

Por outro lado, a sensação de impunidade. Para 
que ela não prevaleça no Legislativo, defendo o voto 
aberto nas decisões do Congresso Nacional. O voto 
secreto no Parlamento tem de acabar! Afinal de con-
tas, quem vota é o indivíduo, o “Parlamentar”, e ele o 
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faz como representante de uma delegação popular e 
assim deve prestar conta da sua decisão.

Nada mais desalentador que o Parlamentar que 
você ajudou a eleger com seu voto praticar justamen-
te o contrário daquilo com que se comprometeu na 
campanha eleitoral.

Esta situação não é uma “novidade”. Rigorosa-
mente, ao longo da história, fatos assim se sucederam 
aqui e mundo afora, mas choca a intensidade, a frequ-
ência e a impressão de que nada muda.

A impressão que se tem é de partidos que se 
distanciam da boa política e só existem para as elei-
ções. O culto à personalidade de famosos cedeu lugar 
à ação programática. Nas eleições legislativas de 2010, 
um único candidato garantiu o mandado a outros três 
representantes da sua coligação.

O pragmatismo se tornou regra a nortear as alian-
ças eleitorais e afastou o debate daquilo que impor-
ta: as propostas, prioridades, a visão sobre a cidade, 
sobre o País.

Evidencia a ação de partidos num “jogo de faz de 
conta”, no “vale tudo”. O Partido A, antes oposição, no 
poder adota as mesmas posturas e práticas do Partido 
B, que cutucava quando era governo. O Partido B, na 
oposição, desdiz o que fez.

Esta duplicidade e falta de coerência é fruto tam-
bém de ação de tutela do Executivo, em todos os níveis, 
ao Legislativo. Essa postura, limitando a autonomia do 
Parlamento, inibe o debate do que é absolutamente 
necessário, a proposição de reformas estruturais e de 
um projeto estratégico de desenvolvimento para o País.

O desinteresse pela política tem crescido e pode 
ser medido pela grande abstenção registrada em 2010. 
No primeiro turno, 24,6 milhões de eleitores não vota-
ram, e no segundo turno o número de brasileiros que 
não compareceu às urnas chegou a mais de 29 mi-
lhões, ou um quinto do total de eleitores.

Os partidos precisam reaproximar-se do eleitor, 
dos movimentos sociais, buscar a participação e a 
integração dos jovens à vida pública, demonstrando 
uma efetiva disposição de ouvir, interagir, ir além de 
interesses imediatos e apresentar sua visão e seus 
valores morais.

A reforma política pode alterar este descrédito. 
Nela defendo o voto distrital misto, o financiamento 
público de campanha e que o voto individual evolua 
para as listas partidárias.

Partidos mais programáticos do que pragmáticos 
é uma exigência imediata e as eleições municipais de 
outubro podem ser um bom momento para cobrarmos 
essa mudança de orientação.

O eleitor atento deve ir além e exigir o compro-
misso do candidato à orientação de seu partido sobre 

saúde, educação, transporte, meio ambiente e tantos 
outros temas são decisivos para o futuro da cidade.

Aproveito para reafirmar a minha convicção de que 
numa plataforma mínima de propostas à governança 
local é o ponto central. Assegura não só a eficiência da 
gestão pública, como também o comprometimento dos 
partidos com a execução de cada um dos compromis-
sos que serão feitos durante a campanha e, acima de 
tudo, o voto para mudar a forma atual de fazer política.

O voto é uma ação política que deve ser pensado 
e utilizado para garantir a transparência e a ética na 
vida partidária e na pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
artigo analiso aquilo que para alguns pode parecer 
um detalhe técnico ou um aspecto isolado da políti-
ca energética brasileira. Trata-se, porém, de um dos 
pilares do modelo do sistema energético, que é o for-
necimento de energia elétrica no País. Proponho uma 
profunda revisão no modelo de leilões de energia que 
está em vigor.

Isso é necessário porque a atual metodologia 
da ANEEL desconsidera as vantagens especificas de 
cada fonte, sua localização e a distribuição da carga 
ao longo do território nacional, o que tem criado distor-
ções que podem fragilizar a nossa matriz energética.

A regra adotada nos leilões, apesar de propiciar 
a modicidade tarifária, o menor custo que deve ser 
sempre perseguido, não captura as vantagens com-
parativas da geração regional e reduz a possibilidade 
de contratação de outras fontes disponíveis para a ge-
ração de energia que, muitas vezes, estão próximas 
dos centros de carga.

O critério do menor preço, independentemente 
do local da geração da energia, acaba fazendo com 
que se flutuem diferentes participações de fontes nos 
leilões sem um cenário de participação relativa mais 
estável e definida. Desconsidera, ainda, o custo da 
transmissão e as perdas entre o ponto de geração até 
os centros da carga. Muito embora o consumidor sem-
pre pague por este transporte de energia, fica a falsa 
impressão de que estão sendo obtidos os melhores 
preços para ele.

Ao se fazer, por exemplo, leilão para contratar 
energia eólica produzida no Nordeste – uma das regiões 
com o maior regime de ventos do País e concentração 
de grande número de projetos eólicos –, acaba-se dei-
xando de considerar custos invisíveis na ocasião do 
leilão. Mas esses custos impactam no preço final da 
eletricidade para o consumidor, dada a sua localização 
em relação aos centros de carga que podem absorver 
a energia gerada, já que a região está atendida e é 
exportadora de energia e custos.
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Apesar de fonte a ser considerada, os empre-
endimentos eólicos no Brasil, “menina dos olhos” do 
Governo Federal, têm apresentado preços de geração 
surpreendentes nos últimos leilões. Porém, enfrentam 
produção abaixo do esperado, conforme relatório do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS com-
preendendo um período de 12 meses, encerrados 
em março deste ano. Dos 20 parques eólicos que se 
conectam diretamente ao Sistema Interligado Nacio-
nal – SIN, 14 estão com índice de eficiência inferior 
ao declarado inicialmente. Dos 339 megawatts mé-
dios de energia que esses parques eólicos deveriam 
gerar, apenas 294 megawatts foram produzidos nos 
últimos 12 meses, o que representa uma diferença de 
45 megawatts.

As eólicas gozam, ainda, de vantagens fiscais 
momentâneas que não estão disponíveis para outras 
fontes, como, por exemplo, as Pequenas Centrais Hidre-
létricas – PCHs. Também não pagam pela transmissão 
– inclusive, os investimentos nas Centrais de Geração 
para Conexão Compartilhada (ICGs) que coletam sua 
produção –, mas, como já dito, todos estes custos são 
pagos pelos consumidores. Assim, se somarmos ao 
preço ofertado no leilão os outros custos não pagos 
pela fonte e sim pelo consumidor, vamos ver que sua 
competitividade é irreal.

É importante destacar também que a conexão 
ao sistema interligado de energia é o principal gargalo 
dos novos projetos eólicos. Apesar de esse fato não 
ser de responsabilidade dos investidores em eólicas, 
as usinas contratadas a partir de 2009 e que devem 
entrar em operação no próximo mês encontram-se 
com as estações coletoras – ligação dos parques a 
rede elétrica do País – com atraso de 3 a 18 meses.

O Brasil é um dos principais produtores de cana-
-de-açúcar do mundo, sendo o setor sucroalcooleiro 
reconhecido como um dos mais eficientes, estando lo-
calizado no entorno do maior centro de carga do País. 
O bagaço é o principal produto gerado pela biomassa 
residual oriunda da cana-de-açúcar, devido a seu po-
tencial energético.

O produto é utilizado para a geração de energia 
térmica e elétrica e para a produção de açúcar e eta-
nol. Dessa forma, a partir da biomassa pode-se gerar 
energia elétrica e produzir biocombustíveis como o 
biodiesel e o etanol. Isto não está sendo considerado 
e essa fonte tem sido alijada dos leilões, porque os 
outros custos que lhes são imputados tira a sua com-
petitividade nos critérios dos atuais leilões.

A maior parte do potencial de biomassa a desen-
volver se concentra nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste 
e Nordeste. No entanto, nos próximos 4 anos, a fonte 

terá um acréscimo de capacidade instalada desprezí-
vel, de minguados 300 megawatts.

O próprio ONS vem defendendo a adoção de lei-
lões regionais diante da preocupação com a operação 
e a segurança do fornecimento de energia. A medida 
se justificaria pela crescente perda da capacidade de 
armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas para 
geração de energia, que necessitaria ser suprida pela 
complementação de usinas térmicas movidas por outras 
fontes de energia (gás, carvão, combustíveis fósseis).

Para equilibrar e corrigir essas distorções, acre-
dito que o melhor caminho é a organização de leilões 
regionalizados por fonte de energia. Essa modalidade 
poderá estimular a contratação das potencialidades de 
cada estado produtor de energia, reduzir os investimen-
tos em transmissão e aumentar a segurança de abaste-
cimento, aproximando a geração dos centros de carga.

Para isso, é necessário que a ANEEL, dentro do 
planejamento estratégico que o setor requer, em ação 
com a EPE (Empresa de Planejamento Estratégico) 
e o Ministério de Minas e Energia, redefinam, o mais 
breve possível, uma nova sistemática de leilões.

A mudança de postura da ANEEL pode garantir a 
descentralização e a participação de diferentes fontes 
nos leilões de geração de energia, que estariam mais 
próximas do centro de carga e de consumo. Esse novo 
modelo de leilões daria maior segurança e previsibili-
dade à oferta de energia no País.

Espero que esta reflexão ajude a aperfeiçoar o 
atual modelo, a fim de garantirmos o fornecimento am-
plo, seguro e de baixo custo de energia para o País.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, queria registrar uma importante ação do Governo 
Federal que resultou, na última semana, na assinatura 
de um contrato em que a Companhia Estadual de Ener-
gia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul retoma 
os seus investimentos e vai construir uma importante 
linha de transmissão, que viabilizou os parques eólicos 
do Chuí e de Santa Vitória do Palmar.

Esse é o maior complexo eólico da América La-
tina, com 442 megawatts. Ele só foi possível porque 
a empresa de pesquisa energética autorizou a cons-
trução da linha de transmissão, que faz com que este 
novo complexo eólico se integre ao Sistema Interligado 
Nacional. Sem isso, este complexo não se viabilizaria.

É importante esse investimento da Companhia 
Estadual de Energia Elétrica.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os 
que nos assistem, como é do conhecimento de todos, 
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o Governo adotou, nos últimos anos, uma elogiável 
postura de estímulo às fontes de energia limpa, incen-
tivando a instalação de usinas hidrelétricas, solares e, 
principalmente, eólicas.

E justamente o modelo de geração a partir dos 
ventos vem sendo o que mais tem atraído a atenção 
dos investidores, resultando no rápido crescimento 
desse tipo de usina no Brasil. Isso ocorre porque o 
potencial atual dos ventos em nosso território poderia 
gerar eletricidade equivalente a 10 Itaipus. Se levarmos 
em conta a evolução tecnológica dos aerogeradores, 
essa capacidade poderia ser ampliada para 30 Itaipus. 
Ou seja, mais de 300 mil megawatts, de acordo com a 
Empresa de Pesquisa Energética, a EPE.

Fiz esta introdução porque sou um entusiasta das 
energias renováveis, sobretudo da energia dos ventos, 
e na semana passada estive nos Municípios de Santa 
Vitória do Palmar e Chuí, no extremo sul gaúcho, fron-
teira com o Uruguai. E lá só o que se fala é na insta-
lação dos parques que, juntos, terão capacidade para 
gerar 402 megawatts de eletricidade através dos seus 
212 aerogeradores, que estarão em funcionamento até 
2014. Será o maior complexo eólico da América Latina.

Mas, para que este grandioso empreendimento 
pudesse instalar-se naquelas localidades, havia a ne-
cessidade da construção de uma linha de transmissão 
interligando a energia gerada lá com a rede do Sistema 
Interligado Nacional. Participei diretamente das nego-
ciações junto à EPE, destacando a necessidade da li-
nha e, felizmente, obtivemos a garantia da construção.

Com isso, semana passada recebemos boas 
notícias. A construção da linha de transmissão que 
atenderá aos parques eólicos do sul do Rio Grande 
do Sul será feita pela Companhia Estadual de Ener-
gia Elétrica (CEEE), vencedora da licitação. Uma obra 
orçada em R$709 milhões e que deverá estar pronta 
nos próximos 24 meses.

Porém, esta não é a única boa notícia. Merece 
ser destacado também o fato de que este novo inves-
timento em infraestrutura irá gerar 3.450 empregos 
diretos naquela região do Estado, conforma disse o 
Diretor de Transmissão da CEEE, Gilberto da Silva 
Silveira, que esteve em Pelotas na última sexta-feira 
para anunciar os novos investimentos. Isto sem contar 
os técnicos que futuramente deverão ser empregados 
para a manutenção desse sistema.

Será uma linha com tensão de 520 quilovolts (kV), 
interligando o extremo sul à Grande Porto Alegre. O 
empreendimento é apontado como o maior já execu-
tado pela CEEE no sul do Estado nos últimos anos. 
Some-se a isso a confirmação de novos investimen-
tos também nas subestações Pelotas 3, Vila da Quin-
ta e Camaquã, e teremos uma estrutura de geração 

e distribuição de energia na Zona Sul do Rio Grande 
ampliada e modernizada.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
penso que merece ser destacado esse ciclo de investi-
mentos em energias renováveis. Através desta política 
de estímulos à produção de energia limpa, o Brasil está 
alavancando setores e regiões até então vítimas da 
estagnação econômica. O Rio Grande do Sul, através 
dos Municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, é 
um grande exemplo disso. Além de serem beneficiadas 
pela construção dos parques eólicos, as duas cidades 
ainda terão um grande aporte na arrecadação a partir 
do funcionamento do complexo, que, em sua fase de 
construção, gerará milhares de empregos na monta-
gem dos aerogeradores, e com essa obra da CEEE, 
que acabará de uma vez por todas com os problemas 
de abastecimento de energia no sul do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente!
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de informar que, a partir das 14 
horas – portanto, agora –, está sendo instalada a pri-
meira reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Enfermagem.

Provavelmente nesta semana, teremos uma jane-
la na nossa pauta de votações. É importante, senho-
ras e senhores, que consigamos efetivamente colocar 
em votação o Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, que 
trata da jornada de 30 horas para os profissionais de 
enfermagem, assim como o projeto que trata do piso 
salarial dos agentes comunitários de saúde, uma vez 
que estamos com a pauta trancada há muitos meses.

Este, Sr. Presidente, é um compromisso da Pre-
sidenta Dilma, quando ainda candidata à Presidência 
da República.

O que os profissionais de enfermagem estão 
buscando é que o compromisso da Presidenta efetiva-
mente seja honrado. Temos uma carta da Presidenta 
declarando-se favorável às 30 horas para os trabalha-
dores da enfermagem.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja divulgado nos nossos veículos de comunicação, 
assim como peço ao Colégio de Líderes apoio para 
pautar na tarde de hoje vários projetos importantes 
para este Parlamento e para a Nação brasileira. Es-
pero que consigamos também avançar no PL nº 2.295 
e no projeto que trata do piso salarial dos agentes co-
munitários de saúde.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna fazer um apelo pela votação do projeto 
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de lei que regulamenta a jornada de 30 horas para os 
profissionais de enfermagem e cuja tramitação nesta 
Casa já dura 12 anos.

Ontem, a Comissão de Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados discutiu o Projeto de Lei 
nº 2.295, de 2000, que regulamenta a jornada sema-
nal de 30 horas para os profissionais de enfermagem.

Desde minha chegada a Brasília, venho-me de-
dicando às questões diretamente ligadas à saúde pú-
blica no Brasil e posso afirmar que a definição das 30 
horas é uma etapa fundamental nesse sentido, pois 
representa o reconhecimento da importância dos en-
fermeiros no conjunto de ações e serviços dentro do 
Sistema Único de Saúde, principalmente no que tange 
à humanização da assistência aos pacientes.

Gostaria de fazer um apelo, Sr. Presidente e cole-
gas Deputados, pois esse projeto só será votado com a 
votação das medidas provisórias que estão trancando 
a pauta. É indispensável contar com a sensibilidade e 
com o apoio do Governo Federal para sanar este im-
passe, pois se trata de uma questão suprapartidária. 
E esse caráter foi bem ilustrado na última campanha 
presidencial, quando tanto o candidato Serra quanto 
a Presidente Dilma assumiram publicamente o com-
promisso com essa questão.

Trata-se, então, de uma questão que congrega, 
pois quando a valiosa mão de obra dos enfermeiros é 
solicitada, ela se fará presente na assistência ao pa-
ciente, sem distinção de gênero, credo, raça ou posição 
político-partidária. É uma questão sobre a qual não há 
divergências significativas entre Governo e Oposição 
em relação à importância do projeto, uma vez que seu 
objetivo é a melhoria das condições de trabalho e de 
vida desses profissionais, que são imprescindíveis para 
a qualidade do conjunto de serviços de Saúde, assim 
como a luta por mais recursos para o setor, para faci-
litar o acesso da população aos serviços e ações de 
saúde e a manutenção dos mesmos.

Quero reafirmar meu compromisso com este 
projeto, bandeira que trago desde a minha posse nes-
ta Casa, e dizer que os profissionais de enfermagem 
podem contar com meu empenho na luta pela regula-
mentação da jornada de 30 horas.

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

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, participei, no domingo passado, da convenção 
do Partido da República no Município de Campos dos 
Goytacazes. Na ocasião, a Prefeita Rosinha foi lançada 
candidata à reeleição, com o Vice-Prefeito Dr. Chicão 
e mais 13 partidos muitíssimos bem montados com 
nominatas expressivas e completas.

Eu digo que quando o político trabalha o eleitor 
reconhece e corresponde. Eu estava muito pessimis-
ta em relação ao voto do reconhecimento, mas estou 
vendo, com muita clareza, o reconhecimento da po-
pulação de Campos.

A Prefeita Rosinha Garotinho realizou obras es-
truturantes, aplicou recursos na área social, com resul-
tados na política de geração de empregos, e o eleitor 
campista está reconhecendo essa boa administração.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes, crianças, jovens e pesso-
as com deficiência que me ouvem, veem e leem pela 
Rádio Câmara, pela TV Câmara, pela Internet e por 
redes sociais e, inclusive, os que me acompanham pela 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, em particular 
os ilustres cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a 
quem tenho o orgulho de aqui representar, a política 
que todos nós desejamos é aquela capaz de construir 
a partir de ideais, de sonhos, uma sociedade melhor, 
envolvendo pessoas em um projeto comum de trans-
formação da qualidade de vida, da geração de bem-
-estar social, de promoção da dignidade.

Essa transformação do mundo ao nosso redor – 
Dos Municípios, dos Estados, de nosso País – somente 
é possível com a participação de homens e mulheres 
de bem no processo político, ocupando espaços, dis-
putando cargos eletivos, representando segmentos, 
apresentando propostas e contribuindo para o desen-
volvimento da sociedade.

Este ato de participação na política é um ato de 
responsabilidade, Sr. Presidente, de doação e de sacri-
fício. Quantos de nós, Parlamentares, aqui em Brasília 
nos afastamos de nossas famílias no cumprimento de 
nossas missões?

Só é possível mudar a compreensão que a pró-
pria população possui da política com a participação 
de todas as pessoas que tenham espírito público, que 
pensem no melhor para seu próximo, que se preocu-
pem com as gerações que nos sucederão.

Por isso, quando presenciamos, como o PR tem 
presenciado, em todo o Estado do Rio de Janeiro mais 
e mais pessoas envolvidas com a política, com “P” mai-
úsculo, para servir aos outros e enobrecê-la, nos entu-
siasmamos e acreditamos que é possível, sim, para o 
Brasil tornar ainda mais consolidada sua democracia.

Por isso, neste pronunciamento, quero saudar 
todos os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeitos do PR 
e partidos coligados que se apresentam à sociedade 
e colocam seus nomes à disposição para somar e re-
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alizar mais por suas cidades, tanto no interior como 
na Capital.

Em particular, não posso deixar de referir-me à 
minha cidade, Campos dos Goytacazes, no norte do 
Estado do Rio de Janeiro, onde tive a satisfação de 
participar, no último sábado, de uma grande convenção 
do PR e outros 13 partidos coligados no lançamento 
à reeleição da chapa formada pela Prefeita Rosinha 
Garotinho e pelo Vice-Prefeito Doutor Chicão.

Foi uma grande festa popular, com mais de 8 mil 
pessoas presentes, em uma convenção marcada pelo 
ambiente da paz e da alegria, com a demonstração da 
unidade das legendas que integram a coligação, com 
400 candidatos a Vereador lançados.

Sabemos o quanto a Prefeita Rosinha Garotinho e 
seu Vice-Prefeito Doutor Chicão têm feito por Campos, 
com programas e projetos que estão aplicando com 
seriedade os recursos públicos e gerando qualidade 
de vida para todos.

Entre os vários projetos, poderia citar o maior 
programa habitacional do Brasil feito com recursos 
municipais, o Morar Feliz, que em Campos entregou 
mais de 5.100 casas populares.

Posso citar também o maior programa de infraes-
trutura urbana do interior do Estado do Rio de Janeiro, 
o Bairro Legal, que promove intervenções urbanísticas 
de porte, com recuperação e pavimentação de ruas, 
com construção de calçadas padronizadas com aces-
sibilidade, com implementação de paisagismo e nova 
iluminação pública, entre outras melhorias.

Devo citar também todas as ações de universa-
lização do acesso à rede municipal de saúde, com in-
formatização dos postos, adoção da gestão plena e o 
maior programa de imunização do Brasil, com vacinas 
inéditas no calendário nacional, como a Prevenar e a 
vacina contra a Hepatite A, distribuída gratuitamente à 
população, em modelo que pretende ser adotado ainda 
pelo Ministério da Saúde, entre tantas outras melhorias.

Na ação social, Campos adota políticas públicas 
que transferem renda e geram inclusão social com ini-
ciativas pioneiras, como a do Cheque Cidadão, para 
compra de gêneros alimentícios.

Entre essas políticas públicas que geram impacto 
positivo, podemos citar ainda o Cartão Campos Cida-
dão, com a passagem social a 1 real. Hoje, mais de 
300 mil pessoas pagam apenas 1 real pela tarifa de 
ônibus, independentemente do trajeto feito pelos ôni-
bus, com o Município subsidiando a diferença da tarifa.

São tantas as realizações do Governo Rosinha 
Garotinho que temos certeza de que o seu nome e o 
do Doutor Chicão serão consagrados novamente, pelo 
tanto que realizaram pela população, principalmente pe-
los que mais precisam, para as pessoas mais carentes.

Ao término deste pronunciamento, Sr. Presidente, 
quero ressaltar a grande contribuição que está sendo 
dada pelo PR e seus partidos coligados às eleições 
municipais deste ano, que, tenho certeza, marcam o 
início da recuperação do Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Deputado Paulo Foletto, por 1 minuto.
O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, será realizada audiência 
pública com representantes da Agência Nacional de 
Energia Elétrica em Colatina, minha cidade de origem, 
para debate, com a comunidade dos 11 Municípios 
onde atua a Empresa Luz e Força Santa Maria, con-
cessionária de energia elétrica, da tarifa de energia 
elétrica cobrada pela empresa.

Participarão da audiência o Diretor da ANEEL, 
o Dr. André Pepitone da Nóbrega, e toda a sociedade 
civil organizada da nossa região.

Na ocasião, será discutida a revisão da tarifa de 
energia elétrica cobrada pela empresa, que atende 
aos 11 Municípios da nossa região.

Há situações, Sr. Presidente, nobres Parlamenta-
res, Deputada Jandira Feghali, em que a tarifa cobrada 
na nossa região chega a ser 100% mais alta do que a 
cobrada pela concessionária do Estado.

A ANEEL, como agência reguladora, tem de to-
mar conhecimento do problema e ajudar a resolvê-lo. 
Ela não pode deixar que 11 Municípios sejam punidos, 
pessoas percam seus empregos, indústrias fechem e 
o comércio pare. Ela tem de dar solução ao problema.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
o Deputado Chico Alencar, por 1 minuto.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, concluiu-se no Rio de Janeiro a Conferência 
da ONU sobre o chamado desenvolvimento sustentável 
e a green economy, com um documento pífio, fraco, 
que não justifica os quase 100 milhões de reais gastos 
para organizar essa conferência, nos últimos 2 anos, 
desde as suas tratativas iniciais.

Essa conferência começou sem um balanço da 
Eco 92, acontecida há duas décadas. Mostrou que a 
economia de mercado pura e dura, a ideia do lucro e da 
competição, que estimula a cultura do individualismo, 
é extremamente predatória, não comporta o urgente 
cuidado ambiental.

Por isso, quero transcrever, nos Anais da Casa, um 
contraponto ao documento oficial, que foi a Declaração 
Final da Cúpula dos Povos, que reuniu entidades do 
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mundo inteiro, durante 10 dias, no Aterro do Flamengo. 
Essa declaração foi muito alentada, muito importante.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham, na úl-
tima semana, o Rio de Janeiro sediou a Rio+20, que 
pretendia “contribuir para definir a agenda do desen-
volvimento sustentável para as próximas décadas”, e 
seu contraponto, a Cúpula dos Povos na Rio+20 por 
Justiça Social e Ambiental, organizada por movimen-
tos sociais e entidades da sociedade civil de muitas 
partes do mundo.

A Cúpula oficial, que marcou os 20 anos de re-
alização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), frustrou 
as expectativas dos que imaginavam que ela sinali-
zaria metas e ações concretas mais contundentes do 
que as não realizadas depois de 92. Os países cen-
trais, maiores responsáveis pela crise ambiental que 
se inicia, não assumiram a responsabilidade de serem 
protagonistas na defesa do meio ambiente.

Daí a importância maior da Cúpula dos Povos: 
demonstrou que os governos reunidos na Rio+20 são 
reféns dos interesses das grandes corporações e rea-
firmou que os mercados – chamado pela cúpula oficial 
de Economia Verde – não serão capazes de reverter 
a degradação ambiental.

Os movimentos sociais foram para as ruas e 
mostraram o colorido das lutas populares e da defesa 
ambiental, constituindo-se num contraponto às reuniões 
no longínquo – e isolado – Riocentro, para os quais o 
“povo pobre, negro ou mameluco não foi convidado”, 
nas palavras de Anderson Lopes Miranda, Presidente 
do Movimento Nacional pela População de Rua e in-
tegrante do Conselho Nacional de Assistência Social.

A Cúpula dos Povos encerrou-se com uma As-
sembleia dos Povos, realizada na sexta-feira, dia 22, 
que elaborou a Declaração Final, que servirá como pla-
no de campanhas e ações para as organizações nos 
próximos anos. Essa declaração – que peço seja re-
gistrada nos Anais da Casa – aponta as convergências 
em torno das causas estruturais e das falsas soluções, 
das soluções dos povos frente às crises, assim como 
para os principais eixos de luta para o próximo período.

Agradeço a atenção.

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Declaração Final
Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social 

e Ambiental

Em defesa dos bens comuns, contra a mercan-
tilização da vida

Movimentos sociais e populares, sindicatos, po-
vos, organizações da sociedade civil e ambientalistas 
de todo o mundo presentes na Cúpula dos Povos na 
Rio+20 por Justiça Social e Ambiental vivenciaram 
nos acampamentos, nas mobilizações massivas, nos 
debates, a construção das convergências e alternati-
vas, conscientes de que somos sujeitos de uma outra 
relação entre humanos e humanas e entre a humani-
dade e a natureza, assumindo o desafio urgente de 
frear a nova fase de recomposição do capitalismo e 
de construir, através de nossas lutas, novos paradig-
mas de sociedade.

A Cúpula dos Povos é o momento simbólico de 
um novo ciclo na trajetória de lutas globais que produz 
novas convergências entre movimentos de mulheres, 
indígenas, negros, juventudes, agricultores/as familia-
res e camponeses, trabalhadore/as, povos e comuni-
dades tradicionais, quilombolas, lutadores pelo direito 
à cidade, e religiões de todo o mundo. As assembleias, 
mobilizações e a grande Marcha dos Povos foram os 
momentos de expressão máxima destas convergências.

As instituições financeiras multilaterais, as coaliza-
ções a serviço do sistema financeiro, como o G-8/G-20, 
a captura corporativa da ONU e a maioria dos gover-
nos demonstraram irresponsabilidade com o futuro da 
humanidade e do planeta e promoveram os interesses 
das corporações na conferência oficial. Em contraste 
a isso, a vitalidade e a força das mobilizações e dos 
debates na Cúpula dos Povos fortaleceram a nossa 
convicção de que só o povo organizado e mobilizado 
pode libertar o mundo do controle das corporações e 
do capital financeiro.

Há 20 anos o Fórum Global, também realizado 
no Aterro do Flamengo, denunciou os riscos que a 
humanidade e a natureza corriam com a privatização 
e o neoliberalismo. Hoje afirmamos que, além de con-
firmar nossa análise, ocorreram retrocessos significati-
vos em relação aos direitos humanos já reconhecidos. 
A Rio+20 repete o falido roteiro de falsas soluções 
defendidas pelos mesmos atores que provocaram a 
crise global. À medida que essa crise se aprofunda, 
mais as corporações avançam contra os direitos dos 
povos, a democracia e a natureza, sequestrando os 
bens comuns da humanidade para salvar o sistema 
econômico-financeiro.

As múltiplas vozes e forças que convergem em 
torno da Cúpula dos Povos denunciam a verdadeira 
causa estrutural da crise global: o sistema capitalista 
patriarcal, racista e homofóbico.

As corporações transnacionais continuam co-
metendo seus crimes com a sistemática violação dos 
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direitos dos povos e da natureza com total impunidade. 
Da mesma forma, avançam seus interesses através da 
militarização, da criminalização dos modos de vida dos 
povos e dos movimentos sociais promovendo a des-
territorialização no campo e na cidade.

Da mesma forma denunciamos a dívida ambiental 
histórica que afeta majoritariamente os povos oprimidos 
do mundo e que deve ser assumida pelos países alta-
mente industrializados, que, ao fim e ao cabo, foram os 
que provocaram as múltiplas crises que vivemos hoje.

O capitalismo também leva à perda do controle 
social, democrático e comunitário sobre os recursos 
naturais e serviços estratégicos, que continuam sen-
do privatizados, convertendo direitos em mercadorias 
e limitando o acesso dos povos aos bens e serviços 
necessários à sobrevivência.

A dita “economia verde” é uma das expressões 
da atual fase financeira do capitalismo, que também 
se utiliza de velhos e novos mecanismos, tais como o 
aprofundamento do endividamento público-privado, o 
superestímulo ao consumo, a apropriação e concen-
tração das novas tecnologias, os mercados de carbo-
no e biodiversidade, a grilagem e estrangeirização de 
terras e as parcerias público-privadas, entre outros.

As alternativas estão em nossos povos, nossa 
história, nossos costumes, conhecimentos, práticas 
e sistemas produtivos, que devemos manter, revalori-
zar e ganhar escala como projeto contra-hegemônico 
e transformador.

A defesa dos espaços públicos nas cidades, com 
gestão democrática e participação popular, a econo-
mia cooperativa e solidária, a soberania alimentar, um 
novo paradigma de produção, distribuição e consumo 
e a mudança da matriz energética são exemplos de 
alternativas reais frente ao atual sistema agro-urba-
no-industrial.

A defesa dos bens comuns passa pela garantia 
de uma série de direitos humanos e da natureza, pela 
solidariedade e respeito às cosmovisões e crenças 
dos diferentes povos, como, por exemplo, a defesa do 
“Bem Viver” como forma de existir em harmonia com 
a natureza, o que pressupõe uma transição justa a ser 
construída com os trabalhadores/as e povos.

Exigimos uma transição justa que supõe a am-
pliação do conceito de trabalho, o reconhecimento do 
trabalho das mulheres e um equilíbrio entre a produção 
e reprodução, para que esta não seja uma atribuição 
exclusiva das mulheres. Passa ainda pela liberdade 
de organização e o direito à contratação coletiva, as-
sim como pelo estabelecimento de uma ampla rede 
de seguridade e proteção social, entendida como um 
direito humano, bem como de políticas públicas que 
garantam formas de trabalho decentes.

Afirmamos o feminismo como instrumento da 
construção da igualdade, a autonomia das mulheres 
sobre seus corpos e sexualidade e o direito a uma 
vida livre de violência. Da mesma forma reafirmamos 
a urgência da distribuição de riqueza e da renda, do 
combate ao racismo e ao etnocídio, da garantia do 
direito a terra e território, do direito à cidade, ao meio 
ambiente e à água, à educação, à cultura, à liberda-
de de expressão e à democratização dos meios de 
comunicação.

O fortalecimento de diversas economias locais e 
dos direitos territoriais garantem a construção comuni-
tária de economias mais vibrantes. Estas economias 
locais proporcionam meios de vida sustentáveis locais, 
a solidariedade comunitária, componentes vitais da re-
siliência dos ecossistemas. A diversidade da natureza e 
sua diversidade cultural associada é fundamento para 
um novo paradigma de sociedade.

Os povos querem determinar para que e para 
quem se destinam os bens comuns e energéticos, além 
de assumir o controle popular e democrático de sua 
produção. Um novo modelo enérgico está baseado em 
energias renováveis descentralizadas e que garanta 
energia para a população e não para as corporações.

A transformação social exige convergências de 
ações, articulações e agendas a partir das resistências 
e alternativas contra-hegemônicas ao sistema capitalis-
ta que estão em curso em todos os cantos do planeta. 
Os processos sociais acumulados pelas organizações 
e movimentos sociais que convergiram na Cúpula dos 
Povos apontaram para os seguintes eixos de luta:

– Contra a militarização dos Estados e 
Territórios;

– Contra a criminalização das organiza-
ções e movimentos sociais;

– Contra a violência contra as mulheres;
– Contra a violência às lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais e transgêneros;
– Contra as grandes corporações;
– Contra a imposição do pagamento de 

dívidas econômicas injustas e por auditorias 
populares das mesmas;

– Pela garantia do direito dos povos à 
terra e território urbano e rural;

– Pela consulta e consentimento livre, 
prévio e informado, baseado nos princípios 
da boa-fé e do efeito vinculante, conforme a 
Convenção nº 169, da OIT;

– Pela soberania alimentar e alimentos 
sadios, contra agrotóxicos e transgênicos;

– Pela garantia e conquista de direitos;
– Pela solidariedade aos povos e países, 

principalmente os ameaçados por golpes mi-
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litares ou institucionais, como está ocorrendo 
agora no Paraguai;

– Pela soberania dos povos no contro-
le dos bens comuns, contra as tentativas de 
mercantilização;

– Pela mudança da matriz e modelo ener-
gético vigente;

– Pela democratização dos meios de 
comunicação;

– Pelo reconhecimento da dívida histórica 
social e ecológica;

– Pela construção do Dia Mundial de 
Greve Geral.

Voltemos aos nossos territórios, regiões e países 
animados para construirmos as convergências neces-
sárias para seguirmos em luta, resistindo e avançando 
contra os sistema capitalista e suas velhas e renovadas 
formas de reprodução.

Em pé continuamos em luta!
Rio de Janeiro, 15 a 22 de junho de 2012.
Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambien-

tal em defesa dos bens comuns, contra a mercantili-
zação da vida.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pala-
vra ao Deputado Geraldo Resende, do PMDB do Mato 
Grosso do Sul. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez faço um alerta: de acordo com o 
Decreto nº 7.549, de 2011, o prazo de Restos a Pagar 
encerra-se no dia 30 de junho.

Na SUDECO há um verdadeiro pandemônio, 
na medida em que mais de 270 projetos não foram 
analisados por falta de material humano, por falta de 
concurso. Os Estados da Região Centro-Oeste – Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal 
– têm aportes de recursos de cerca de R$169 milhões 
já empenhados.

Muitos desses projetos foram elaborados pelos 
Prefeitos, foram encaminhados, mas infelizmente, por 
falta de profissionais – a maioria dos profissionais são 
cedidos por outros órgãos, principalmente pelo Minis-
tério do Planejamento –, não puderam ser analisados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a prorro-
gação do Decreto nº 7.549/2011 é uma medida neces-
sária para o desenvolvimento do Brasil. Externo hoje 
a preocupação com o fim do prazo para liquidação e 
pagamentos de convênios inscritos como Restos a Pa-
gar do ano de 2010, que de acordo com o supracitado 
decreto federal se encerra no próximo dia 30 de junho.

Em reunião com representantes da bancada par-
lamentar do Centro-Oeste, a Ministra do Planejamento 
Miriam Belchior não sinalizou que haverá prorrogação 
desse decreto. Com isso, centenas de convênios po-
derão ser cancelados, mesmo que já estejam empe-
nhados os recursos para execução de projetos na área 
de saúde, educação e infraestrutura. Isso prejudicará 
Prefeituras e Estados, que esperam há 2 anos esses 
valores para concluir projetos demandados pela popu-
lação. Prefeitos e Governadores verão frustrados seus 
esforços, após terem investido recursos para elabo-
ração de projetos, caso o Governo Federal não tome 
uma posição quanto a esse impasse e decida-se pela 
prorrogação do decreto.

Exemplo claro de uma Região que vai perder 
muito com o decreto é o Centro-Oeste, que, enquanto 
o País patina em relação ao crescimento do Produto 
Interno Bruto – PIB, contribui para o fechamento de 
nossas contas ao crescer acima dos 5% este ano.

A Superintendência do Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste – SUDECO, que recentemente completou 
1 ano de existência, contratou R$5,5 bilhões em re-
cursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste – FCO, o que representa um acréscimo 
de 30,4% em relação a 2010, R$4,2 bilhões.

Já para 2012 a previsão da Superintendência 
é ainda maior, pois terá investimentos em torno de 
R$4,9 bilhões.

Mesmo assim, a SUDECO está esquecida, pa-
recendo uma “maquete”, pois não tem estrutura ade-
quada para atender à demanda dos Estados de Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e do Distrito Fe-
deral. Dos oitos engenheiros que atuam lá, nenhum 
é do quadro efetivo da superintendência; são todos 
cedidos pelo Ministério do Planejamento para anali-
sar os projetos apresentados. São cerca de 274 con-
vênios de infraestrutura, que precisam ser analisados 
e estão parados por falta de pessoal, e que podem 
perder o prazo de pagamento caso o decreto não seja 
prorrogado. Mais de R$149 milhões em investimentos 
podem ser cancelados.

Reitero os parabéns à equipe técnica da SUDE-
CO, em nome de seu Diretor-Superintendente Marcelo 
Dourado, pelos esforços realizados por sua equipe, 
mas a SUDECO pede de socorro. Precisa de concur-
so público, de modo a contar com recursos humanos 
suficientes para melhor atender à demanda existente 
de projetos.

Estamos tratando de uma Região que cresce em 
ritmo superior ao do próprio País, sendo o celeiro de 
alimentos, de grãos e de carnes, para o Brasil e para 
o mundo. Os investimentos previstos não podem ser 
deixados de lado.
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Gostaria de pedir a intervenção da Ministra da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e da Ministra das Rela-
ções Institucionais, Ideli Selvatti, no sentido de inter-
cederem pelos Estados que vão sofrer caso o Decreto 
nº 7.458/2011 não seja prorrogado.

Dessa forma, peço aos Líderes das bancadas 
dos Estados do Centro-Oeste que organizem uma 
reunião para que possamos discutir quais os encami-
nhamentos que serão dados para os quatro Estados, 
para que o Centro-Oeste e o resto do Brasil não saiam 
prejudicados, já que milhares de projetos apresentados 
e empenhados estão prestes a serem jogados no lixo.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uso a tribuna nesta oportunidade, como Coordenador 
de Portos e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar 
Mista da Infraestrutura Nacional aqui do Congresso 
Nacional, para falar sobre os 10 anos da história da 
ANTAQ, objeto de publicação recente.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
comemorou no dia 15 de fevereiro o seu 10º aniver-
sário em cerimônia realizada na sede da agência em 
Brasília, evento que contou com a presença dos atuais 
e dos ex-diretores da casa, bem como dos principais 
atores, privados e públicos, do setor aquaviário.

Na mesma ocasião, Fernando Fialho despediu-
-se da instituição, após 6 anos como seu Diretor-Geral.

Fernando Fialho e toda a diretoria anterior mere-
cem nossos elogios e nossa consideração pelos rele-
vantes serviços prestados à frente da ANTAQ.

Desejo sucesso à nova diretoria. Tenho consci-
ência de que temos um relacionamento importante 
com eles.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, ontem, no auditório da 
Reitoria Federal do Ceará, fizemos um debate sobre 
o PNE e suas consequências para a universidade, e 
hoje quero aproveitar esta oportunidade para manifestar 
meu apoio a todos os professores universitários que, 
em âmbito nacional, estão em greve.

Já é tempo de o Governo abrir negociações, por-
que essas greves começam a prejudicar o ensino su-
perior. Não temos como reclamar que os funcionários 
e os servidores não se abrem para a negociação. No 
Ministério do Planejamento, com Duvalier, a discussão 
sempre era fácil, mas hoje é difícil, porque têm propos-
ta mas não se reúnem.

Portanto, a nossa solidariedade aos professores 
universitários do Brasil, particularmente aos do Cea-
rá, onde o debate ontem sobre o Plano Nacional de 
Educação e suas consequências para a universidade 
foi muito rico.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar a atenção 
desta Casa para este fato: hoje está sendo trazido a 
votos nesta Casa o projeto de lei que vai provocar o 
fim do programa A Voz do Brasil.

Eu quero manifestar-me aqui veementemente 
contra esse projeto. O Brasil não é só urbano, é rural 
também. O programa A Voz do Brasil é ouvido em todo 
o País. Quem quiser que faça uma pesquisa. Ele tem 
um papel social. Tem o papel de divulgar as ações dos 
Parlamentares nesta Casa.

Acho um absurdo o golpe que está sendo cometi-
do contra os interesses desta Casa. Estão restringindo 
nossa capacidade de divulgação para nos jogar cada 
vez mais no gueto da desinformação e da campanha 
contra o Parlamento. Isso atende a interesses de gru-
pos privados da comunicação, e de maneira ingênua 
alguns estão entrando nesse jogo.

Peço aos Parlamentares desta Casa que não 
aceitem esse jogo. Podemos até discutir outras alter-
nativas, mas não essa da eliminação, da restrição de 
um importante instrumento de divulgação desta Casa 
e dos nossos trabalhos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
Deputado. V.Exa. tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, 
por 1 minuto.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer dois registros. O primeiro é o de que a União 
Nacional dos Estudantes – UNE está mobilizando-se 
pelos 10% do PIB para a educação brasileira. É uma 
cobrança justa, fundamental para o desenvolvimento 
da educação em nosso País. O segundo é o de que 
hoje é o aniversário de 70 anos de Gilberto Gil, baia-
no, cidadão brasileiro, um dos melhores Ministros do 
Governo do Presidente Lula.

Quando Ministro, Gilberto Gil foi uma referência 
de trabalho na área cultural do País. Portanto, quero 
prestar uma homenagem a essa figura tão importan-
te para todos nós brasileiros, sobretudo nós baianos.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, es-
tudantes de todo o Brasil realizam, sob o comando da 
União Nacional dos Estudantes – UNE, uma manifesta-
ção cobrando a obrigatoriedade de se investirem 10% 
do Produto Interno Bruto – PIB na educação. Trata-se 
de uma reivindicação justa, pois vai implicar a ampla 
melhora da qualidade do ensino, uma melhor remune-
ração dos professores e sua qualificação, e principal-
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mente a reestruturação do ensino em todos os níveis, 
alcançando a educação não só na área federal mas 
também nos Estados e Municípios.

É uma pauta que abraço com todo o entusiasmo, 
por entender que a melhora da educação pública é o 
principal caminho para termos uma sociedade mais 
justa e menos desigual, em que as oportunidades se-
jam ampliadas para todos os segmentos, benefician-
do – coisa que pouco ainda se faz – especialmente 
aqueles mais pobres.

Na pauta dos estudantes estão a ampliação da 
assistência estudantil, a melhora da estrutura das uni-
versidades, mais restaurantes universitários, creches, 
moradias, bolsas e outras formas de auxílio para ga-
rantir a permanência dos alunos e a qualidade nas 
instituições de ensino superior.

Mas notem, Sras. e Srs. Deputados, essas rei-
vindicações estão justamente no bojo das discussões 
que passam necessariamente por esta Casa, sobre a 
obrigatoriedade de serem investidos 10% do PIB na 
educação. E por ser um assunto que interessa não ape-
nas à classe estudantil, mas a diversos segmentos da 
sociedade, a manifestação de hoje teve a participação 
de representantes da Associação Nacional dos Docen-
tes no Ensino Superior, do Fórum de Professores das 
Instituições Federais de Ensino Superior, da Federação 
dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades 
Públicas Brasileiras, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educa-
ção, da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 
e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

Sabemos aqui nesta Casa que o Orçamento 
para a Educação é um dos cerca de 150 destaques 
propostos para serem apreciados pelas Sras. e pelos 
Srs. Deputados. Mas, justamente pela amplitude dos 
debates que o tema educação suscita na sociedade, é 
importante que a questão dos investimentos públicos, 
com maior dotação orçamentária do PIB, seja uma das 
prioridades dos debates nesta Casa.

Como se vê, não se trata apenas de uma pauta 
dos estudantes e professores, mas dos próprios movi-
mentos sociais, que nas suas mais diversas represen-
tações entendem ser a educação um dos pilares do 
desenvolvimento social e, dado o seu alcance na luta 
contra as desigualdades, consequentemente, também 
do desenvolvimento econômico do País.

A luta dos estudantes, professores e trabalha-
dores em educação, portanto, é uma luta de todos os 
que querem um Brasil melhor.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia-
mento sejam divulgado em A Voz do Brasil e nos de-
mais meios de comunicação da Casa.

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

parabenizar o grande companheiro Gilberto Gil, que 
completa 70 anos de vida.

Gil, que nos anos 60 do século passado liderou, 
junto com Caetano Veloso, o tropicalismo, ainda nos 
dá uma grande contribuição para a música brasileira, 
misturando samba, baião, frevo, rock e outros ritmos 
com uma grande pitada da nossa Bahia.

Como Ministro da Cultura do Governo Lula, trouxe 
para o centro do debate a defesa da flexibilização dos 
direitos autorais, os Pontos de Cultura e diversas ino-
vações no que diz respeito ao acesso à Internet e ao 
fomento da produção cultural pela própria população.

Mais ainda, a atuação de Gil no campo da cultura 
teve importante papel na luta contra a ditadura militar. 
Em 1969, acusado de “subversão”, exilou-se em Lon-
dres, onde continuou a sua carreira. Quando voltou, em 
1972, ainda teve problemas com a censura, quando a 
música Cálice foi impedida de circular, e só pôde ser 
lançada em 1978.

Em plena atividade, Gilberto Gil é um ícone do 
nosso Estado. Importantes as suas reflexões em busca 
da construção de políticas culturais que democratizem 
a produção e o acesso da população aos bens culturais. 
Grande compositor, rendo-lhe sinceras homenagens 
e desejo de vida longa. Na verdade, nós é que somos 
privilegiados, diante de tanta energia e musicalidade.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia-
mento sejam divulgado em A Voz do Brasil e nos de-
mais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, nesta segunda-feira 
membros da CPMI de Combate à Violência contra a 
Mulher estiveram em Curitiba para a sua sétima audi-
ência nos Estados.

Alguns aspectos dessa viagem foram muito po-
sitivos, particularmente as iniciativas da Secretaria de 
Saúde e do IML, como as visitas a mulheres vítimas 
de estupro nos próprios hospitais. Evidentemente tam-
bém necessitamos avançar em outros aspectos, em 
especial na ampliação da delegacia especializada, 
cuja estrutura retira a privacidade das mulheres que 
a ela se dirigem, mas a forma como a sociedade nos 
recebeu demonstra que a CPMI colherá frutos para 
combater essa verdadeira epidemia social que é a 
violência contra a mulher.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem a palavra 
a nobre Deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de 
Janeiro, por 1 minuto.
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar que 
o Partido dos Trabalhadores, reunido ontem, apresen-
tou sua nota de repúdio pelo golpe de Estado ocorrido 
no Paraguai e de apoio ao povo paraguaio por conta 
da grande violência que sofreu aquele povo, ferindo-
-se a democracia.

É impossível não haver manifestação. Nós brasi-
leiros que defendemos o Estado Democrático sabemos 
que não se pode aceitar esse golpe contra a demo-
cracia, essa destituição por rito sumário, sem direito 
nem tempo de defesa, substituindo-se imediatamente 
o Presidente.

Daqui a pouco estaremos na Comissão do PAR-
LASUL, no Senado Federal, para então deliberamos 
qual será a posição da bancada representante do Brasil 
no MERCOSUL na próxima quinta-feira.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Obrigado, no-

bre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, encaminho à Mesa para que se considere lido pro-
nunciamento parabenizando a Federação Catarinense 
dos Municípios – FECAM pela iniciativa de criação de 
um placar que mostra o quanto cada Município está 
deixando de arrecadar pela não aprovação por esta 
Casa da lei que altera os critérios de distribuição dos 
royalties do petróleo.

Até ontem, os Municípios de Santa Catarina re-
ceberam R$37,7 milhões, quando deveriam receber 
R$93,1 milhões. Ou seja, o prejuízo é de mais de 
R$55,4 milhões para as cidades catarinenses.

Enquanto a Câmara não aprovar essa lei, es-
taremos prejudicando todos os Municípios do Brasil.

Quem quiser acompanhar esse processo só pre-
cisa acessar o sítio www.mobilizacao.fecam.org.br.

O “royaltiômetro” é uma grande iniciativa de San-
ta Catarina para mostrar o que os Municípios estão 
perdendo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Fede-
ração Catarinense de Municípios – FECAM desenca-
deou uma iniciativa inédita no País. Já está no site da 
Federação o placar de perdas dos royalties do petróleo.

O objetivo é mostrar quanto cada Município de 
Santa Catarina está deixando de arrecadar com a não 
aprovação do projeto que altera os critérios da distri-
buição dos royalties. O placar, que será atualizado 

diariamente no portal da FECAM, mostra a situação 
de cada cidade.

A aprovação do projeto é item da pauta de mobili-
zação permanente da Federação. Batizado de “royaltiô-
metro”, os dados podem ser visualizados no endereço: 
www.mobilizacao.fecam.org.br.

Se já estivessem valendo os novos cálculos, a 
grande maioria dos Municípios catarinenses estaria 
arrecadando mais que o dobro do que recebem hoje. 
É como se fosse uma receita mensal extra do Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, que não pode 
ser desprezada pelos gestores que lidam diariamente 
com um contexto de caixa sempre no limite.

O site traz as informações acumuladas desde o 
início do ano, e os números são impactantes: até ontem, 
os Municípios de Santa Catarina receberam R$37,7 
milhões, quando deveriam receber R$93,1 milhões.

Ou seja, o prejuízo é de mais de R$55,4 milhões 
para as cidades catarinenses.

Recentemente defendi, no Grande Expediente 
desta Casa, uma distribuição mais justa dos recursos 
arrecadados. Com a maior fatia do bolo tributário nas 
mãos da União, os Municípios consolidam-se como 
eternos pedintes, sem arrecadação necessária para 
que possam atender todas as demandas que lhes são 
atribuídas. Retomo esse tema com o intuito de deixar 
explícita, mais uma vez, nossa postura em defesa de 
uma partilha justa dos royalties do petróleo, que é um 
recurso de todos os Municípios e Estados brasileiros.

Mais do que isso, adotamos uma conduta de de-
fender os Municípios, porque é nos Municípios, e não 
na União e nos Estados, que o cidadão vive.

Nossos cumprimentos à FECAM pela iniciativa 
de divulgar os relatórios com as perdas de cada Mu-
nicípio. Contem conosco para buscar placares mais 
justos com relação à partilha dos recursos.

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

-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo 
a atenção dos Parlamentares para essa proposta do 
Projeto de Lei nº 595, de 2003, que prevê a flexibiliza-
ção do horário do programa A Voz do Brasil e a que 
somos contrários.

Solicitamos aos demais pares que observem que 
esse programa é um espaço de que realmente os três 
Poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, utilizam-
-se para não só prestar conta de suas atividades como 
também dar ciência à população do que é debatido no 
Congresso Nacional, das normatizações dos Ministé-
rios, das decisões da Justiça.

Observamos, em relação a essa matéria, que 
desde 2003 estão tentando fazer essa flexibilização 
de horário, e eu acho que isso é um desserviço à po-
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pulação. É claro que nós precisamos cada vez mais 
melhorar o nosso Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, mas isso não incluir a flexibilização do horário 
do programa A Voz do Brasil para que aquelas rádios 
comunitárias do interior, principalmente as do Nordeste, 
como também as rádios comerciais, fiquem desobri-
gadas de fixar um horário.

Fica, então, registrada a nossa reivindicação aos 
Parlamentares desta Casa.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, faleceu ontem em 
Recife o Padre Peter Marinus Maria Neefs, que estava 
radicado no Brasil desde a década de 1950.

O Padre Peter, que aqui no Brasil foi carinhosa-
mente batizado de Padre Pedro Neefs, atuou na co-
munidade de Apodi, na Diocese de Santa Luzia, em 
Mossoró, e depois na comunidade de Campo Grande. 
Ele será sepultado amanhã em Campo Grande.

Deixo aqui minha homenagem, Sr. Presidente, 
ao Padre Pedro, que sem dúvida alguma deixou lições 
de vida para gerações presentes e futuras, como um 
grande lutador em defesa das causas populares, das 
causas sociais, da luta pela reforma agrária. Na ver-
dade, ele sempre ergueu voz contra todo e qualquer 
tipo de opressão ou de injustiça.

Meu abraço à população de Caramuru e às de-
mais comunidades. 

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
participei no último final de semana de alguns even-
tos, de convenções partidárias do PSC no Maranhão 
e também de uma grande convenção da Assembleia 
de Deus no Município de Buriticupu.

Quero parabenizar a diretoria da sede, na pessoa 
do seu Presidente, Pastor Pedro Aldi Damasceno, e 
também o Sr. Anselmo, Pastor daquela igreja naquele 
próspero Município.

Aproveito o ensejo para expressar minha so-
lidariedade à Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão pela aprovação e pelo envio do Ofício nº 
003/2012-GS1/DGM com o intuito de viabilizar a cons-
trução de uma ponte sobre o Rio Tocantins, ligando a 
cidade maranhense de Porto Franco a Tocantinópolis, 
no vizinho Estado do Tocantins.

O Município de Porto Franco, por sua vez, dis-
põe de...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será 

atendido. Seu discurso será considerado lido, nobre 
Deputado Costa Ferreira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO 
ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
o ensejo para expressar minha solidariedade à Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão pela aprova-
ção e pelo envio do Ofício Circular nº 003/2012-GS1/
DGM, de autoria da nobre Deputada Valéria Macedo, 
com o intuito de viabilizar a construção de uma ponte 
sobre o Rio Tocantins, ligando a cidade maranhense 
de Porto Franco a Tocantinópolis, no vizinho Estado 
de Tocantins.

Apresentarei um requerimento ao Governo Fede-
ral sugerindo a inclusão desse projeto nas prioridades 
do PAC, com o oportuno aprovisionamento de recursos 
para a realização dessa obra, que incluirei na minha 
pauta de itens prioritários em prol do Maranhão. Tam-
bém envidarei esforços para incluir a bancada federal 
do Tocantins nessa luta, pois creio que ela diz respeito 
a ambos os Estados.

A construção da ponte sobre esse setor do Rio 
Tocantins, um apelo antigo dos moradores da região 
para simples movimentação entre os dois Estados, é 
hoje uma necessidade premente, pressionada pela 
prosperidade da região.

A região sul do Maranhão tornou-se um polo de-
senvolvimentista com o alargamento das fronteiras agrí-
colas e industriais, o que, consequentemente, agrega 
e desenvolve outros setores da economia.

O Município de Porto Franco, por sua vez, dispõe 
de um Distrito Industrial e abriga o pátio de Integração 
Multimodal da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD 
e o centro de armazenamento de grãos, operações de 
carga e transbordo.

O Município de Porto Franco também é cortado 
pela Ferrovia Norte-Sul e por um amplo sistema ro-
doviário, incluindo as rodovias federais BR-010, Be-
lém-Brasília, e BR-226, realidade que transformou a 
cidade de Porto Franco em um ponto de confluência 
econômico-social.

A construção da ponte abrirá um novo acesso à 
Belém-Brasília e propiciará um fôlego novo ao desen-
volvimento do Município e da região.

Portanto, o pleito transcende os limites regionais 
para beneficiar todo o Estado do Maranhão e também 
Tocantins, e merece a acolhida do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem a palavra 

o Deputado Nelson Bornier, do PMDB do Rio de Ja-
neiro, por 1 minuto.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, peço que se considere 
lido pronunciamento já apresentado anteriormente, so-
bre a questão do saneamento básico no Estado do Rio 
de Janeiro, em especial no Município de Nova Iguaçu, 
na nossa região, a Baixada Fluminense.
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Temos cobrado providências das autoridades do 
Governo do Estado e da própria FUNASA, que tem a 
obrigação de cuidar dessa questão.

Também quero aproveitar a oportunidade, Sr. 
Presidente, para fazer o registro da convenção que 
fizemos na nossa cidade, no Bairro de Botafogo de 
Nova Iguaçu, onde reunimos cerca de 15 mil pessoas 
para homologar o nosso nome naquela convenção do 
PMDB com mais oito partidos.

Gostaríamos, neste momento, de agradecer a 
todas aquelas pessoas que ali compareceram, aos 
presidentes de partidos, aos nossos candidatos que 
vão compor realmente a chapa de Vereadores e a toda 
aquela população.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pro-
nunciamentos anteriores abordei desta tribuna a pro-
blemática do saneamento básico no Brasil, cuja popu-
lação continua à mercê da própria sorte, principalmente 
quanto se trata de projetos de saneamento que não 
saem do papel.

Faço essa observação, Sr. Presidente, para lem-
brar que no Estado do Rio de Janeiro a situação não é 
diferente. Algumas cidades até hoje possuem esgoto a 
céu aberto e pessoas vivem sem as mínimas condições 
de dignidade a que têm direito constitucionalmente.

Essa situação não pode continuar, Sr. Presiden-
te. Tenho defendido insistentemente junto ao Gover-
no Federal ações mais eficientes, que proporcionem 
aos cidadãos brasileiros melhores condições de vida.

Podemos ver o exemplo da cidade de São Pau-
lo, que todos os anos é terrivelmente castigada pelas 
tempestades, que alagam suas ruas e casas, além de 
provocar quedas de muros e outros constrangimentos.

As chuvas também destroem as estradas, pro-
vocando engarrafamentos e obstruindo a circulação 
de veículos.

Sofrida também é a vida dos moradores dos mor-
ros e favelas que são inundados pelas águas, levando a 
desolação e o desespero aos moradores dessas áreas.

Por mais que o Governo insista na elaboração de 
planos de saneamento, de nada adianta se eles não 
se concluem, e não se tem conhecimento de nenhuma 
providência capaz de mudar esse quadro.

Relatórios de organismos internacionais sempre 
apontam grande deficiência do saneamento básico no 
interior do Brasil. E no rastro desse descaso torna-se 
cada vez mais frágil a saúde da população, com su-
cessivos surtos de doenças endêmicas e parasitárias. 
O Brasil continua sofrendo as consequências do des-

caso do Governo Federal, e pouco se tem feito para 
minimizar essa situação.

Portanto, formulo desta tribuna um veemente 
apelo às autoridades do Governo Federal no sentido 
que vejam de perto essa situação, porque a população 
já não tem para quem apelar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é sempre 
bom poder chegar ao final de uma jornada com resul-
tados positivos. É gratificante constatar que os esfor-
ços empreendidos ao longo dos anos apresentaram 
resultados satisfatórios, coroando de êxito, até onde 
foi possível, as iniciativas postas em prática no curso 
do meu mandato parlamentar em defesa dos elevados 
interesses do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da 
Baixada Fluminense, merecedores do meu carinho e 
da minha admiração.

Assim sendo, é justo que venha a esta tribuna 
apresentar meus agradecimentos ao meu partido, o 
PMDB, pela minha indicação para concorrer às elei-
ções a Prefeito, em outubro de 2012, na cidade de 
Nova Iguaçu. Quero deixar claro que pretendo fazer 
um trabalho em conjunto e em harmonia com todos.

Registro com satisfação, assim, a realização da 
convenção no último domingo, dia 24 de junho, quan-
do foi homologada minha candidatura para o referido 
cargo de Prefeito da cidade de Nova Iguaçu.

Estiveram presentes na solenidade cerca de 15 
mil pessoas, na área ao lado do DETRAN, no Bairro 
Botafogo, na cidade de Nova Iguaçu, além de grandes 
autoridades, de Vereadores e Deputados, do Presiden-
te Regional do PMDB Deputado Jorge Picciani e de 
filiados e militantes do nosso partido.

A homologação teve a participação de nove par-
tidos políticos.

Foi, Sr. Presidente, sem dúvida alguma um passo 
muito grande para todos os membros e filiados desse 
partido a que me orgulho de fazer parte, em cujo meio 
se expandiu a democracia desta República, que sem-
pre atuou nos Poderes constituídos e que nunca teve 
seus ideais limitados pelos seus opositores.

Em boa hora e com muita luta partimos para 
esta jornada altamente meritória, pelo alto significado 
de que se reveste: resgatar a dignidade do povo de 
Nova Iguaçu.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, desejo con-
gratular-me com o Presidente Regional do PMDB, Sr. 
Jorge Picciani, e agradecer a todos os filiados e militan-
tes do nosso partido, a todos Deputados e Vereadores 
que estiveram presentes na solenidade e que viram 
concretizado um sonho alimentado há bastante tempo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
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o Rio Grande do Sul está esperando de braços abertos 
nossa conterrânea, a Presidenta da República Dilma 
Rousseff, para o início das obras da BR-290, que liga 
Eldorado do Sul a Pelotas.

Nossa previsão é de que nos próximos dias a 
Presidenta dê a ordem de serviço para que se inicie 
essa obra e também a duplicação da Ponte do Guaíba, 
que é muito importante para nosso Estado.

Além disso, precisamos lutar com unhas e den-
tes para que tenhamos a duplicação da BR-386, de 
Lajeado a Iraí, uma obra muito importante que está 
chegando a Lajeado, e precisamos dar-lhe continui-
dade até o Município de Iraí.

São duas obras fundamentais para o desenvol-
vimento do nosso Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Zé Silva.

O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ve-
nho aqui hoje manifestar, na condição de extensionista 
e de Presidente da Frente Parlamentar de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, o apoio aos meus colegas 
extensionistas de Minas Gerais, que se mobilizam em 
todo o Estado.

Eu tive a honra de presidir por quase oito anos 
aquela empresa para a qual pedem melhora salarial 
e melhora das condições de trabalho.

Reconhecemos os avanços ocorridos durante 
os Governos Aécio Neves e Anastasia, mas sabemos 
da necessidade de melhores salários e condições de 
trabalho.

Registro também, Sr. Presidente, que na quinta-
-feira desta semana começará a Assembleia-Geral da 
Associação Brasileira das EMATERs – ASBRAER, e 
os dirigentes da extensão rural brasileira estarão aqui 
em Brasília para essa grande assembleia, cujo tema 
central é a criação pelo Poder Executivo do Sistema 
Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
para combater a pobreza e levar as políticas públicas 
a todos agricultores.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, antes de começar 
meu pronunciamento, registro com pesar o falecimento 
de Luiz Gonzaga Perazzo, que foi Deputado, Ministro 
e Secretário de Estado em Pernambuco. Lamentavel-
mente, ele faleceu hoje.

Nosso pronunciamento, Sr. Presidente, visa recla-
mar do Governo Dilma que fiscalize mais a construção 
das casas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, 
que em Pernambuco está um absurdo. O Prefeito põe 
as placas dele, com propagandas, e agora entregou – 

aliás, sorteou – 1.200 casas, mas na hora de receber 
essas casas muitas pessoas estão ficando de fora.

Isso é caso de Polícia, de Ministério Público. O 
Governo tem de ir lá para verificar que diabos estão 
fazendo! Pessoas pobres ontem estavam lá, chorando, 
porque, lamentavelmente, não receberam suas casas.

Queremos reclamar providências do Governo da 
Presidente Dilma.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faleceu na 
manhã desta terça-feira o ex-presidente da Companhia 
Energética de Pernambuco – CELPE e da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA Luiz 
Gonzaga Perazzo. O engenheiro morreu por volta das 
8 horas, depois de cair do 16º andar do prédio onde 
morava, o Edifício Maria Dulce, localizado na Avenida 
Domingos Ferreira, no Bairro de Boa Viagem, zona 
sul de Recife.

A Polícia está investigando as circunstâncias da 
morte. Funcionários do prédio disseram que antes do 
ocorrido Luiz Gonzaga e a esposa, Mércia, saíram de 
casa para caminhar na praia, como de costume.

Gonzaga, nascido em Tuparetama, era engenheiro 
civil e irmão de Francisco Perazzo, que foi governador 
do Distrito do Rotary e Secretário do Governador Carlos 
Gueiros. Perazzo, como era conhecido, era muito liga-
do ao ex-Governador Roberto Magalhães, de quem foi 
Secretário também, na Prefeitura de Recife. Também 
foi Secretário-Executivo do Ministério de Minas e de 
Energia na gestão do ex-Ministro José Jorge. Ocupou 
ainda vários cargos, inclusive o de presidente da CEL-
PE no Governo Joaquim Francisco. Nos últimos anos, 
estava dedicando-se à iniciativa privada, cuidando do 
seu escritório de consultoria e da sua fazenda em Tupa-
retama, onde tinha uma pequena fábrica de laticínios.

Gostaria, Sr. Presidente, de enviar a toda a família 
de Luiz Gonzaga Perazzo, especialmente sua esposa 
Mércia, meus mais sentidos pêsames pelo precoce fa-
lecimento dessa importante pessoa pública do Estado 
de Pernambuco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a po-
pulação mobilizada pede mais respeito ao direito à 
moradia. Cidadãos de Petrolina lotaram o plenário da 
Câmara dos Vereadores durante a sessão ordinária 
desta terça, 26 de junho, para salientar o prejuízo das 
famílias que foram contempladas e não selecionadas 
no Programa Minha Casa, Minha Vida. Com cartazes 
com os dizeres: “Dario, queremos verdade”, “Estamos 
lutando pelos nossos direitos”, “Queremos justiça”, os 
populares presentes pressionaram os Vereadores a 
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encamparem essa luta para reaver a seleção e apro-
vação dos contemplados.

A líder do movimento, Marisa Cunha Melo, mo-
radora do Bairro São José, explica que o protesto está 
partindo das pessoas que dormiram com o sonho da 
casa própria realizado e acordaram com o pesadelo 
de não serem contemplados. Elas querem o apoio dos 
Vereadores para fazer que se cumpram os direitos dos 
contemplados à moradia popular em Petrolina.

Durante entrevista ao programa Nossa Voz des-
ta manhã de terça, o Superintendente de Habitação 
do Município, Dario Lopes, disse que os critérios são 
estabelecidos pela Caixa Econômica Federal – CEF, e 
que não são da responsabilidade do Poder Público os 
procedimentos de seleção. “Todos os empreendimentos 
realizados em Petrolina seguem um processo, e dentro 
disso estão o cadastro, ou atualização do cadastro, e 
o sorteio. Após o sorteio enviamos esse documento 
à Caixa e eles retornam a lista dos contemplados. O 
sorteio não é garantia de recebimento da casa, ele é 
parte e não fim do processo. A última análise é feita 
pela Caixa. Esse sorteio, por força de lei, é feito com 
número excedente. Quando a relação retorna, vêm 
os contemplados e os excedentes logicamente viram 
uma reserva de nomes para preenchimento, em caso 
de vacância futura dessas casas”, destacou.

De acordo com Dario Lopes, Sr. Presidente, o au-
mento do número de reclamações não foi causado por 
mudanças drásticas nos critérios da Caixa Econômica 
Federal, mas apenas por restrições dos próprios em-
preendimentos, como o número máximo de membros 
na família. “O resto continua o mesmo”, disse.

Segue ocorrendo, porém, a restrição ao nome 
incluso em sistemas de proteção ao crédito (SPC, SE-
RASA), uma prerrogativa da Caixa. “Esse, no entanto, 
não é o único problema que pode acontecer. Pode haver 
a existência de documentos divergentes ou problemas 
no CadÚnico”, exemplificou.

A líder popular refuta as declarações de Dario e 
alega que a explicação de que a CEF é a responsável 
pela anulação do contrato não tem fundamento. “O 
advogado nos orientou que a Prefeitura é que quer 
fazer uma coisa que não existe. Estamos abraçando 
esta causa para pedir Justiça em Petrolina”, reforça. 
Ainda segundo Marisa, a denúncia já foi protocolada 
no Ministério Público Federal.

A Prefeitura de Petrolina deve explicações à sua 
população sobre o complicado processo do Minha 
Casa, Minha Vida no Município.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. con-
siderasse como lido e determinasse a divulgação nos 
meios de comunicação da Casa de correspondência, 

que encaminho hoje à Presidenta Dilma, na condição 
de membro da Subcomissão de Portos, da Comissão 
de Viação e Transportes, encarecendo à Presidenta 
para que veja com carinho a possibilidade de adequa-
ção dos contratos portuários.

Visitei, juntamente com meus companheiros De-
putados, portos em diversos Estados. Os portos estão 
no limite da sua capacidade. A adequação dos contra-
tos, conforme determina lei de 1993, pode ter certeza, 
Sr. Presidente, trará para o setor investimentos na or-
dem de 10 bilhões de reais. Isso, junto com recursos do 
Governo Federal, vai alavancar o setor portuário naqui-
lo que é necessário para a movimentação de cargas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, hoje, dirigi correspondência à Presidenta Dilma 
Rousseff, juntamente com os Deputados Edinho Bez e 
Jaime Martins, membros da Subcomissão de Portos e 
Vias Navegáveis, da Comissão de Viação e Transporte, 
da Câmara dos Deputados, solicitando providências 
imediatas para a adequação dos contratos dos por-
tos públicos brasileiros e relatando as atividades da 
Subcomissão.

A Subcomissão de Portos foi instalada com o 
objetivo de efetuar o diagnóstico da situação portuá-
ria brasileira e propor medidas para sua adequação à 
conjuntura de desenvolvimento que vive o Brasil.

Como parte de seus trabalhos, a Subcomissão 
realizou visitas aos portos de Santos, Manaus, Sal-
vador, Aratu, Ilhéus, Itajaí, Paranaguá. Durante estas 
visitas, ela pode constatar in loco a situação real de 
cada um deles e ouvir a manifestação de diversos repre-
sentantes e interessados na atividade portuária sobre 
os problemas, necessidades e propostas para o setor.

A Subcomissão também realizou audiências pú-
blicas com a finalidade de estimular o debate dos pro-
blemas portuários, com empresários, trabalhadores, 
representantes da Secretaria Especial de Portos, do 
Ministério dos Transportes, da ANTAQ, da Secretaria 
da Receita Federal, com representantes de órgãos 
federais atuantes na atividade portuária, com repre-
sentantes de Estados e Municípios e de entidades 
representativas do setor como a Associação de Autori-
dades Portuárias das Américas – ABTP, Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, Associação Brasileira de 
Terminais e Recintos Alfandegários – ABTRA e Asso-
ciação Brasileira de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano – ABDIB.

No diagnóstico realizado, ficou evidente que a 
reforma do setor portuário, a partir da Lei nº 8.630, de 
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1993, significou avanços ao desburocratizar a estrutura 
oficial portuária e possibilitar investimentos privados, 
com as consequentes melhorias nas práticas gerenciais 
na operação de portos públicos arrendados. Também, 
no tocante aos acessos aquaviários, o Governo Federal 
vem agindo adequadamente, por meio da Secretaria 
de Portos do Paraná, pois desenvolveu o Programa 
Nacional de Dragagem – PND e vem licitando servi-
ços de dragagem de aprofundamento e manutenção 
dos calados dos portos.

Porém, no novo cenário aqui descrito se eviden-
ciam preocupantes carências de investimentos em 
infraestrutura para acessos rodoviários e ferroviários 
aos portos, o que vem gerando enormes dificuldades 
para que as cargas cheguem aos terminais em face da 
realidade de estrangulamento de acessos atualmente.

Mas os investimentos para o setor esbarram em 
um problema fundamental: a não adequação dos con-
tratos de arrendamento, que, segundo preconizava a 
lei, em seus artigos 48 e 53, deveria ocorrer até 180 
dias a partir de sua entrada em vigor. Nessa situação 
se encontram 98 contratos em 19 portos do País, pois 
os detentores desses arrendamentos aguardam a de-
cisão que permita haja o cumprimento dos dispositivos 
da lei, os quais foram referendados pelo Parecer nº 
04/2011/AG/CGU/AGU, de 28/07/2011.

Em função do exposto, como conclusão, encami-
nhamos à Presidenta Dilma Rousseff a exposição de 
motivos e a reivindicação da adequação dos contratos 
de arrendamento portuário, segundo o estabelecido 
na Lei nº 8.630/93, adequação esta que possibilitará a 
retomada dos investimentos, o que evitará o estrangu-
lamento do setor, compatibilizando-o com a conjuntura 
de desenvolvimento vivida pelo País.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, na condição de Presidente 
da Frente Parlamentar das Ferrovias, não posso deixar 
de comemorar, agradecer e registrar aqui a presença 
do Ministro dos Transportes, na semana passada, em 
Chapecó, no seminário das ferrovias, anunciando e 
publicando em edital mais um projeto de estudo de 
viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental 
do trecho Panorama-Chapecó, de Chapecó ao Porto, 
no Rio Grande do Sul, mais uma etapa para construir-
mos ferrovias na nossa região e viabilizarmos o nosso 
desenvolvimento, tendo como ponto de entroncamento 
a cidade de Chapecó.

Em segundo lugar, quero também dizer que ti-
vemos a boa notícia, na semana passada, de que, na 
luta da implantação e expansão da nossa Universida-
de Federal da Fronteira Sul, o Ministério da Educação 

anunciou a possibilidade de implantar o curso de Me-
dicina na cidade de Chapecó.

Duas vitórias, duas conquistas.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
minha querida Janete Capiberibe, hoje, na Comissão 
do MERCOSUL, nós vamos travar um grande debate 
a respeito da grave situação em que se encontra o Pa-
raguai depois do golpe que ocorreu naquele País e da 
posição que o Parlamento brasileiro tomará quanto à 
participação ou não, de agora em diante, do Paraguai 
como representante também do MERCOSUL.

Portanto, hoje, às 15 horas, na Comissão do 
MERCOSUL, faremos esse grande debate.

Também, Sr. Presidente, está na pauta para ser 
votado aqui no Congresso o projeto das 30 horas para 
a enfermagem, e será discutida a partir das 15 horas 
pelo grupo de Líderes a inclusão ou não na pauta 
dessa que é uma importante luta da saúde brasileira.

Torcemos para que esse projeto entre em pau-
ta, para que possamos votar finalmente essa grande 
e importante conquista.

O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Manato, queria fazer um 
cumprimento especial: agradecer a visita do Vice-Reitor 
da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 
que ocorreu ontem na cidade de Teófilo Otoni, onde 
visitamos casas de saúde.

Estivemos no Hospital Santa Rosália, no Hospital 
São Vicente de Paula, no Pronto-Socorro Dr. Raimundo 
Gobira, para que o Vice-Reitor, que cuida da implanta-
ção do curso de Medicina na minha cidade de Teófilo 
Otoni, e nós pudéssemos avaliar as casas de saúde 
e, enfim, ter o nosso vestibular.

No entanto, como existe lá uma propaganda en-
ganosa de que teríamos vestibular ainda este ano, a 
afirmação do Vice-Reitor, Prof. Donaldo Rosa Pires 
Júnior, é de que só vamos ter em 2014.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Obrigado, no-
bre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pala-
vra, pela ordem, à Deputada Janete Capiberibe, do PSB.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, a frágil democracia nos países 
latino-americanos é pontuada por regimes de exceção. 
As elites capitalistas, latifundiárias e midiáticas não 
gostam da democracia; não gostam dos governantes 
que deixam de servi-los para promover mudanças 
concretas em favor da população.

No Brasil, as reformas nos anos 1950 e 1960 de-
sagradaram às elites, que logo promoveram o golpe. 
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E repetiram-se América Latina afora golpes contra os 
presidentes eleitos pelo voto democrático.

Com meu companheiro João Capiberibe, enfrentei 
a ditadura no Brasil, e, exilados no Chile, entre outros 
países, amargamos o longo exílio de 9 anos.

No Brasil, acusações golpistas nos tiraram os 
mandatos em 2006. Ano passado, precisei esperar 
até julho para assumir o mandato para o qual fui elei-
ta como Deputada Federal mais votada no Amapá, e 
pela terceira vez consecutiva. Capi só tomou posse no 
Senado em final de novembro.

Sei o que é enfrentar acusações dos que con-
trolam os meios de comunicação. Mas nos valemos 
dos princípios da democracia para nos defender, nos 
fortalecer e legitimar nossa luta em favor do povo ama-
paense, do povo brasileiro.

Tento imaginar o quanto o Presidente Lugo de-
sagrada às elites de seu país, onde 2% da população 
controla 85% das terras e a tributação não chega a 13% 
do PIB, logo ele tendo sido eleito pelo voto popular para 
pôr fim a mais de 30 anos de ditadura do Partido Co-
lorado. Qualquer mudança, a mais tímida, que reduza 
a desigualdade econômica, promova acesso a servi-
ços e a direitos, enfrentará a raiva dos conservadores.

Para ter ideia, só a TV pública paraguaia e outros 
poucos veículos menores questionam o golpe, defen-
dem a democracia e o direito de defesa. Os advogados 
de Lugo tiveram menos de 2 horas para defendê-lo. Em 
menos de 30 horas – para anteciparem-se às reações 
populares –, os Senadores paraguaios derrubaram 
seu Presidente.

O golpe institucional não é contra Lugo. É um gol-
pe institucional contra a democracia, contra os governos 
eleitos pelo voto popular, contra o empobrecido povo 
latino-americano. É a vontade das elites reacionárias 
manifesta contra o povo.

Os delitos graves dos governos populares são 
a inclusão dos mais pobres, a distribuição da renda e 
dos meios de produção – como a terra – e o reordena-
mento dos recursos públicos em favor da coletividade. 
E, se, porventura, houver crime, o mandatário deve 
ser processado e julgado com amplo direito à defesa. 
Mas não podemos permitir que o embrião golpista de 
ditaduras sanguinárias, de usurpação de poderes e 
direitos volte a nos ameaçar.

Nossos Parlamentos não podem ser teatro de 
marionetes em favor do capital financeiro e das elites 
agrárias, motores das ditaduras defendidas pela retó-
rica uníssona das empresas de comunicação.

E este Parlamento não pode compactuar com a 
sanha golpista que destitui governos democráticos e 
espolia a população latino-americana. Devemos estar 

ao lado do povo paraguaio, que escolheu o Presidente 
Lugo para governá-lo até o próximo ano.

Este Parlamento deve alertar nossos colegas 
paraguaios para os ritos do Estado Democrático de 
Direito, resguardado o direito, inquestionavelmente, 
à ampla defesa.

Devemos nos manifestar pela democracia, pelo 
voto popular e pela escolha livre e soberana dos povos.

Sra. Presidenta, solicito a divulgação deste dis-
curso – que é de grande importância para o continente 
americano, latino-americano, sul-americano – pelos 
órgãos de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.

Durante o discurso da Sra. Janete Capi-
beribe, o Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Fátima Bezerra, § 2º do artigo 18 do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Celso Maldaner, 
do PMDB de Santa Catarina. S.Exa. disporá de 5 mi-
nutos na tribuna.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, trago hoje um assunto muito 
importante sobre a Lei nº 12.619, de 2012, aprovada 
recentemente nesta Casa, também no Senado, e san-
cionada pela Presidenta Dilma.

Em vigor desde 17 de junho, essa lei federal que 
regulamenta a jornada de trabalho de motoristas pro-
fissionais tem levantado algumas dúvidas e preocupa-
ções no setor. Um dos encaminhamentos já feitos pela 
Federação das Empresas de Transportes de Cargas e 
Logística de Santa Catarina – FETRANCESC, e que 
merece registro, é a realização de seminários regionais 
com seus associados, para discutir e compreender as 
novas regras. A mudança na legislação considerada 
de maior impacto que a lei traz é o cumprimento de 
horários de repouso durante a jornada de trabalho. A 
cada 4 horas, o motorista precisa ter meia hora de des-
canso. É obrigatório também o intervalo de 11 horas, a 
cada dia de trabalho. Para esses casos, a fiscalização 
deverá contar com o apoio das Polícias Rodoviárias 
Federal e Estadual.

Por um lado, na visão da Federação, por redu-
zir a carga horária do trabalhador, a lei traz impactos 
econômicos, porque será preciso a contratação de 
novos motoristas. De acordo com o Presidente Pedro 
Lopes, o aumento dos custos do transporte em em-
presas pode ser de até 26%. Imaginem o impacto que 
isso vai trazer sobre os custos das mercadorias, dos 
produtos! E quem vai pagar isso são os consumidores. 
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Para setores específicos, como o da agroindústria, o 
índice deve chegar a 40%.

Por outro lado, a Federação vê a aprovação da 
lei com bons olhos, porque ela preserva a integridade 
física dos trabalhadores e irá contribuir para uma maior 
segurança no trânsito.

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram 
que, em 2011, em 37% dos acidentes nas estradas 
federais estavam envolvidos caminhões, e que, des-
ses, 14,5% resultaram em mortes.

Outro benefício da lei, segundo análise da FE-
TRANCESC, é que a legislação vai normatizar o tra-
balho e reduzir, assim, as reclamatórias trabalhistas, o 
que dará mais segurança às empresas. Hoje, as gran-
des empresas têm muitas ações trabalhistas. Chega a 
500 mil reais uma ação trabalhista.

Recentemente, Sras. e Srs. Deputados, participa-
mos de um encontro que aconteceu no Município de 
Catanduvas: o Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Catanduvas e Região, o Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas da Região de 
Chapecó, o Sindicato das Empresas de Transportes 
Rodoviários de Cargas de Videira e o Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas do Oeste e Meio 
Oeste Catarinense se reuniram para discutir o impacto 
da aplicação da lei. É preciso que estejamos atentos 
às reivindicações do setor em decorrência da aprova-
ção da lei, como: aumento de 38% no frete para dis-
tâncias até 400 quilômetros; aumento de 41% no frete 
para distâncias entre 400 e 750 quilômetros; aumento 
de 44% no frete para longas distâncias, acima de 750 
quilômetros; aumento de 23% para área agropecuária, 
entre outras, onde se incluem os puxadores de ração, 
os frangueiros, porcadeiros, em pequenas distâncias.

A aplicação de uma lei que pode gerar benefí-
cios por um lado, não pode penalizar de outro. Preci-
samos acompanhar de perto os impactos a partir da 
regulamentação e estar atentos aos benefícios e muito 
especialmente aos eventuais problemas que a catego-
ria venha a sofrer, para imediatamente encontrarmos 
soluções justas para todos.

É nesse sentido que encaminhamos este pro-
nunciamento, Sra. Presidenta, porque os impactos 
são muitos.

Inclusive, temos dados. Só para citar um exemplo: 
o custo do diesel S50, pela nova lei, terá um aumento 
de 0,20 centavos o litro. E teria que baratear, porque 
vai causar menos poluição. Com a inclusão do ARLA, 
que é uma ureia diluída na água, o aumento será de 4 
reais o litro. Segundo um cálculo que fizemos, aumenta 
em torno de 2.500 reais o custo mensal de um cami-
nhão grande, uma carreta, por exemplo, que trafega 
pelas rodovias. Então, vai ter um impacto muito grande 

e quem vai pagar é o consumidor. Estamos preocupa-
dos com a regulamentação dessa lei.

É nesse sentido que fazemos esse pronuncia-
mento. Temos que fazer uma audiência pública para 
discutir melhor essa regulamentação.

Obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) – Con-

cedo a palavra ao Deputado José Guimarães. (Pausa.)
Enquanto S.Exa. dirige-se à tribuna, concedemos 

a palavra por 1 minuto ao Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Obrigado, Sra. Presidenta.
Quero felicitar o Governador Sérgio Cabral, que 

está mudando aos poucos o quadro da miséria no Es-
tado do Rio de Janeiro, rumo à meta de superação da 
pobreza extrema fixada pelo Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff.

Vejam os senhores: o Rio de Janeiro já ostenta 
a posição de maior protagonista na erradicação da 
pobreza extrema em nosso País, graças ao Rio Sem 
Miséria, que está investindo, somente este ano, mais 
de 224 milhões de reais em benefícios às famílias 
atendidas pelo programa.

A meta do Governador Sérgio Cabral é chegar 
a 1 bilhão de reais, até 2014, para atender a todas as 
ações do Rio Sem Miséria, que alia, vejam os senhores, 
agenda social e desenvolvimento econômico.

Como bem lembra o Governador Cabral, a ge-
ração de renda a ser proporcionada pelo Rio Sem Mi-
séria é de muita importância para o desenvolvimento.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Guimarães, 
Coordenador da gloriosa bancada do Nordeste na Câ-
mara dos Deputados. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, com grande satisfação, gostaria de registrar nes-
ta terça-feira que a PETROBRAS, ao reavaliar o seu 
Plano de Negócios 2012-2016, lançado ontem pela 
Presidenta Graça Foster, no Rio de Janeiro, em que 
pesem todas as especulações que ocorreram no meu 
Estado, o Ceará, e no Estado do Maranhão, incluiu as 
Refinarias Premium I e Premium II.

Todos os investimentos inicialmente previstos no 
Plano de Negócios da PETROBRAS estão garantidos. 
O que houve com as duas refinarias e com a Refina-
ria Abreu Lima, que são projetos estruturantes? Elas 
exercem forte impacto na economia regional, particu-
larmente no Maranhão, no Ceará e em Pernambuco 
– a Refinaria Abreu Lima fica em Pernambuco. Que 
impacto essas refinarias produzem na economia desses 
Estados? Elas têm um enorme impacto tanto no PIB 
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de cada Estado (a perspectiva de aumento é de 40%), 
quanto na geração de empregos durante a execução 
da obras e, principalmente, no seu funcionamento.

A Refinaria Premium II, do meu Estado, não foi 
cancelada nos planos da PETROBRAS. O que houve 
de fato? A PETROBRAS tinha como meta colocar as 
duas refinarias em funcionamento em 2017. No caso 
do Ceará, as obras ainda não foram iniciadas em razão 
de problemas com a FUNAI, e o seu funcionamento 
será prorrogado por causa da implantação do plano 
de execução das obras.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, é 
importante dizer que nós da bancada do Nordeste e 
da bancada do Ceará vamos acompanhar esses três 
projetos – especialmente os dois mais recentes, o do 
Maranhão e o do Ceará – porque são estratégicos e sus-
tentam, sim, parte do crescimento da Região Nordeste.

Não vamos vacilar um milímetro, para garantir o 
acompanhamento e a pressão necessária para que a 
PETROBRAS implante esses dois projetos que, como 
disse, são estratégicos – até mesmo para a própria 
empresa. Em muito pouco tempo, este País se tor-
nará autossuficiente em exploração e produção de 
petróleo. Portanto, não pode prescindir dessas duas 
grandes refinarias.

A refinaria do Ceará vai produzir 300 mil barris 
diários. Então, é estratégica não só para o Estado, 
mas também importante para a PETROBRAS como 
empresa nacional. Evidentemente, com a exploração 
do óleo bruto, ela estará na ponta no que diz respeito 
à exploração e ao refino.

Por tudo isso, é com satisfação que anuncio hoje 
que a refinaria do Ceará está preservada no plano 
de investimentos da PETROBRAS para o período de 
2012 a 2016.

O total de investimentos anunciados será da or-
dem de 236,5 bilhões de dólares, ou 416,5 bilhões de 
reais, o que dá, em média, por ano, 47,3 bilhões de 
dólares em investimentos.

A PETROBRAS adotou uma outra sistemática 
para a implantação desses projetos e investimentos, 
dividindo-os em fases: Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4.

A Fase 1 consiste na identificação da oportu-
nidade e do impacto que causará à empresa, o que 
é importante para ela, o que é rentável ou não. Está 
provado, por “a” mais “b”, que a refinaria do Ceará é 
estratégica para desenvolver e, sobretudo, consolidar 
a PETROBRAS como empresa nacional que agora 
vai ter forte presença na exploração do pré-sal. Por-
tanto, ela precisa dessas duas refinarias, tanto no 
Ceará quanto no Maranhão. A Fase 2 diz respeito aos 
chamados projetos conceituais, como a viabilidade. A 

Fase 3 é o projeto básico, e a Fase 4 é o investimento 
propriamente dito.

Ao selecionar esses investimentos nessas qua-
tro fases, a PETROBRAS dá transparência, garante o 
acompanhamento da aplicação dos recursos e, sobre-
tudo, dialoga com os setores industriais e comerciais 
de cada Estado, nos prazos e metas estabelecidos 
pela Presidenta Graça Foster.

Nós, do Nordeste e do Ceará, estamos seguros 
de que as Refinarias Premium I e Premium II serão 
construídas e efetivamente realizadas pela PETRO-
BRAS, justamente pela importância estratégica que 
têm para o País e para os nossos Estados. E vamos, 
Sr. Presidente, fazer o acompanhamento da refinaria 
do Ceará e da refinaria do Maranhão, para que o plano 
de investimentos anunciado pela PETROBRAS pos-
sa garantir, de fato, no espaço previsto, a implantação 
dessas duas grandes obras, vitais para o crescimento 
e a distribuição de renda e a geração de empregos no 
Ceará, no Maranhão e, no caso da Abreu Lima, em 
Pernambuco.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Agrade-

cemos ao Deputado José Guimarães, do Partido dos 
Trabalhadores do Ceará.

A Sra. Fátima Bezerra, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Afonso Hamm, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Concedo 
a palavra, pela ordem, à Deputada Fátima Bezerra, do 
PT do Rio Grande do Norte.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais uma vez, quero expressar minha so-
lidariedade aos docentes, estudantes e servidores da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte que se 
encontram em greve. São 48 dias de greve.

Na semana passada, participei de importante 
audiência pública promovida pelo Deputado Fernando 
Mineiro, e, mais uma vez, fizemos um apelo ao Gover-
no do Estado, ao Governo do DEM, no sentido de que 
apresente uma proposta. A universidade vem sofrendo 
muito. Só no ano passado foram 107 dias de greve.

Os motivos que levaram docentes, estudantes e 
servidores da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte à greve no ano passado são os mesmos que os 
impeliram à greve neste ano. E isso ocorre pela quebra 
do acordo, pela palavra dada e palavra não cumprida.

Sr. Presidente, são 107 mais 48 dias de greve em 
2 anos! E estamos falando de uma importante institui-
ção educacional do Estado do Rio Grande do Norte. 
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É a vida de milhares de estudantes, professores e fa-
mílias que está em jogo. O apelo que faço, portanto, é 
para que o Governo apresente uma proposta.

Aproveito também para dirigir um pedido à Pre-
sidenta Dilma Rousseff, ao Ministro Aloizio Merca-
dante e à Ministra Miriam Belchior: façam avançar 
as negociações referentes às universidades federais 
e às instituições federais de educação profissional e 
tecnológica no País.

Há várias universidades em greve há mais de 
30 dias. E vários técnicos administrativos aderiram à 
greve convocada pela FASUBRA, a entidade que os 
representa. Os servidores dos institutos federais de 
educação profissional e tecnológica também estão em 
greve, esta convocada pelo SINASEFE, bem como os 
professores dos Institutos Federais de Educação Pro-
fissional e Tecnológica e os das universidades federais.

É fato que outras universidades não aderiram à 
paralisação, mas é importante ressaltar que, com ou 
sem greve, há insatisfação por parte dos docentes das 
instituições federais de ensino no que diz respeito à 
valorização salarial e profissional.

Os salários dos professores das universidades e 
institutos federais estão muito defasados, estão muito 
aquém daquilo que, na verdade, os professores pre-
cisam receber para desempenhar o seu papel estra-
tégico no contexto da sociedade.

Sr. Presidente, também é fato que a Presidenta 
Dilma já autorizou estudos – que já estão sendo feitos 
– exatamente no sentido de apresentar uma proposta 
para os docentes. Inclusive o Ministério da Educação 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
já anunciaram que esses estudos estão sendo feitos, 
para se equiparar a carreira dos docentes à carreira 
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O PROIFES, instituição importante que hoje re-
presenta uma parte expressiva dos docentes das insti-
tuições federais de ensino, também tem se empenhado 
muito para que isso aconteça. Já houve, inclusive, uma 
audiência com o PROIFES, com o ANDES e o com 
o SINASEFE – e está prevista uma nova audiência.

Fica, então, o apelo para que o Governo acelere 
os estudos e apresente concretamente uma proposta 
de melhoria salarial e de restruturação da carreira dos 
docentes das instituições federais de ensino.

Sr. Presidente, solicito também a apresentação 
de uma proposta para os técnicos administrativos, pois 
não é razoável, não é sensato oferecer uma proposta 
para os docentes, avançar na negociação e deixar de 
fora os técnicos administrativos das universidades e 
dos institutos federais de educação. Afinal, o trabalho é 
conjunto, e temos de considerar igualmente importante 

e especial o papel do professor e o papel do técnico 
administrativo.

Na semana passada, estive no Ministério do 
Planejamento conversando com o Secretário-Execu-
tivo, Dr. Sérgio Mendonça, em nome da Comissão de 
Educação e Cultura, que tem à frente o companheiro 
Deputado Newton Lima.

Já estive também com o Ministro Mercadante, 
que, de fato, está empenhado e envidando esforços 
perante a Presidenta Dilma e o Ministério do Planeja-
mento para que essas negociações avancem.

Dessa forma, fica o apelo – repito – para que o 
Governo acelere os estudos no sentido de apresen-
tar proposta de melhoria salarial e de restruturação 
das carreiras. E que essa proposta não seja só para 
os docentes, mas também para os técnicos e demais 
servidores das universidades federais e dos institutos 
federais de educação profissional e tecnológica.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Agra-
decemos à Deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio 
Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Valmir Assunção, 
do PT da Bahia. 

Peço a S.Exa. que procure cumprir o tempo, pois 
já está presente o primeiro orador do Grande Expe-
diente, o Deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB 
de Minas Gerais.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a esta tribuna 
dois assuntos que me preocupam muito.

O primeiro deles é relativo à violência do proces-
so democrático no Paraguai, algo que nós, cidadãos 
democráticos, não podemos aceitar de forma alguma. 
Em menos de 24 horas, destituiu-se o Presidente eleito 
– e o crime cometido foi supostamente o de ter víncu-
los com os movimentos sociais do campo e da cidade. 
Não podemos aceitar que um Parlamento tome uma 
posição como essa. Parlamentos do mundo inteiro, 
além do Parlamento brasileiro, devem tomar uma po-
sição dura com relação a esse aspecto. É lógico que 
a Presidenta Dilma deve adotar uma posição também 
muito dura, sem prejuízo à população. Além do mais, 
não é possível que, em 10 anos, na América Latina 
e no Caribe, tenha havido três golpes: na Venezuela, 
em Honduras e, agora, no Paraguai.

Vivemos uma democracia recente, nova, mas 
temos de preservá-la. Temos de trabalhar para forta-
lecer o regime democrático. E acho que é preciso que 
o Parlamento brasileiro tome uma posição dura em 
relação ao golpe ocorrido no Paraguai. Afinal, repito, 
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não podemos de forma nenhuma aceitar isso como 
um processo normal.

Eu já estou preocupado com os Prefeitos que 
serão eleitos nos Municípios brasileiros, porque, se 
essa moda pega – a de uma maioria, simplesmente 
porque é maioria num Parlamento, destituir o Presiden-
te –, não será diferente também nos Municípios nos 
quais os Prefeitos não tenham maioria nas Câmaras 
de Vereadores.

Sr. Presidente, quero registrar minha preocupa-
ção também em relação aos acontecimentos do último 
dia 21, no Pará: sem-terra fizeram uma mobilização 
em frente à fazenda do Sr. Daniel Dantas, e 16 deles 
foram baleados. Nessas terras, que são improdutivas, 
o proprietário está cometendo crime ambiental, além 
de ser acusado de trabalho escravo.

É preciso que o Estado brasileiro dê uma respos-
ta por meio da desapropriação dessa fazenda, para 
assentar famílias, porque é preciso fazer a reforma 
agrária neste País. E não podemos, de forma alguma, 
aceitar que, para se ter um pedaço de terra, para se 
assentar uma família, no cumprimento da Constituição 
Federal, haja violência por parte daqueles que se di-
zem grandes fazendeiros, com a utilização de armas. 
Nesse caso, a violência foi praticada por jagunços, pis-
toleiros, que feriram 16 pessoas, entre as quais havia 
inclusive crianças de colo.

O que os sem-terra fazem neste Brasil é justa-
mente lutar para que seja cumprido o art. 184 da Cons-
tituição Federal, que estabelece a desapropriação de 
todas as terras improdutivas existentes neste Brasil.

Nesse sentido, a Ouvidoria e a Presidência do 
INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a 
Presidenta Dilma Rousseff não podem deixar que esse 
caso seja simplesmente mais um, como muitas vezes 
acontece. Precisamos agir, e a resposta a ser dada é 
a desapropriação da fazenda.

Aproveito ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, para registrar que estive na cidade de Mascote, 
na Bahia, com o Prefeito Ferreira e com o Vice-Prefeito 
Roni, ocasião em que o Prefeito lançou importantes 
obras – a construção do estádio de futebol, de quadra 
de esportes e de casas – e inaugurou calçadas.

Parabenizo, então, o povo de Mascote, o povo 
do Distrito de Paraíso e o Prefeito Ferreira, que está 
desempenhando um excelente trabalho para fortalecer 
cada vez mais o Município.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na ma-
nhã da última quinta-feira, dia 21, jagunços travestidos 

de seguranças da Fazenda Cedro, de propriedade do 
banqueiro Daniel Dantas, atiraram contra um grupo 
de trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST, no 
sudeste do Pará.

Os sem-terra faziam um ato, com mais de mil fa-
mílias em frente à sede da fazenda, onde denunciavam 
grilagem de terra pública, desmatamento ilegal, uso 
intensivo de venenos e violência contra os trabalha-
dores rurais, no contexto das discussões promovidas 
com a realização da Rio+20. 

Com o ataque, foram feridos com gravidade pelo 
menos 16 trabalhadores rurais, que ainda se encontram 
hospitalizado – e, entre os feridos, há crianças de colo. 
Depois do ataque dos pistoleiros, as famílias ocupa-
ram a rodovia para denunciar a violência do latifúndio.

Essa ação covarde, em uma área em que o Ins-
tituto de Terras do Pará – ITERPA comprova que a gri-
lagem, assusta não só pela truculência, mas também 
pelo grave descumprimento à Constituição Federal, 
que prevê que áreas como aquela devem ser destina-
das à reforma agrária.

A área – um complexo de 56 fazendas da Agrope-
cuária Santa Bárbara, que concentra 600 mil hectares 
de terras no Sul do Pará – é objeto de imbróglio jurídi-
co que envolve o Estado, a família Mutran e o Grupo 
Santa Bárbara, do banqueiro Daniel Dantas.

A fazenda da Agropecuária Santa Bárbara foi 
ocupada por 240 famílias ligadas ao MST em 2009, 
para pressionar pela retomada dessa área.

Povos de todo o mundo estavam representados 
no Rio de Janeiro e destacaram as contradições da 
economia verde e a necessidade da reforma agrária, 
e esse acontecimento do Pará mostra o quão o agro-
negócio e o latifúndio são truculentos.

É impossível não lembrar do massacre de El-
dorado dos Carajás. A ação de pistoleiros deve ser 
criminalizada. A ouvidoria agrária esteve no local, 
mas a solução é uma só: a reforma agrária. Temos de 
mobilizar a Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias da Câmara e os órgãos da Justiça para acelerar 
a desapropriação dessa área, pois a situação já está 
de extrema gravidade.

Essa área, um antigo castanhal, foi transferida, 
por meio da ferramenta jurídica do aforamento, para ser 
explorada de forma extrativa pela família Mutran, em 
particular, o pecuarista Benedito. Ao longo dos anos, 
o castanhal deixou de existir e, em seu lugar, surgiu o 
pasto. No Pará, o aforamento abrange um período de 
concessão de 1955 a 1966. A família Mutran, que foi 
a principal oligarquia do sudeste paraense, também é 
envolvida em diversas denúncias de trabalho escravo 
na região.

Frente à situação, o MST exige:
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– A liberação imediata das fazendas para 
o assentamento de famílias dos movimentos 
sociais;

– A urgente realização de audiência no 
INCRA de Marabá, com a presença da SEMA, 
do ITERPA e da Casa Civil, para encaminha-
mento do assentamento e apuração dos crimes 
ocorridos na área; e,

– Apuração imediata, por parte da Polí-
cia do Pará, dos crimes cometidos contra os 
trabalhadores.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil e nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este final 

de semana, enquanto toda a Bahia estava nos feste-
jos de São João, aproveitei para visitar o Município de 
Mascote, na região sul do Estado, onde me reuni com 
o Prefeito Rosivaldo Ferreira e o seu Vice, Roni, além 
de Vereadores e lideranças políticas da região, para de-
bater assuntos de interesse da comunidade e as ações 
que podemos fazer em benefício da população local.

Mascote fica às margens Rio Pardo e se origi-
nou a partir do povoado de Novo Horizonte. Em 19 de 
julho de 1962, por meio de lei estadual, foi elevado à 
condição de município emancipado e batizado com 
o seu nome atual. Sua população soma em torno de 
15 mil habitantes, e sua economia tem como base a 
agropecuária, com produção de cacau e de gado bo-
vino, principalmente.

Como a maioria dos Municípios de pequeno por-
te no Brasil, Mascote enfrenta dificuldades financeiras 
para atender às grandes demandas sociais, sobretudo 
da população mais jovem, que reivindica, entre outras 
coisas, geração de emprego e atividades de lazer, te-
mas que fizeram parte da nossa pauta de debates com 
as lideranças políticas do Município.

Aproveitando a estadia na cidade, anunciei para 
o Prefeito Ferreira a apresentação de emenda ao Or-
çamento para dotação de recursos para a construção 
de um estádio de futebol no distrito de São José do 
Paraíso, antiga reivindicação da população. Essa obra, 
juntamente com outras que vêm sendo anunciadas e 
implantadas pelo Prefeito, como a construção de 40 
casas populares e de uma quadra poliesportiva coberta 
na sede, é resultante do trabalho de uma administração, 
que, a despeito da falta de recursos, vem investindo 
não só em infraestrutura, mas também na área social.

Parabéns, portanto, ao Prefeito Ferreira e a sua 
equipe pelo trabalho que vêm realizando no Municí-
pio – e estou à disposição para fazer o que estiver ao 
meu alcance em benefício da população de Mascote.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação des-
te pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos 
meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 

sexta, ao fim da Rio+20, fomos surpreendidos com 
os acontecimentos no Paraguai, a articulação das oli-
garquias daquele país, que destituíram o Presidente 
Fernando Lugo, em um processo que durou menos 
de 24 horas.

O “crime” – entre aspas – de Lugo, segundo o 
Parlamento paraguaio, foi o de se envolver com os mo-
vimentos sociais do campo e da cidade, com direito 
a duras críticas por sua ação frente aos conflitos de 
terras do país, onde cerca de 2% da população con-
centra mais de 90% das terras agricultáveis.

Devo dizer que esse foi um dos processos mais 
absurdos que a América Latina já viu em sua curta 
história de regimes democráticos. Em tempo recorde, 
um presidente democraticamente eleito foi simples-
mente destituído, sem que tivesse direito à defesa, o 
que revela um golpe travestido de constitucionalidade 
e legalidade.

O que se vê são interesses de grandes corpora-
ções e da elite paraguaia, que não aceitam as mudan-
ças em curso em prol dos trabalhadores daquele país, 
pois essas mudanças configuram perda de privilégios. 
Mesmo com limitações sobre a sua base parlamentar, 
o Presidente Lugo conseguiu mais recursos por meio 
da revisão do tratado de Itaipu e garantiu saúde pública 
gratuita, além de um programa de renda mínima que 
alcançou cerca de 93 mil famílias. Foi também capaz de 
não aceitar que a Monsanto mandasse e desmandasse 
na agricultura com a investida do algodão transgêni-
co, coisa que nem o Brasil foi capaz de fazer, mesmo 
com todos os alertas sobre o perigo da liberação dos 
transgênicos para a agricultura, para a nossa sobera-
nia e até para a saúde, em muitos casos. O Governo 
Lugo afrontou ainda o imperialismo estadunidense ao 
não permitir que militares americanos adentrassem ao 
país com imunidades diplomáticas.

Como não chamar o que aconteceu de golpe? A 
primeira a ser censurada foi a TV Pública Paraguay, à 
qual, inclusive, quero aqui parabenizar pelo espetáculo 
de democracia e espírito público que promove ao dar 
vazão à voz de milhares de paraguaios que resistem 
ao golpe.

Parabenizo também o MERCOSUL pelo rápido 
posicionamento que tomou ao suspender o Paraguai 
diante do atentado à democracia. Argentina, Equador, 
Venezuela também não reconhecem a nova presidên-
cia golpista. E o Brasil deve seguir a mesma linha, com 
o cuidado de não prejudicar o povo paraguaio, mas, 
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sim, de estabelecer sanções que demonstrem a insa-
tisfação e a indignação de todo o continente frente a 
essa rasteira promovida pelas elites.

No Brasil, a solidariedade veio em poucas horas. 
Atos em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro já foram 
realizados. Nas redes sociais, o apoio ao povo para-
guaio é frequente. E os movimentos sociais, como a 
Via Campesina, estão em permanente contato com os 
movimentos do Paraguai e somando forças em articu-
lações que partem do Brasil.

O que aconteceu no Paraguai deve nos servir de 
alerta diante da fragilidade da nossa democracia, ain-
da tão excludente. Em 10 anos, a América Latina e o 
Caribe já sofreram três golpes: Honduras, Paraguai e 
Venezuela, cujo processo serve também de exemplo 
diante do levante popular que derrubou o processo de 
golpe, o que possibilitou o retorno de Hugo Chávez, 
democraticamente eleito.

Se essa prática se espalha, em um próximo pe-
ríodo, poderemos ter uma verdadeira caça a prefeitos 
alinhados com movimentos sociais do campo e da ci-
dade promovida pelas elites rurais, que não aceitam a 
democratização da terra e os direitos dos trabalhadores.

Sras. e Srs. Deputados, precisamos nos levantar 
contra isso, em nome da democracia e da justiça social.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Chama-

mos o Deputado Manoel Junior, do PMDB da Paraíba. 
S.Exa. está com a palavra por 5 minutos.

O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB-PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, senhores servidores desta Casa, senhores da 
imprensa, o que me traz hoje à tribuna, no Pequeno 
Expediente, é simplesmente a nossa preocupação 
diante do ano eleitoral. Isso acontece a cada 2 anos, 
e este ano, em particular, os Municípios estão passan-
do por algumas dificuldades, não só pela iminência de 
as emendas que priorizamos serem empenhadas até 
o dia 30 de junho por conta do período eleitoral, mas, 
mais ainda, pela necessidade desses Municípios – e 
aí são muitos Municípios –, que estão com problemas 
não apenas com a Previdência, mas também com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Essas dívidas, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
têm sido tratadas por esta Casa, que deverá deliberar, a 
partir de amanhã, sobre matéria em tramitação aqui que 
versa sobre a rolagem da dívida dos Municípios, algo 
extremamente urgente e crucial, principalmente para 
as pequenas e médias municipalidades deste Brasil.

Eu gostaria de fazer este lembrete e sensibilizar 
a Presidência da Casa e, principalmente, o Poder Exe-
cutivo, que tantas vezes foi benevolente com os Esta-
dos membros deste País, fazendo com que quantias 
vultosas pudessem ser roladas, as dívidas estaduais. 
Mas, quando se trata de pequeno e médio Município, 
quando se trata das unidades elementares desta grande 
Federação, simplesmente o tratamento é diferenciado.

Precisamos observar que esses Municípios e suas 
populações têm sido penalizados justamente pela falta 
de oportunidade de adequar a dívida financeira. E, al-
gumas vezes, essa dívida com o INSS é questionável, 
porque o INSS também deve às finanças públicas e 
muitas vezes não compensa.

Segundo ponto: quero lembrar que tramita nesta 
Casa a revisão do Código de Trânsito Brasileiro. Eu te-
nho a honra de ser o Relator na Comissão de Finanças 
e Tributação. O meu relatório está praticamente conclu-
ído. Estamos tentando adequar alguns pontos ainda.

Ouvimos vários segmentos organizados da so-
ciedade, ouvimos também especialistas do ramo, para 
que possamos diminuir também esse grande encargo 
social e financeiro dos Municípios. Quantas e quantas 
famílias tiveram vidas de entes ceifadas no trânsito das 
grandes, médias e pequenas cidades deste País por 
falta, obviamente, de um ordenamento maior!

É isso que queremos fazer através do nosso re-
latório, que espero seja aprovado, por unanimidade, 
na Comissão de Finanças e Tributação – CFT.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que as elei-
ções se avizinham, e que nós estamos num momento 
de convenções municipais. Nesse final de semana, 
estive em vários Municípios da Paraíba a pretexto não 
só das convenções, mas também para visita a obras 
em andamento.

E aqui abro um parêntese, para pedir ao Gover-
no Federal, ao Ministério do Turismo, comandado por 
um companheiro nosso do Parlamento, o Deputado 
Gastão Vieira, do Maranhão, a liberação dos recursos 
financeiros de obras já medidas, e a outros Ministérios 
também, para que essas obras não sofram desconti-
nuidade por se tratar de período eleitoral.

Nesse foco, Sr. Presidente, quero também dizer 
que estamos com o intuito de, até o final do ano, en-
tregar ao Brasil, como Presidente da Subcomissão Es-
pecial de Rádio Digital, o novo modelo da radiodifusão 
digital deste País. O Deputado Sandro Alex, Relator, 
tem trabalhado diuturnamente para fazer seu relatório 
o mais próximo possível da realidade do nosso País. 
Queremos fazer uma verdadeira revolução na radio-
difusão deste País, gerando mais uma oportunidade 
de entrelaçamento das pessoas.
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Vai ser uma verdadeira Internet paralela. Viaja-
remos, ainda no mês de julho, para conhecer o mo-
delo europeu. Já conhecemos o americano. Por fim, 
estaremos no Japão para conhecer o modelo japonês.

Ao final, o nosso relatório vai contribuir decisiva-
mente com o Ministério das Comunicações, para que 
tenhamos aqui o melhor sistema possível, o mais ade-
quado ao nosso País, com tecnologia nacionalizada, 
e para efetivamente dotar as rádios AM e FM de um 
sistema moderno, como o já implantado, por exemplo, 
nos Estados Unidos.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Agrade-

cemos ao Deputado Manoel Junior.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Hamm) – Enquan-

to o Deputado Vanderlei Siraque se dirige à tribuna, 
vamos conceder a palavra ao Deputado Zé Geraldo 
para uma breve manifestação, por 1 minuto.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
peço que se considere lido pronunciamento que de-
senvolverei em outra oportunidade sobre o projeto de 
conversão da Medida Provisória nº 558/12, que foi 
sancionado hoje pela Presidente Dilma e que trata 
da regularização fundiária no Município de Belterra, 
das comunidades de São Jorge, Nossa Senhora de 
Nazaré, Nova Vida, Santa Clara, e também do Muni-
cípio de Aveiro.

Ao todo, 11.900 hectares nesses dois Municí-
pios serão retirados de uma área de conservação, de 
uma FLONA, para regularização de áreas urbanas e 
rurais. Portanto, é uma medida muito importante, que 
vai trazer o desenvolvimento para as famílias e as ci-
dades daquela região.

Por isso, peço que este pronunciamento seja di-
vulgado pelos meios de comunicação da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
funcionários, todos aqueles que nos acompanham pelos 
veículos de comunicação da Casa, venho hoje, 26 de 
junho, à tribuna desta Casa para comunicar à população 
do oeste do Pará e da Transamazônica, principalmen-
te aos moradores dos Municípios de Aveiro, Belterra e 
Medicilândia, que a Presidenta Dilma sancionou sem 
vetos o projeto de conversão da Medida Provisória nº 
558/2012, da qual fui Relator.

Na MP, agora transformada na Lei nº 12.678/2012, 
fiz a inclusão de dois importantes artigos, que beneficia-
rão diretamente, desde já, a população do Município de 
Aveiro, de quatro localidades do Município de Belterra 

e vários produtores e trabalhadores rurais vinculados 
à antiga Usina PACAL, em Medicilândia.

No art. 16, retirei dos limites da Floresta Nacional 
do Tapajós a sede do Município de Aveiro, com 5.861 
hectares, e a área de 11.990 hectares ocupada pelas 
comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa Senho-
ra de Nazaré e Santa Clara no Município de Belterra.

A exclusão dessas áreas dos limites da Flores-
ta Nacional do Tapajós vinha sendo negociada já há 
mais de 2 décadas e contou com o apoio do próprio 
órgão gestor da unidade, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio. A exclusão 
dessas áreas ocupadas não trará nenhum prejuízo do 
ponto de vista ambiental e resolverá um problema so-
cial que se prolonga há tempo demasiadamente longo.

Já no art. 20 da supracitada Lei nº 12.678/2012 
garanti a suspensão das execuções fiscais relativas às 
dívidas de produtores e trabalhadores rurais vinculados 
ao Projeto Agroindustrial Canavieiro Abraham Lincoln, 
mais conhecido nacionalmente como Projeto PACAL, 
em Medicilândia.

O Governo Federal, com o Decreto nº 89.677, de 
17 de maio de 1984, promoveu em caráter urgente a 
desapropriação por interesse social do Projeto PACAL, 
situado no Estado do Pará. A partir da desapropriação, 
o projeto foi incorporado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que o ad-
ministrou até dezembro de 2000, quando o Conselho 
Superior de Administração da autarquia, mediante a 
Resolução nº 11, de 24 de março de 2000, determinou 
o encerramento das atividades do INCRA no projeto 
em dezembro de 2000.

O INCRA, pela Resolução nº 41, de 13 de no-
vembro, publicada no Diário Oficial da União do dia 
20 novembro, autorizou o pagamento dos débitos de 
aproximadamente R$28 milhões decorrentes de en-
cargos sociais do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços – ICMS ao Tesouro 
estadual paraense, equivalentes a R$9 milhões, e ao 
Governo Federal, no que tange aos tributos devidos 
ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, da or-
dem de R$19 milhões. Esses valores foram retidos e 
apropriados pelo Projeto PACAL e não recolhidos no 
exercício de 1998 a 2000.

A dívida dos produtores – 160 famílias – refe-
rentes aos contratos de crédito rural junto ao Banco 
do Brasil, ao BASA e ao extinto BANPARÁ, contraída 
para desenvolvimento da produção e fornecimento de 
cana-de-açúcar, num total estimado de R$10 milhões, 
foi transferida para o Tesouro Nacional e nunca resolvi-
da, nem tratada em todas as renegociações anteriores.

A suspensão abrange o período em que o pro-
jeto foi reativado pela União, após seu abandono pela 
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empresa Construtora e Incorporadora Carneiro da 
Cunha, Nóbrega Ltda. – CONAN, proprietária do com-
plexo agroindustrial, até o seu efetivo encerramento 
pelo INCRA.

Em última instância, a redação feita por mim ga-
rante a suspensão das dívidas dos agricultores rema-
nescentes daquele projeto, fazendo justiça ao esforço 
daqueles que acreditaram em um projeto incentivado 
pelo Governo Federal à época.

Portanto, senhoras e senhores, tanto os agri-
cultores de Medicilândia que acreditaram no projeto 
agroindustrial do Governo Federal quanto os morado-
res de Aveiro, bem como aquelas famílias moradoras 
das comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa 
Senhora de Nazaré e Santa Clara no Município de 
Belterra, podem festejar, pois finalmente foi vencida 
uma batalha de décadas.

Durante o discurso do Sr. Zé Geraldo, o 
Sr. Afonso Hamm, § 2º do artigo 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Manoel Júnior, § 2º do 
artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Convido, 
neste momento, o Deputado Vanderlei Siraque a ocu-
par a tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, e informo 
que a presidência dos trabalhos reduziu o tempo para 
3 minutos, tendo em vista que o horário do Grande 
Expediente se avizinha, e seus oradores já estão aqui 
esperando.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o assunto que trago hoje à tribuna é da maior gravidade 
possível: neste ano, já ocorreram 40 assassinatos de 
policiais no Estado de São Paulo; só no mês de junho, 
se não me engano, foram dez.

A maioria dos policiais assassinados no Estado 
de São Paulo, porém, não estava em serviço – prova-
velmente eles estavam fazendo bicos. Em São Paulo, 
cerca de dois terços dos policiais vendem à iniciativa 
privada o seu direito ao descanso, vendem o seu direito 
ao lazer, vendem o seu direito de estar com a família.

E por que isso ocorre, Sr. Presidente? Porque o 
Estado de São Paulo, o mais rico da Federação – di-
zem que é a locomotiva econômica do Brasil –, paga 
um dos piores salários do País aos servidores públicos 
em geral, professores, policiais civis, policiais militares.

Aí, o que acontece? Para sobreviver e cuidar de 
sua família, o policial honesto tem de fazer bico, tem 
de fazer jornada dupla, tem de vender o seu horário 
de folga. O policial vende o seu horário de lazer para 
poder sobreviver, porque recebe um salário de fome do 

Governo do Estado – e dizem que os policiais ganham 
mais no bico do que no seu serviço normal.

Entretanto, quando fazem bico, os policiais não 
estão protegidos por outros colegas, não estão pro-
tegidos com os equipamentos que usam no seu ho-
rário normal de trabalho e, por isso, se tornam mais 
vulneráveis aos bandidos, mais vulneráveis ao crime 
organizado.

Então, pedimos ao Governador de São Paulo, Sr. 
Geraldo Alckmin, que deixe de fazer discurso e cumpra 
o seu dever de melhorar as condições de trabalho e o 
salário dos policiais civis e militares do Estado, para 
que eles não mais sejam vítimas do crime organizado.

Não é possível que somente este ano 40 policiais 
militares tenham sido assassinados no Estado de São 
Paulo, dez dos quais apenas no mês de junho!

Se não têm segurança, se não têm assegurada 
a sua dignidade, se não têm seus direitos garantidos, 
como os policiais vão proteger os direitos da população?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Gostaria 

de convidar agora o Deputado Domingos Dutra, do PT 
do Maranhão, para ocupar, por 3 minutos, a tribuna.

Em seguida, falará o Deputado Afonso Hamm, e 
passaremos para o Grande Expediente.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa aprovou 
várias leis importantes para a cidadania, importantes 
para fortalecer a democracia brasileira. Mas eu quero 
me referir a apenas duas.

A primeira é a lei que garante a todo cidadão o 
acesso à informação. A segunda é a lei que criou a 
Comissão da Verdade. Essas duas leis vão passar a 
limpo o que houve na ditadura militar e também o que 
houve após ela.

Estou aqui com alguns jornais, como a Folha de 
S.Paulo do dia 21 de junho, que diz que o SNI monito-
rou a Presidente Dilma durante o Governo do Sr. José 
Sarney, que todo mundo sabe como foi ungido à Presi-
dência da República. Todo mundo sabe que Tancredo 
morreu em circunstâncias não tão esclarecidas, sem 
ter tomado posse, e, portanto, seu Vice-Presidente 
não tinha o direito de assumir. E quem garantiu a sua 
posse, à época, foi o Exército.

A Folha de S.Paulo e outros jornais dizem que, 
mesmo após o fim da ditadura, o SNI, no Governo Sar-
ney, monitorava as pessoas. E uma dessas pessoas 
foi a Presidente Dilma. Ou seja, é aquele ditado que 
se usa no Maranhão: quando a pessoa usa por muitos 
anos o cachimbo, a boca fica torta.

E foi o que aconteceu durante o Governo do Sr. 
José Sarney. Como ele serviu à ditadura, após a dita-
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dura a população brasileira continuou sendo monito-
rada pelos órgãos de informação.

Isso é muito grave, Sr. Presidente. Nós, da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, vamos adotar 
uma série de providências. Eu mesmo estou convidando 
para participar das reuniões o ex-Governador de São 
Paulo Paulo Egydio Martins, que declarou que Vladi-
mir Herzog foi morto nas dependências do DOI-CODI.

Mas quero dizer a todos os Deputados que a 
mania de monitorar adversários ainda ocorre no Ma-
ranhão. No Estado, há um paraíso de grampos. Eu 
mesmo me sinto monitorado. E para não dizer que é 
apenas um Deputado de oposição, Raimundo Cutrim, 
que foi Secretário de Segurança da atual Governadora 
Roseana Sarney durante 10 anos e hoje é Deputado 
Estadual, usou a tribuna da Assembleia Legislativa 
para dizer que, no Maranhão, as suas lideranças es-
tão sendo monitoradas por equipamentos que estão 
fazendo festivais no Estado.

Eu encaminhei um documento à Presidenta...
(O microfone é desligado.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

SNI monitorou Dilma durante governo de  
José Sarney, diz jornal

A Presidente Dilma Rousseff foi monitorada não 
apenas durante os anos de ditadura militar, entre 1964 
e 1985, quando foi presa e torturada, mas também du-
rante o mandato de José Sarney na presidência, entre 
1986 e 1990. A informação é apontada por documen-
tos do chamado “Acervo da Ditadura”, abertos agora 
ao público e analisados pela edição desta quinta-feira 
da Folha de S.Paulo. Em pesquisa, o jornal identificou 
um total de 181 documentos que mencionam Dilma, 
registrados entre 1968 e o final dos anos 80. Entre os 
papéis, 17 foram produzidos durante o governo Sarney, 
hoje Presidente do Senado, pelo SNI (Serviço Nacio-
nal de Informações).

No início do governo militar, Dilma era identifi-
cada como parte de uma “infiltração comunista” em 
órgãos da prefeitura e do governo do Rio Grande do 
Sul, além de parte do movimento feminista, que, se-
gundo o SNI, buscava “a conscientização das massas, 
pretendida por facções esquerdistas que almejam o 
poder”. Foram monitoradas ainda uma viagem Dilma 
ao México e um comício onde ela e Lula protestaram 
contra a ampliação do mandato presidencial de Sar-
ney, já em 1988. Relatórios do SNI da década de 70 
sobre Dilma acusam uma suposta ligação com a JCR 
(Junta de Coordenação Revolucionária), grupo de 
esquerda armada. Outro documento de 79, porém, 
agora revelado, diz não ter encontrado comprovação 

dessa alegação. Procurada pela Folha de S.Paulo, a 
assessoria de Sarney afirmou que, em seu mandato 
na Presidência, ele havia ordenado ao SNI que não 
realizasse “levantamentos sobre a vida privada” de “ne-
nhum brasileiro”. Disse ainda que não era informado 
sobre objetivos e resultados do SNI.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Gostaria 
de comunicar a presença dos alunos do Centro de En-
sino Fundamental nº 1, de Planaltina, Distrito Federal, 
aqui entre nós, e de saudar a todos.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) – Convido 
o Deputado Afonso Hamm, último orador do Peque-
no Expediente, para falar por 3 minutos. Em seguida 
passaremos ao Grande Expediente, com o Deputado 
Bonifácio de Andrada.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Manoel Junior, colegas Depu-
tados, queria colocar a minha manifestação referente 
a dois aspectos importantes.

O primeiro é o desdobramento da Rio+20, a 
Conferência das Nações Unidas que trouxe para o 
debate, em todos os seus aspectos, alguns temas. 
Mas destaco que a questão energética, a seguran-
ça estratégica em relação à energia, para garantir o 
desenvolvimento sustentável do País, é necessária e 
precisa ser aprofundada.

Lembro que na Rio+20 tivemos a participação 
do Presidente Fernando Zancan, da Associação Bra-
sileira do Carvão Mineral. Estamos trabalhando no 
desenvolvimento de tecnologias com capacidade de 
focar a questão da sustentabilidade e de tecnologias 
de menor impacto para se aproveitar essa matriz ener-
gética – aliás, o mundo está utilizando o carvão em 
mais de 40% de toda a energia gerada.

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, e em San-
ta Catarina, no extremo sul do País, temos deficiência 
energética. Estamos ampliando os parques eólicos, 
mas eles ainda são insuficientes. Também temos de-
ficiência hídrica, pois há carência de chuvas. Portanto, 
hoje os reservatórios não dão suporte à geração de 
energia – e isso ocorre em todo o País.

Temos novos projetos, desenvolvidos de acordo 
com o conceito de fio d’água, de leito de rio, sem os 
grandes alagamentos. Portanto, a utilização das usi-
nas térmicas, que utilizam o carvão mineral, se faz 
necessária. Aliás, o Rio Grande do Sul importa 65% 
da energia que consome.

Nós queríamos também fazer, neste momento, 
um protesto com relação às reportagens divulgadas 
pelos meios de comunicação, especialmente o Jornal 
Nacional, da Rede Globo, a respeito da utilização dessa 
energia, sem considerar as novas tecnologias que es-
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tamos usando, por exemplo, em Candiota, com a Fase 
C da Usina Termelétrica Presidente Médici.

Portanto, nós precisamos discutir as matrizes 
energéticas. Passada a Rio+20, nós precisamos da in-
clusão do carvão mineral na pauta, a fim de aproveitar 
uma das matrizes energéticas importante e, por isso, 
estratégica para o País, em especial para os Estados 
que ficam na ponta da transmissão, como Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, que tem, na região de Crici-
úma, uma região carbonífera.

Para encerrar esta manifestação, agradeço ao 
nosso Presidente a tolerância em relação ao tempo 
e quero dizer que este discurso é enfático no sentido 
de provocar o Governo Federal, por intermédio do Mi-
nistério de Minas e Energia. O Ministério de Ciência e 
Tecnologia está nos auxiliando em pesquisa e desen-
volvimento. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio é também um Ministério importante que 
percebe a relevância da matéria.

Quando trazemos o tema da sustentabilidade, 
referimo-nos à sustentabilidade econômica e social – 
inclusão das pessoas e geração de milhares de empre-
gos nesse setor do carvão mineral e das térmicas – e 
também à sustentabilidade ambiental. Referimo-nos 
ao equilíbrio, porque é isso que dá condição para o 
desenvolvimento sustentável no nosso País.

Sr. Presidente, gostaria que o nosso discurso 
fosse divulgado pelos demais meios de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nas duas 
últimas semanas, o Brasil foi cenário da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável (Rio+20), que teve como destaque a questão 
ambiental e a economia mundial. A inclusão social foi 
outro enfoque do evento, que reuniu milhares de pes-
soas no Rio de Janeiro. Passado este tão aguardado 
encontro mundial, chegou a hora de o Governo Fede-
ral brasileiro voltar sua atenção para questão energé-
tica. Estamos cientes de que os debates devem ser 
concentrados para que as fontes de energia sejam 
aperfeiçoadas para reduzir os impactos. E, nesse item, 
não podemos esquecer sobre a importância da utili-
zação do carvão mineral na matriz energética, tendo 
em vista os inúmeros empreendimentos já instalados 
e os demais que estão com licenciamento ambiental 
em andamento ou aprovado para se instalarem, em 
especial no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A Frente Parlamentar do Carvão Mineral, da qual, 
no Congresso Nacional, sou vice-presidente, está aten-

ta às discussões relacionadas ao setor. Dentro dessa 
ótica e passada a Rio+20, retomamos as discussões 
no sentido de que haja agilização para a pauta do car-
vão mineral no que se refere à potencialização e uti-
lização na matriz energética no Sul do País. Estamos 
engajados nesta luta, que vem se desenrolando há 
alguns anos, pela defesa das indústrias termoelétricas 
a carvão mineral, visando garantir os investimentos 
previstos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 
que geram milhares de empregos.

Portanto, referendamos a necessidade de se agi-
lizar a participação do carvão mineral no atendimento 
à demanda de energia elétrica no Brasil.

Este assunto foi pautado durante o evento interna-
cional. O Presidente da Associação Brasileira do Carvão 
Mineral (ABCM) e Diretor Executivo da SATC, Fernan-
do Luiz Zancan, lá falou sobre a produção nacional do 
carvão mineral como energia sustentável. Durante a 
apresentação, Zancan falou também sobre o carvão 
mineral na cadeia produtiva mundial, mostrando que, 
em 2009, 40,5% da energia gerada no mundo era por 
meio do carvão. No Brasil, esse percentual é de 1,3%. 
A produção do minério brasileiro foi de 31,7 bilhões 
de toneladas em 2011, envolvendo no País 4.941 em-
pregos diretos. O carvão, maior recurso energético do 
Brasil (67% do total) é o combustível que mais cresce 
no mundo e que contribui na redução da pobreza nos 
países emergentes.

O empresário Eike Batista, do grupo EBX, desta-
cou durante o evento que as termelétricas devem ser 
mantidas no futuro. A energia proveniente do carvão 
precisa de tecnologia de ponta para reduzir os danos 
ambientais. Ele garantiu que a ciência vai evoluir de 
tal maneira que o País chegará a fazer uma espécie 
de fotossíntese reversa, assim como as plantas fazem, 
mas retendo o CO2. Ainda comentou que o seu gru-
po trabalha com o que há de mais moderno no mun-
do para evitar danos ao meio ambiente por causa da 
queima do carvão.

Aproveito para manifestar o meu descontentamen-
to com relação às reportagens apresentadas em rede 
nacional sobre energia, na semana que antecedeu a 
Rio+20. A matéria não mostrou o lado positivo do se-
tor carbonífero, como os investimentos, a geração de 
milhares de empregos e renda, nem deu o enfoque de 
que ele é importante matriz energética para o desen-
volvimento do País e que contribui para a segurança 
energética do Brasil. A reportagem mostrou imagens 
de Candiota e Santa Catarina – regiões que desen-
volvem o carvão mineral e que têm em seu subsolo 
uma riqueza explorada com as técnicas modernas e 
onde as indústrias obedecem à legislação ambiental. 
O Rio Grande do Sul concentra 80% do carvão mineral 



22992 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

brasileiro. Na Usina de Candiota, maior mina do País, 
os investimentos que geraram milhares de empregos 
já estimularam a instalação de inúmeros outros em-
preendimentos.

As usinas termoelétricas de carvão mineral es-
tão investindo em tecnologias para reduzir o impacto 
ambiental. Tomamos como exemplo a Usina III, de 
Candiota. Na própria entrevista, o gestor ambiental da 
Usina de Candiota, Francisco Makmillan Porto, desta-
cou que as novas usinas são muito mais eficientes e 
consomem menos carvão para gerar a mesma energia. 
Ainda apresentam condições de remover as cinzas ge-
radas na combustão e o dióxido de enxofre formado na 
combustão. O presidente do sindicato dos mineradores 
da região, Vágner Lopes, também afirmou que a tec-
nologia se aprimorou e que a parte de mineração tem 
uma regeneração que consegue recuperar os solos.

Na última semana, tratei deste assunto com o 
Presidente da ABCM, Fernando Zancan. E, especial-
mente sobre a produção do Rio Grande do Sul, estive 
reunido com o Presidente da Companhia de Geração 
Térmica de Energia Elétrica (ELETROBRAS CGTEE), 
Sereno Chaise, que anunciou sobre os investimentos 
na Usina Termoelétrica em Candiota, que já está com 
a Fase D em processo de análise, e em fase inicial 
para o licenciamento ambiental.

Outros novos investimentos estão previstos no 
Rio Grande do Sul, que pode estar próximo de rece-
ber duas novas termelétricas. Representantes de em-
presas chinesas estiveram no Estado para acertar a 
construção das usinas abastecidas a carvão. Candiota 
e Cachoeira do Sul são as candidatas a receber o in-
vestimento de R$1,5 bilhão, para cada usina.

Nesse sentido, reforço que o Brasil, para conti-
nuar se desenvolvendo, precisa duplicar a geração de 
energia até 2030 e, assim, incluir fontes que produzem 
energia firme, como o carvão mineral, que são vitais 
para a nossa segurança energética.

Era o que tinha a manifestar.
Sr. Presidente, peço a divulgação deste pro-

nunciamento nos meios de comunicação desta Casa 
Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Júnior) – Passa-
-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Manoel Júnior) – O pri-
meiro inscrito no Grande Expediente é o Deputado 
Bonifácio de Andrada, que terá 25 minutos. Antes, 
entretanto, gostaria de conceder a palavra, para uma 
breve comunicação, pela ordem, ao Deputado Nelson 
Padovani. S. Exa. tem 1 minuto.

O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje para 
manifestar minha preocupação com a crise que se 
estabeleceu no nosso vizinho Paraguai, cujos efeitos 
começam a atingir também a nós, brasileiros.

Digo isso porque venho da cidade de Foz do Igua-
çu, região que tem uma ligação muito forte e estreita 
com o Paraguai. Além dos laços de sangue e de amiza-
de que unem milhares de famílias dos dois países, nós, 
da Região Sul, temos pelo povo paraguaio um grande 
carinho e com ele mantemos uma parceria comercial 
sólida e bastante significativa para a nossa economia 
e para o desenvolvimento do Brasil de modo geral.

Não nos cabe questionar a legalidade do julga-
mento que resultou no impedimento do Presidente 
Fernando Lugo, até porque foi uma decisão tomada 
por 95% do Parlamento, ou seja, uma decisão legítima, 
do ponto de vista da legislação paraguaia.

O que temos de observar e defender são os in-
teresses do povo brasileiro. E neste aspecto, Sr. Pre-
sidente, quero registrar, especialmente, minha preo-
cupação com os brasiguaios, brasileiros que moram e 
têm propriedades no Paraguai. Hoje, são cerca de 350 
mil agricultores brasileiros produzindo no Paraguai. E 
eles estão apoiando e defendendo o novo Governo do 
Presidente Frederico Franco. Aliás, acabam de pedir à 
Presidenta Dilma Rousseff que reconheça oficialmente 
esse novo Governo.

Como Parlamentar paranaense e conhecedor 
da realidade daquela região fronteiriça, compreendo 
que neste momento o mais recomendável é ouvir os 
brasiguaios. Muitos deles estão no Paraguai há mais 
de 40 anos. Mesmo assim, no Governo do Sr. Fernan-
do Lugo, vinham sendo constantemente ameaçados 
e perseguidos pelos carperos, que são os sem-terra 
paraguaios. E o Governo de Lugo nada fez para resol-
ver esse problema. Pelo contrário, ao que tudo indica, 
vinha dando respaldo às ações dos sem-terra, o que 
ocasionou inúmeros conflitos, inclusive esse último, no 
qual morreram 17 pessoas.

Devo ressaltar, Sr. Presidente, que esta mesma 
preocupação eu já vinha manifestando desde o início 
do ano passado, quando chegamos a fazer gestões 
no Ministério de Relações Exteriores, mas nada de 
concreto foi feito para ajudar esses brasileiros.

Além do mais, é bom lembrar que nós aprova-
mos, nesta Casa, em abril de 2011, um novo acordo 
sobre a Usina Itaipu, aumentando em três vezes o valor 
da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. Com isso, 
os pagamentos anuais pularam de cerca de US$ 120 
milhões para cerca de US$ 360 milhões. E tudo isso 
mediante um compromisso do Paraguai de melhorar 
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o tratamento dado aos brasileiros. No entanto, nada 
disso aconteceu. Uma semana depois, eles estavam 
sendo perseguidos e até expulsos de suas terras.

Vale observar também que os brasiguaios são, 
em grande parte, responsáveis pelo desenvolvimento 
da economia paraguaia, graças ao sucesso e à força 
do agronegócio.

Agora, as informações que temos é de que o Pre-
sidente Frederico Franco não só reconhece o direito 
de propriedade dos brasileiros que lá residem, mas 
também classificou os brasiguaios como “cidadãos 
paraguaios” e prometeu dar atenção especial ao tema. 
Para nós, isso é um bom começo.

Outra questão que muito me preocupa neste mo-
mento, Sras. e Srs. Deputados, é a situação do comércio 
entre Foz do Iguaçu e Ciudad deI Este. Com a crise e 
até rumores de um possível fechamento da ponte da 
amizade, o comércio caiu vertiginosamente e os efeitos 
para a região são muito negativos. Todo mundo sabe o 
quanto é forte o movimento nessa fronteira de pessoas 
dos dois países fazendo compras, praticando turismo 
ou mesmo apenas visitando familiares.

O MERCOSUL precisa ser fortalecido cada vez 
mais, e esse fortalecimento passa, necessariamente, 
pela inclusão do Paraguai e não sua exclusão, como 
querem alguns.

Gostaria, portanto, de pedir cautela ao Governo 
brasileiro em suas decisões políticas e comerciais em 
relação ao Paraguai e dizer aos brasiguaios que nós 
estamos atentos e prontos para ajudar naquilo que 
for possível.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Júnior) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Bonifácio de Andrada, que 
terá 25 minutos.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a nossa presença na tribuna tem em vista 
focalizar um assunto que me parece fundamental para 
o cenário brasileiro: a questão constitucional, a ques-
tão institucional. Aliás, nós, que estamos há muitos 
anos nesta Casa e no Congresso Nacional, sentimos 
a falta de debates a respeito do texto constitucional e 
da organização do Estado brasileiro. Na verdade, nas 
discussões deste Plenário, não há tal questão, que é 
básica para a vida do País.

Quem estudar a atual Constituição brasileira e a 
sua execução, a realidade em que vivemos, verá que, 
entre outras, três questões aparecem como muito sé-
rias, como sejam: a falta de autonomia do Poder Legis-
lativo, a falta de autonomia dos Estados – o problema 
da Federação – e a falta de autonomia da universidade.

Não preciso dizer que todos nós vivemos aqui a 
situação de dificuldades que o Poder Legislativo vem 
encontrando para as suas atuações, para as suas re-
alizações, para sua própria produção legislativa. O Le-
gislativo brasileiro hoje não passa de uma instituição 
homologatória. Nós aqui pouco ou nada produzimos. 
As medidas provisórias, que foram criadas na Consti-
tuição com um objetivo, transformaram-se nos princi-
pais instrumentos legislativos – aliás, praticados pelo 
Poder Executivo – que impedem os membros deste 
Congresso, Deputados e Senadores, de realizarem o 
seu papel, as suas atividades de representação popular.

Se formos ver as estatísticas, vamos verificar 
que 90% do que é aprovado nesta Casa decorre das 
medidas provisórias. Não chega a 10% o número de 
projetos de Congressistas, de Deputados e Senadores. 
De modo que, na realidade, o Poder Legislativo está 
submisso ao Poder Executivo, e nós estamos vivendo 
uma situação que, eu diria, é pior do que muitas fa-
ses dos governos militares entre nós, que pelo menos 
respeitavam os Deputados, quando não promoviam 
cassação nesta Casa, nas suas atividades legislativas, 
permitindo-lhes que seus projetos tivessem andamento 
e que chegassem ao veto ou à sanção da Presidência 
da República.

Mas direi mais: essa deficiência do Poder Le-
gislativo, essa falta de autonomia do Poder Legislati-
vo, na realidade, é um golpe no regime democrático. 
É preciso ficar claro que não são os tecnocratas do 
Poder Executivo nem tampouco os eminentes juízes 
que representam o povo. Quem representa o povo são 
aqueles que estão na Câmara dos Deputados e no 
Senado. Nós é que somos representantes do povo. O 
Poder Judiciário não é representante do povo, não. O 
Poder Judiciário foi feito para julgar os conflitos sociais. 
E também no Poder Executivo, a não ser a Presidência 
da República, todos os tecnocratas que ali dominam, 
os seus Ministros, os seus chefes de departamento, 
não passam de pessoas nomeadas, talvez pelo mérito, 
mas que não têm nenhuma representatividade popular.

Então, o Poder Legislativo brasileiro, Sr. Presiden-
te, na atual vida que estamos atravessando, é uma ins-
tituição, de fato, fora das suas finalidades, fora do seu 
papel, fora, enfim, daqueles atributos que as Constitui-
ções democráticas dão a esse tipo de órgão político.

O Parlamento brasileiro não existe. Nós estamos 
aqui debatendo em torno do que quer o Executivo. 
Essa é a triste realidade. Vivemos uma fase que, sob 
certo aspecto, é pior do que aquela em que o Poder 
Legislativo estava aberto, nos governos militares, que, 
pelo menos, respeitavam a ação legislativa de muitos 
Deputados que não tivessem sido cassados aqui pela 
ação militar, no Governo de então.
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Vou dar um pequeno aparte ao Deputado Mauro 
Benevides, mas não temos muito tempo.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Bo-
nifácio de Andrada, eu sei que V.Exa. dispõe de pouco 
tempo, apenas 20 minutos, para o seu pronunciamen-
to, e V.Exa. expenderia a sua argumentação até por 
3 ou 4 horas, porque já o conheço na tribuna. V.Exa. 
prelecionaria para todos nós aquelas lições absolu-
tamente arraigadas àquilo que todos nós desejamos, 
que é o respeito ao Parlamento e à iniciativa dos seus 
integrantes. Mas V.Exa. se lembra, porque Constituin-
te era também na ocasião – eu tive o privilégio de ser 
companheiro de V.Exa. naquele momento, embora 
alçado à condição de Vice-Presidente e atento à bu-
rocracia da condução dos trabalhos –, de que nós 
admitimos no processo legislativo a figura da medida 
provisória, que é um item marcadamente parlamenta-
rista, e a nossa Carta seguia naquele momento o rito 
de um documento parlamentarista. Foi preciso que o 
nosso saudoso companheiro Humberto Lucena redi-
recionasse para o parlamentarismo, mas ficou como 
remanescente daquela iniciativa a medida provisória. 
E aí, a partir desse momento, com a Carta de 5 de 
outubro de 1988, todos os Presidentes da República 
– José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fer-
nando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e 
a Presidente Dilma Rousseff –, todos foram pródigos, 
foram pródigos na apresentação de medidas provisó-
rias, garroteando, portanto, as nossas prerrogativas.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Muito obri-
gado a V.Exa., ilustre Parlamentar desta Casa.

Não tenho dúvida, mas sobre a perda das prer-
rogativas quero dizer o seguinte: quando da votação 
sobre a medida provisória, cem Congressistas votaram 
contra a introdução da medida provisória na Constitui-
ção. Entre os cem, está o meu nome, porque percebi 
perfeitamente que o futuro iria transformar esse tipo de 
instituto legal num instrumento ditatorial e autocrático. 
Mas, Sr. Presidente, essa é uma questão que podemos 
discutir em outro momento.

A segunda questão que eu quero trazer à tribuna 
é sobre a autonomia federativa. Se não temos auto-
nomia no Poder Legislativo, também os Estados não 
têm autonomia. Os Estados hoje estão inteiramente 
atrelados, tanto do ponto de vista tributário como do 
ponto de vista legislativo, ao Poder Executivo Federal. 
Os Estados, na realidade, não têm atributos para sua 
própria atividade, e os Governadores são obrigados 
a vir aqui, a Brasília, de pires na mão, como se diz na 
gíria, solicitar meios financeiros para realizarem suas 
atividades governamentais. Sessenta por cento da ar-
recadação nacional vai para a União; vinte e poucos 

por cento, para os Estados, e quase nada vai para os 
Municípios.

De modo que, na realidade, vivemos outra situa-
ção, que eu considero lamentável: o enfraquecimento 
dos Estados, que não têm autonomia. Como exem-
plo, cito o caso de Minas Gerais. Hoje Minas Gerais 
deve 54 bilhões de reais, porque a União Federal está 
agressiva contra as unidades federadas, que têm difi-
culdade de pagar, porque a União aumenta os juros. 
Os Governadores e as lideranças estaduais não rea-
gem como deveriam reagir. Ainda no caso de Minas 
Gerais, temos a questão do minério. O minério prati-
camente passou a ser um instrumento que fica mais 
nas mãos do Governo Federal do que nas mãos do 
Governo dos Estados. É dificultada, assim, a própria 
arrecadação do nosso Estado.

Direi então que essa situação da falta de autono-
mia dos Estados é um problema grave, porque repercute 
na vida do povo, visto que os Governadores não têm 
como realizar os anseios da população, ficando tudo 
nas mãos do Poder Central, que domina totalmente a 
vida tributária, a vida financeira do País. É uma segun-
da questão grave a falta de autonomia dos Estados, 
que está aí diante de todos. E todos sentimos, todos 
nós vivemos, todos nós membros dessa ou daquela 
unidade federada sofremos em virtude da presença 
forte da burocracia do Governo Federal, que impede 
os Estados de se realizarem, de exercitarem suas fun-
ções administrativas e governamentais.

Mas, ao lado da falta de autonomia dos Estados 
e da falta de autonomia do Poder Legislativo, há ou-
tra questão grave também: a falta de autonomia das 
universidades, registrada na Constituição. A Consti-
tuição dá às universidades atribuições de autonomia 
que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. De 
outro lado, o Ministério da Educação e a burocracia 
federal impedem as universidades de exercerem a 
sua autonomia. A atual greve nas universidades fede-
rais e nas universidades estaduais não passa da falta 
dessa autonomia.

A engrenagem e a burocracia do Ministério da 
Educação – não o atual Ministro, um homem ilustre – 
não permitem que as universidades estatais tenham 
autonomia e possam viver de acordo com as suas pró-
prias decisões. Então, o que ocorre? Há um ambiente 
de total inquietação, de conflito dentro das universida-
des. O Brasil atravessa hoje – é o que estamos verifi-
cando – um triste episódio. As universidades estatais, 
na sua totalidade, estão em greve, a não ser algumas 
universidades estaduais, que mantêm certo equilíbrio 
e continuam exercendo o seu papel realmente impor-
tante de ordem cultural. Então, essa falta de autonomia 
das universidades é outro problema.
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Como dissemos, temos diante de nós, Sr. Pre-
sidente, três problemas graves, entre outros muitos 
que atravessam o País: três faltas de autonomia. Não 
existe mais a autonomia do Poder Legislativo. Estamos 
sob um regime autocrático. Somos apenas uma Casa 
de homologação. Quem realmente legisla no País é o 
Poder Executivo por medidas provisórias.

Em segundo lugar, não temos uma Federação. 
Os Estados não têm autonomia. Nossa Federação é 
mentirosa. Temos, sim, um governo central, poderoso, 
que a todo instante impede os governos estaduais de 
realizarem suas atividades governamentais. E, repe-
tindo, em terceiro lugar, não temos autonomia nas uni-
versidades, o que vem provocando inquietação cultural 
e educacional.

Daí, Sr. Presidente, a conclusão é uma só: temos 
que lutar pela reforma total da Constituição, temos que 
lutar pela convocação do Congresso Constituinte ou 
para a realização de uma Assembleia Constituinte, 
se necessário for. Na realidade, a aplicação da Carta 
Constitucional não está de acordo com os preceitos 
democráticos, tampouco é fruto da presença da de-
mocracia na nossa organização política.

Sinto que essas questões são fundamentais para 
a vida institucional do País e para a garantia dos ci-
dadãos, quer nos Estados, quer nos Municípios, quer 
no meio rural, não tenham sido debatidas nesta Casa 
como deveriam ser, isto é, em termos constitucionais.

Precisamos reformar a nossa Constituição para 
dar ao povo melhores condições de se submeter a 
leis votadas pelos seus representantes e aos gover-
nos estaduais, nas suas unidades federadas, meios 
de realizar seus planos governamentais e, enfim, às 
universidades autonomia para o ensino, para a pesqui-
sa e para a extensão, de acordo com a Constituição.

Concedo um aparte a V.Exa., ilustre Deputado 
Júlio Delgado.

O Sr. Júlio Delgado – Nobre Deputado Bonifá-
cio de Andrada, pedi este aparte para dizer a V.Exa. 
que, ao ouvir seu pronunciamento, lembrei-me de que 
acompanhava das galerias, quando menino, meu pai e 
V.Exa. fazendo grandes debates nesta Casa. O pronun-
ciamento de V.Exa. não era para ser ouvido por cinco 
ou seis Parlamentares que vêm aqui, mas por muitos, 
em um plenário cheio, porque ele chama a atenção 
para questões que realmente nos afligem. Percebemos 
que esta Casa apenas se movimenta quando há na 
pauta discussões de medidas provisórias ou questões 
urgentes ou não. Traz V.Exa. em seu pronunciamento 
assuntos relevantes, como a falta de autonomia do 
Legislativo, com a repactuação federativa, a falta de 
autonomia dos Estados e dos Municípios – porque o 
bolo arrecadatório se concentra no Governo Federal – 

e a falta de autonomia das universidades. V.Exa. abor-
da três temas fundamentais. Além disso, ao fazer este 
pronunciamento, demonstra todo o seu conhecimento, 
a sua experiência legislativa, toda a sua intelectualida-
de e formação jurídica. Fico honrado, mineiro que sou, 
de fazer parte deste Parlamento com V.Exa.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Obrigado. 
Bondade de V.Exa.

O Sr. Júlio Delgado – Sou de Campo das Ver-
tentes, na Zona da Mata Mineira. Continuamos a trazer 
para cá nomes valorosos que poderiam ser ouvidos. 
Que o sentimento exposto por V.Exa. desta tribuna 
ecoe nas mentes de todos os Parlamentares, para que 
voltemos a ter grandes debates de ideias. Alguém, às 
vezes, pode até discordar de V.Exa. em relação a isso, 
mas, acima de tudo, para debater pontos fundamen-
tais do Poder Legislativo. Meus parabéns. V.Exa. hon-
ra Minas Gerais com sua representação e com este 
pronunciamento. Muito obrigado.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Muito obri-
gado a V.Exa. pela bondade.

Ouço o aparte do Deputado Afonso Hamm.
O Sr. Afonso Hamm – Deputado Bonifácio de An-

drada, quero fazer duas observações que julgo impor-
tantes, até pela provocação que V.Exa. trouxe em seu 
pronunciamento, neste Grande Expediente. Vou ter que 
ir a uma reunião do Colégio de Líderes. Sou Relator da 
última Comissão de mérito que trata de uma lei que es-
tabelece a política de irrigação no País. Ela está pronta 
há 2 anos e agora conta com entendimento pleno em 
todo o Governo e com as instâncias do ponto de vista 
setorial. É uma política de melhoria de benefício para 
terminar com os prejuízos das estiagens nas Regiões 
Nordeste e Sul, principalmente no meu Estado, o Rio 
Grande do Sul, e no Estado de Santa Catarina. O que 
tranca esse processo? As medidas provisórias. E aí 
fica difícil legislar. Outro ponto importante que desejo 
destacar, colaborando com a discussão, é exatamen-
te o endividamento dos Estados. V.Exa. tocou nesse 
tema. O Rio Grande do Sul, meu Estado, paga 13% 
das receitas líquidas. É muito. Tramita nesta Casa – 
há vontade de transformar – projeto para reduzir esse 
percentual. Segundo, V.Exa. falou em reduzir juros e 
se está reduzindo juros de tudo. Então, as dívidas dos 
Estados também devem ser reduzidas e melhoradas 
as condições. Além disso, existe a ideia de criar um 
fundo investidor. Isso serviria para o seu Estado, Minas 
Gerais, para o meu, o Rio Grande do Sul, para Santa 
Catarina, Estado do Deputado Onofre Santo Agostini, 
que preside esta sessão. Serve para todo o Brasil. No 
momento em que o Brasil precisa investir, temos que 
criar esse ambiente. Por isso, cumprimento V.Exa. pe-
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los temas e, especialmente, pelo tema central neste 
Grande Expediente.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Muito obri-
gado a V.Exa.

Concedo um aparte ao ilustre Deputado Domin-
gos Dutra, do Estado do Maranhão.

O Sr. Domingos Dutra – Deputado Bonifácio de 
Andrada, V.Exa. já sabe: sou do Maranhão, filho de uma 
quebradeira de coco. Hoje com 95 anos, ela está, infe-
lizmente, no hospital. Meu pai era vaqueiro. Minha mãe 
teve 20 filhos, e o meu pai ainda teve mais 10 filhos.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Daí a re-
presentatividade de V.Exa., maior do que a de todos 
os outros.

O Sr. Domingos Dutra – Pois é. Nasci num qui-
lombo. Quero dizer a V.Exa. com esta introdução que 
é uma honra muito grande ser colega de V.Exa.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – A honra é 
minha de ser colega de V.Exa.

O Sr. Domingos Dutra – Pela história de sua fa-
mília, pela contribuição que deu para a história do Bra-
sil, é uma honra; e essa honra só é possível por conta 
da democracia que estamos construindo. Quanto ao 
mérito do seu pronunciamento, mais do que oportuno, 
acho que temos que devolver a esta Casa a autonomia 
que ela não quer ter.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Muito bem.
O Sr. Domingos Dutra – Há um conflito de Po-

deres: o Executivo quer ter cada vez mais poder; o 
Judiciário não é submetido ao voto e tem capilaridade 
em todo o País. Juiz, a grande maioria, quando coloca 
a toga no cangote, acima dele só Deus; abaixo dele, 
todos nós. Então o que eu vejo é o Congresso abrir 
mão de suas prerrogativas. Esta Casa é que tem que 
fazer valer a sua força, porque a Presidenta Dilma não 
coloca tanques aqui na frente para pressionar qualquer 
votação. Quero contribuir com V.Exa. para devolver a 
este Plenário a autoestima, para ele se valorizar como 
Poder, e não ficar reclamando toda hora do Judiciário, 
que, no vácuo, legisla, ou do Executivo, que impõe. 
Quero deixar esta contribuição a V.Exa.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Muito obri-
gado pelas palavras de V.Exa., palavras generosas 
em relação ao nosso posicionamento. Mas diria mais: 
precisamos discutir essas questões. Precisamos cuidar 
de uma reforma total da Constituição, para adaptá-la 
às exigências do Brasil, às exigências da nossa de-
mocracia, enfim, àquilo que o povo quer. Os jornais, 
os meios de comunicação não levam ao povo as ver-
dades verdadeiras do que ocorre na vida nacional e 
dentro dos Poderes da República. De um modo geral, 
o povo, pelos meios de comunicação, não é bem infor-
mado. E vivemos uma crise institucional que pode ser 

levada a consequências muito graves, porque o povo 
está inteiramente fora da participação política que uma 
democracia exige.

Termino, Sr. Presidente, minhas palavras, porque 
o tempo já se vai, e não vou ferir o Regimento. Quero 
dizer a V.Exa. que precisamos marchar para a reforma 
total da Constituição, e devemos ter sempre em vista 
essas três questões que são básicas para a vida do 
nosso povo: a autonomia do Poder Legislativo, o for-
talecimento do Poder Legislativo diante do Executivo 
e diante do Judiciário; o fortalecimento da autonomia 
dos Estados, para que os Governos possam de fato 
atender às reivindicações da população; e a autonomia 
universitária, sem a qual nós não temos cultura nem 
aquele progresso desejado, para que o Brasil atinja 
os altos níveis do desenvolvimento social que todos 
muito almejamos.

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que devia 
trazer a esta Casa.

Durante o discurso do Sr. Bonifácio de 
Andrada, assumem sucessivamente a Presi-
dência os Srs. Afonso Hamm, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, e Onofre Santo Agostini, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Tem a palavra o ilustre Deputado Carlos Souza.

O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um pequeno apanhado da Rio+20, da qual eu 
tive a felicidade de participar e, ao mesmo tempo, a 
tristeza de não ver os temas de grande repercussão 
serem realmente contemplados nos debates ocorri-
dos na Rio+20.

Fiquei muito triste, Sr. Presidente, quando não vi a 
Amazônia, com todo o nosso potencial de 5,6 milhões 
de quilômetros quadrados, 3,8 milhões de hectares de 
floresta em pé, sequer ser discutida na Rio+20. Fiquei 
muito triste quando vi que não foram tiradas metas para 
diminuir a emissão de carbono, que infelizmente hoje 
contamina o ar, para que possamos ter um desenvolvi-
mento sustentável. Fiquei triste também quando, saindo 
da Rio+20, não vi interesse por parte de nenhum país, 
seja em desenvolvimento, seja rico, em criar o fundo 
de investimento para o desenvolvimento sustentável.

Infelizmente, Sr. Presidente, a Rio+20 deixou 
muito a desejar. E fica aqui meu desagrado, principal-
mente pela minha região, que não foi levada em con-
sideração, a Amazônia, a nossa Floresta Amazônica.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Agradecemos a manifestação de V.Exa. Somos soli-
dários à preocupação do ilustre Parlamentar, que faz 
um desabafo, com toda a razão.
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O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Antes de conceder a palavra, para dar como lido o seu 
pronunciamento, ao ilustre Deputado Afonso Florence, 
quero também fazer um registro do belo pronuncia-
mento que fez aqui o Deputado Bonifácio.

Realmente deveria esta Casa estar repleta de 
Deputados para ouvir o belo pronunciamento e este 
Poder levantar a cabeça e dizer: “Chega! Vamos aca-
bar com essas medidas provisórias que desmoralizam 
este Poder”.

O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 
Com todo o prazer concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Afonso Florence.

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas para dar como lido meu pronunciamento. 
Esta semana o Governo Federal começou a pagar o 
benefício reajustado do Bolsa Família às famílias con-
templadas na medida provisória que criou o Programa 
Brasil Carinhoso.

Com isso, todas as famílias que têm criança até 
5 anos terão a suplementação do benefício e poderão 
sair da faixa da extrema pobreza. Vamos, assim, ampliar 
o programa de transferência de renda, atendendo às 
crianças da primeira infância e combatendo a pobreza 
extrema no Brasil como um todo.

Sr. Presidente, peço a divulgação de meu pro-
nunciamento nos Anais da Casa e no programa A Voz 
do Brasil.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, o Governo Federal já começou a pagar os valores 
corrigidos do Bolsa Família, de acordo com a Medida 
Provisória nº 570. Nela estão contidas as medidas 
anunciadas, pela Presidenta Dilma, no Programa Bra-
sil Carinhoso. Com este programa, o Brasil retirará da 
situação de extrema pobreza todas as famílias que ti-
verem crianças de até 6 anos de idade. Ela viabilizou, 
portanto, a elevação do teto do benefício atualmente 
pago pelo Bolsa Família que é de 306 reais. O inves-
timento previsto é de 10 bilhões de reais até 2014.

No final de 2010, apesar do profundo conhecimen-
to que dispunha sobre a situação econômica mundial, 
a Presidenta Dilma adotou como lema do seu Gover-
no País rico é país sem pobreza. Mais que isto, com o 
Plano Brasil Sem Miséria, colocaram em execução no 
Brasil o mais arrojado programa social da sua história.

Foram tomadas inúmeras mediadas, tanto no 
âmbito do Brasil Sem Miséria como no aperfeiçoamen-
to dos serviços públicos, dos programas socais e da 

transferência de renda, pelo Programa Bolsa Família. 
Ao mesmo tempo, foram adotadas medidas para pro-
teger a economia nacional da crise mundial, que só 
tem se aprofundado, em particular na Europa e nos 
Estados Unidos, de forma a proteger nosso País e, em 
especial, a renda e a qualidade de vida do nosso povo.

Sabemos que, com base no censo de 2010, foram 
contabilizados 16,2 milhões de pessoas na condição 
de extrema pobreza. A faixa de renda da extrema po-
breza foi definida como abaixo de 70 reais per capita. 
Sabe-se que a pobreza incide, muito fortemente, entre 
crianças de até 6 anos de idade, ao ponto de que nesta 
faixa etária a incidência da pobreza é duas vezes maior 
do que na média da população. Assim, o Governo da 
Presidenta Dilma tem mantido controle apurado da 
economia nacional e recorrido a novos instrumentos, 
como os da MP 570, que permitam ao País atingir sua 
meta de erradicação da extrema pobreza.

Sr. Presidente, a estimava é de que a medida be-
neficiará, aproximadamente, 2,7 milhões de crianças, 
perfazendo um total de mais de 2 milhões de famílias, 
que passarão a receber um benefício médio de cerca 
de 80 reais. Este benefício será dirigido para as famílias 
que já se encontram no Bolsa Família, mas continuam 
na faixa de renda da extrema pobreza. Assim, é possí-
vel afirmar que com o Brasil Carinhoso está garantida 
a erradicação da extrema pobreza infantil, justamente 
naquela faixa de idade que vínhamos tendo mais difi-
culdade de erradicar a pobreza extrema.

Sr. Presidente, as ações do Brasil Carinhoso vão 
muito além do aumento do valor do Bolsa Família. Ele 
também contém importantes ações na área da educa-
ção e da saúde. Na área da educação, o Governo vai 
aumentar o número de vagas de creches em todo o 
País. Está prevista a construção de mais 1.500 creches, 
na parceria do Governo Federal com as Prefeituras, o 
que vai permitir a matrícula de crianças do Bolsa Fa-
mília nessas instituições. Além disso, o Governo Fe-
deral vai realizar um aumento de quase 70% do valor 
repassado aos Municípios para reforçar a alimentação 
das crianças matriculadas.

Na área da saúde, será garantida a suplementa-
ção de vitamina A, pelo menos duas vezes por ano, a 
cada 6 meses, durante as campanhas de vacinação. 
Medida muito importante já que, aproximadamente, 
20% das crianças brasileiras sofrem com a falta dessa 
vitamina. Além disso, será garantida também suple-
mentação de ferro, através das Unidades Básicas de 
Saúde. E, finalmente, será distribuída, gratuitamente, 
medicação para tratamento contra asma, através da 
rede Aqui Tem Farmácia Popular.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por tudo 
isso, está de parabéns a Presidenta Dilma. Com mais 
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essas importantes medidas ela dá prosseguimento à 
saga do Presidente Lula, de melhorar a vida do nos-
so povo, principalmente daqueles que mais precisam.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – 

Com a palavra o segundo orador inscrito do Grande 
Expediente, o ilustre Deputado João Caldas, do PSDB 
de Alagoas. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. JOÃO CALDAS (PSDB-AL. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo esta tribuna, mais uma vez, para falar de um 
problema que hoje está na pauta de todos os alagoa-
nos: o IBAMA deu um parecer contra a instalação do 
Estaleiro EISA, em Alagoas, mais precisamente no 
Município de Coruripe, no litoral sul do Estado.

O IBAMA está equivocado. Houve uma decisão 
precipitada, ou melhor, adiada. Há mais de 3 anos, foi 
a Alagoas o empresário da indústria naval German 
Efromovich, que todo o Brasil conhece: ele é dono do 
Estaleiro EISA, na Ilha do Governador, Rio de Janei-
ro, e do Estaleiro Mauá – para que o Barão de Mauá, 
que trouxe tantas riquezas e oportunidades para este 
País, fique bem lembrado.

Houve, no início, Sr. Presidente, como bem cita 
o jornalista Ricardo Mota, que lembra muito bem o 
primeiro parecer – açodado, mais precipitado do que 
esse. Logo, quando foi se instalar o estaleiro em Ala-
goas, diziam os técnicos do meio ambiente:

“Já em termos socioeconômicos des-
tacamos a expectativa gerada pela possível 
instalação do empreendimento na população 
da região nordeste, o que acarretará migração 
para o Estado de Alagoas de trabalhadores em 
busca de oportunidades de emprego. Tal fato 
gera favelização e sobrecarga nos serviços 
públicos, já carentes no Estado (saúde, sane-
amento básico, educação, etc.). Outro ponto 
relevante diz respeito ao porte do empreendi-
mento que acarretará demanda por diversos 
insumos não presentes em Alagoas, impactan-
do o sistema viário nas unidades federativas 
vizinhas e a dinâmica da economia regional.”

Ou seja, um estaleiro vai trazer para Alagoas 
a favelização. O Estado, segundo esse parecer dos 
técnicos do IBAMA, não terá suporte para receber a 
migração de trabalhadores dos outros Estados. Alago-
as não teria condições de oferecer saúde básica, não 
teria... Ora, quem disse isso a esses senhores? Nós 
temos estradas, saúde e educação. No Município de 
Coruripe há inclusive escola técnica profissionalizante 
voltada para o trabalho na indústria naval.

O engraçado de tudo isso é que houve diversos 
fatos para atrapalhar que esse estaleiro fosse para 
Alagoas. Nós temos a monocultura da cana-de-açúcar, 
cujas usinas, por causa dos problemas climatológicos, 
de topografia, de solo, de produtividade e de com-
petitividade com São Paulo, com Minas e, hoje, com 
Mato Grosso, produzindo em escala depois do boom 
do etanol, diminuem cada vez mais em Alagoas e em 
Pernambuco.

Mas nós temos o turismo como outra fonte ge-
radora de renda, pelas belezas, as maravilhas que 
tem Alagoas: suas praias belíssimas, seu povo bom 
e hospitaleiro, o Rio São Francisco e sua foz. E ainda 
há algumas poucas matas, reservas da Mata Atlântica. 
Essas, sim, estão sendo dizimadas – e o IBAMA não 
vê nada, como também não vê a pesca predatória.

Eu moro no Distrito de Ipioca, em Maceió. Lá, 
ninguém para de pescar lagosta, ninguém para de 
pescar camarão. Não existe defeso. As tartarugas vêm 
de arrasto nas redes. Cadê o IBAMA? O IBAMA não 
aparece por lá. As padarias estão queimando a Mata 
Atlântica, e o IBAMA não aparece por lá.

Sr. Presidente, um polo naval pode representar 10 
mil empregos diretos e mais de 50 mil empregos indire-
tos. Isso seria a redenção do Estado, com a geração de 
riquezas, de ICMS, de IPI, de ISS, com a formação de 
mão de obra qualificada e a oferta de empregos qua-
lificados. As pessoas que saem das escolas técnicas 
e das universidades têm de migrar, porque lá não há 
empregos. Nós temos poucos empregos nos setores 
secundário e terciário e, portanto, poucas oportunida-
des de concursos para os que saem das universida-
des, principalmente os técnicos da área de produção.

Deputado Wellington Fagundes, Alagoas, de 
sexta-feira para cá, não fala em outra coisa. Nestes 
3 anos, muitas pessoas fizeram curso de soldador, 
muitas escolas se prepararam, muitos pais de família 
começaram a pensar no futuro dos seus filhos, muitos 
jovens começaram a falar no estaleiro. Muitos querem 
colocar ônibus; outros, padaria, posto de gasolina. É a 
especulação imobiliária na região – os hotéis. As pes-
soas já estão migrando para a Região Sul. Um discur-
so proativo é necessário para o Estado. Os alagoanos 
estão tristes, cabisbaixos, sem oportunidade.

Ademais, no Espírito Santo, o IBAMA não apa-
receu. Sabemos o que lá foi feito. O Estaleiro Atlânti-
co Sul, em Pernambuco, construiu um navio que não 
navega, está cheio de problemas. O Estaleiro EISA, 
em Alagoas, constrói e entrega os navios que estão 
em nossos mares, em nossos oceanos. Já entregou 
à PETROBRAS, à PDVSA Petróleos de Venezuela 
S.A., à TRANSPETRO – PETROBRAS Transporte 
S.A. A Presidente Dilma Rousseff, o Presidente Lula, 
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o Presidente da TRANSPETRO, o Presidente da BR 
Distribuidora foram receber os navios. O Brasil viu a 
indústria naval voltar a sua pujança, gerando empre-
go, com tecnologia própria. Nós tínhamos essa espe-
rança em Alagoas. Todas as tratativas, os esforços, 
os técnicos, todo empenho político, a bancada toda, 
a sociedade, o Governador Teotônio Vilela apoiando; 
dias e horas de audiências com a Presidente Dilma 
Rousseff, com a Ministro do Meio Ambiente, com o 
Presidente do IBAMA, com os técnicos. Humildemente, 
o Governador foi aos técnicos. Ele disse: “Eu vou aos 
ascensoristas, aos porteiros, mas essa obra carece 
para o povo alagoano”.

Deputado, não adianta. Amanhã, o Ministro vai 
lançar o Plano Nacional de Segurança Pública para 
coibir o crack, a violência dos jovens de 13, 14, 15, 16 
anos, que estão morrendo nas portas dos pais, das 
mães. E plano para o emprego, projeto para o desen-
volvimento, onde vão ficar?

Nós queremos industrializar, queremos ter essa 
oportunidade com contratos da PETROBRAS. Dizia 
o Prof. Evilásio Soriano, de saudosa memória, que já 
havia pré-sal em Alagoas e Sergipe, naquela bacia, até 
mesmo em solos rasos, sem ter que perfurar 3 mil, 4 
mil metros. Já perdemos a PETROBRAS, que foi para 
Sergipe; o gás vai embora para Suape. Nós vamos vi-
rar uma ponte, lugar de passagem. E o emprego do 
alagoano? Cadê a regionalização?

Estratificar riquezas, privilegiar um Estado, uma 
região não é bom para a economia, não é bom para 
socializar, não é bom para ninguém, porque traz ins-
tabilidade até para o Estado vizinho. É preciso que se 
vislumbre um patamar maior.

Ouço, com prazer, o Deputado Wellington Fa-
gundes.

O Sr. Wellington Fagundes – Nobre Deputado 
João Caldas, quero saudá-lo e demonstrar-lhe também 
nosso contentamento em tê-lo novamente nesta Casa, 
neste plenário. Nós fomos colegas de partido e partici-
pamos de vários embates. Sempre pude observar sua 
vontade de servir ao seu Estado, sempre dedicado. 
Por isso, queremos aqui ressaltar que no seu pronun-
ciamento V.Exa. traz a preocupação com aquilo que é 
mais importante, a geração de emprego, a preocupa-
ção com a população, com Alagoas, um Estado muito 
rico, com grande potencial turístico e econômico, com 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, hoje, 
sem dúvida nenhuma, a palavra de ordem. V.Exa. traz 
essa preocupação e, com ela, a questão ambiental, 
para fazer o desenvolvimento sustentável. Portanto, em 
nome do Parlamento, dos companheiros, quero aqui 
saudá-lo. Tenho certeza de que, dada sua experiência, 
V.Exa. vai contribuir muito não só para as tratativas do 

processo legislativo, mas também para procurar cada 
vez mais promover esse desenvolvimento, que sempre 
foi seu sonho e sua luta nesta Casa.

O SR. JOÃO CALDAS – Muito obrigado, Depu-
tado Wellington Fagundes. Corroboram muito suas 
palavras e experiência com Alagoas.

Concedo aparte ao Deputado Mauro Benevides, 
nosso Presidente.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado João Cal-
das, vou começar meu aparte saudando a presença 
de V.Exa. nesta Casa e sobretudo nesta tribuna, na 
qual pontificou tantas e seguidas vezes em mandatos 
anteriores na condição de representante do povo das 
Alagoas. Quando V.Exa. fala na preterição do seu Es-
tado relativamente à implantação de obra importante, 
eu me permito lembrar que nós cearenses estamos na 
esperança de que o compromisso da PETROBRAS 
com a instalação de refinaria no Ceará, que vem sendo 
procrastinada seguidamente, efetivamente se concre-
tize dentro do cronograma anteriormente estabelecido 
por aquela estatal. Portanto, quando V.Exa. reclama 
que essa obra ainda não foi executada no seu Estado, 
eu me permito inserir no seu discurso um aparte para 
lembrar que nós cearenses estamos esperando desde 
1975 essa refinaria, que ainda não se efetivou, ainda 
não se concretizou no Estado do Ceará. Cumprimen-
to V.Exa. pelo retorno a esta Casa. Nós é que somos 
privilegiados com sua presença aqui, na condição de 
representante do povo das Alagoas.

O SR. JOÃO CALDAS – Muito obrigado pelo 
aparte, ilustre Deputado Mauro Benevides, Parlamentar 
combativo, que conhece profundamente os problemas 
do Brasil, sobretudo do Nordeste.

Talvez, Deputado Mauro Benevides, haja outro 
critério: vai uma refinaria para o Maranhão porque 
Sarney é Presidente do Congresso Nacional; vai para 
Pernambuco porque Lula é pernambucano; vai para o 
Rio Grande do Norte porque Garibaldi foi Presidente 
do Senado. Se esse for o critério, cada Presidente de 
plantão vai levar uma refinaria, um estaleiro e o que 
quiser para seu Estado.

Sr. Presidente, li relatório que diz que área de 
mangue pode vir a ser área de preservação. Minha 
pergunta: por que o IBAMA não criou essa área de 
preservação lá atrás? Por que não foi a Coruripe an-
tes? Por que não foi lá e disse: “Esta é uma área de 
preservação; aqui temos o boto do Amazonas; aqui te-
mos o cavalo-marinho, temos todos os tipos de peixe; 
aqui temos a baleia orca; temos tudo neste estuário?”

Agora que o IBAMA começou a ver, repito, em 
Alagoas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabe o que 
tem nesse lugar? Detritos, esgoto e lixo. Lixo e esgoto! 
Ninguém do IBAMA foi lá. Ninguém! Repito. A minha 
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preocupação é com o emprego, o desenvolvimento, 
porque esses recursos advindos da indústria naval, 
esses bilhões que serão investidos pela PETROBRAS 
em navios, perfuratrizes, plataformas, offshore vão 
gerar empregos. Esses impostos servirão para saú-
de, educação, segurança, saneamento, infraestrutura.

Ora, a área é de 70 hectares. O compromisso 
selado entre o Governo e a empresa é recuperar cin-
co vezes mais. Mangue se recupera com muita facili-
dade, devido às condições climáticas, ao solo; é uma 
vegetação nativa do próprio Estado. Ela nasce, cresce. 
Precisamos ter responsabilidade social. Vimos o fra-
casso da Rio+20. Ninguém se entende. Parece a Torre 
de Babel. Ninguém se entende. É necessário conciliar 
desenvolvimento com sustentabilidade. Nenhuma obra 
no mundo foi realizada sem agredir o meio ambiente. 
Agride, mas tem a compensação. Se todo mundo fosse 
discutir, a Usina de Belo Monte não saía. Eu conheço 
a Usina de Belo Monte. Na época do apagão, nós via-
jamos por todo este Brasil para conhecer o potencial 
energético do País. A Usina de Belo Monte vai agredir 
o meio ambiente, mas saiu a licença. Vamos fazer a 
Barragem de Belo Monte. É gritante. Quem conhece 
aquela região da Amazônia se assusta. Há um canal 
que vai ser feito ali, juntando dois braços de rio, que é 
maior do que o Canal do Panamá. Isso vai ter impacto, 
mas está todo mundo calado.

Quem é do Estado do Espírito Santo sabe, dina-
mitaram até arrecifes. E, em Pernambuco, há um aterro 
de 1,2 mil hectares. O Estado precisa desse aterro. Lá 
tem patrola, tem máquina revirando de uma ponta a 
outra o Polo de Suape. E a licença foi dada pelo IBA-
MA de Pernambuco.

Vamos à Bahia para ver o que estão fazendo lá. 
E o IBAMA não chega por lá, só vai a Alagoas. O que 
me estranha é que só houve essa pressão em Alago-
as. Foram oito técnicos para dar o parecer, mais de 3 
anos para dizer que não era para ser feito o estaleiro, 
depois que o Fundo de Marinha Naval aprovou 1,5 
bilhão de reais para a obra, depois de o estaleiro ter 
participado das concorrências, depois que houve uma 
longa tratativa com o BNDES e com o BNB, depois de 
gerar tantas expectativas.

Tenho certeza de que este equívoco vai ser sana-
do. É preciso que haja uma Comissão Mista do IBAMA, 
do IMA, de técnicos, de professores, de ambientalistas, 
para que, juntos, encontrem uma saída. Eles simples-
mente dizem: “Desloquem o estaleiro para daqui a 6, 
10, 20 quilômetros”, como se fosse uma coisa fácil de 
manipular, de manusear, de se tirar dali. E o calado? 
Não é o “calado” de ficar calado. É o calado de pro-
fundidade, para tirar os navios de proa. É preciso um 
estudo técnico.

Nesse tempo todo, nestes 2 anos, houve estudos 
sobre maré, lua, temperatura das águas, todo o tipo 
de estudo, com responsabilidade. O Governador Teo-
tônio Vilela disse: “Tudo dentro da forma legal”. O que 
a bancada quer é tudo dentro dos parâmetros normais, 
tudo de acordo com as normas.

Mas não pode, Sr. Presidente, Deputado Paulo 
Feijó, de uma hora para outra acabar com o sonho de 
um Estado que não tem outra perspectiva, não tem 
uma indústria forte. Já falei da monocultura. Nós temos 
o turismo. E por falar nesse turismo, o IBAMA deveria 
estar preocupado com as “línguas” que estão dentro 
dos mares, com o assoreamento das nossas lindas 
Lagoas Mundaú e Manguaba, com a Mata Atlântica 
sendo dizimada, a pesca.

Em todo canto que se vai a Alagoas há paca, 
tatu, tudo o que a pessoa quiser. Ao se chegar a um 
restaurante de qualquer Município da Região da Mata 
serve-se paca, tatu, preguiça, macaco, o que a pes-
soa quiser. Há passarinhos nas ruas sendo vendidos a 
olho nu. Há também tráfico de pássaros raros – curió, 
canário, patativa, galo de campina. Pegam-se 400, 
500, colocam nas gaiolas e vão embora. Mas o IBAMA 
não vê isso, pois há 3 anos está focado em Coruripe. 
Deve haver algum outro interesse por trás disso. Muitas 
coisas foram inviabilizadas neste País por interesses 
ocultos, por pessoas que trabalham com submarino, 
que mandam seus mísseis, e não sabemos de onde e 
nem por quê. Deve haver alguma coisa misteriosa, uma 
força oculta segurando o desenvolvimento de Alagoas.

Faço um apelo à Presidenta Dilma, à Ministra do 
Meio Ambiente, aos órgãos ambientais, à bancada de 
Alagoas e à sociedade alagoana no sentido de que se 
mobilizem, usem sua estrutura, sua inteligência, sua 
força, para que esse mal não seja acometido a Alago-
as. Nós precisamos desse empreendimento.

Amanhã nós vamos estar lá com o Ministro da 
Justiça, que está indo lançar o Plano Nacional. S.Exa. 
não tem se furtado a ajudar Alagoas. Todas as vezes 
em que o Governador de Alagoas vem a Brasília é re-
cebido. Todas as vezes que precisa, o Governo está 
junto. Nós não estamos negando isso. Mas bom seria 
anunciar lá o esperado Ministro – em Alagoas espera-
-se a Ministra do Meio Ambiente, a Presidenta e o Pre-
sidente do IBAMA – dizendo: “Vamos construir, vamos 
equacionar esse problema!” Vamos resolver, porque 
nós temos inteligência para fazer isso, boa vontade e 
tecnologia. Nós temos pessoas para fazer isso e res-
ponsabilidade para tal.

O Governo de Alagoas, em parceria com o Go-
verno Federal, está duplicando a AL-110, que vai até a 
Barra de São Miguel. Lá houve uma faixa de terra que 
passou no mangue. E o Governo se comprometeu a 
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plantar mais de 1 milhão de árvores. Vai lá ver se as 
árvores não estão sendo plantadas. O Governo está 
plantando, cuidando, preservando o meio ambiente. As 
nossas riquezas são aquelas belezas naturais.

Não vamos colocar lá ferro, argamassa e des-
truir o que temos de bom e de bonito. O que Deus nos 
deu é uma dádiva. E aquela coisa linda que é o São 
Francisco! Nossas praias, nossos coqueirais, nossos 
mangues, os caranguejos, tudo o que temos são ri-
quezas naturais.

Alagoas não tem irresponsáveis; não é empre-
go imediato; é o futuro também; é preservar. Mas não 
podemos proibir o desenvolvimento por coisas sem 
cabimento, sem lógica. Foram discursos de quem nun-
ca foi a Alagoas, não vive em Alagoas, não tem filho 
desempregado lá. E dizer que nós não precisamos do 
crescimento, que não precisamos do emprego, que a 
nossa condição social não carece de ajuda! Pelo con-
trário, somos pobres e precisamos de oportunidades. 
E veio a grande oportunidade, abraçada por alagoanos 
de todos os partidos.

E depois parece demagógico, parece que o dis-
curso foi mentiroso, parece que o discurso foi uma uto-
pia, parece, Sr. Presidente, que foi uma coisa plantada, 
parece que os empresários da área, com o seu poten-
cial, com seu tempo, com seu nome, com sua marca, 
foram para Alagoas fazer brincadeiras, gastar dinheiro 
em projetos. Mas há um lado que explora isso: “Eu não 
disse que isso era mentira? Eu não disse que isso não 
saía?” Há todo tipo de especulação, Sr. Presidente.

Nós vamos à Comissão de Minas e Energia e à 
Comissão de Meio Ambiente mobilizar os alagoanos 
para resolver esse impasse. Tenho certeza de que esse 
impasse será resolvido dentro da transparência e da 
boa vontade do Governo de Alagoas, dos políticos de 
Alagoas e do Governo Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Caldas, 
o Sr. Onofre Santo Agostini, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência , que é ocupada pelo Sr. Paulo Feijó, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de o nobre orador, a quem V.Exa. vai conceder a pa-
lavra, assomar à tribuna, queria que acolhesse como 
lido pronunciamento em que faço um apelo ao Gover-
no para que a distribuição orçamentária do DNOCS, 
num quadro de estiagem como este, seja atendida 

mais significativamente, porque apenas 19% desse 
orçamento foi liberado este ano.

É o apelo ao grande Ministro da Integração, Fer-
nando Bezerra.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Deputado 

Mauro Benevides a solicitação de V.Exa. será atendida.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo 
matéria divulgada na imprensa cearense, as liberações 
federais, do orçamento vigente do DNOCS, situam-se 
em apenas 19%, bem além das expectativas delinea-
das, num momento em que a seca implacável alcançava 
toda a presente fase climática, com o pleno conheci-
mento da Presidente Dilma Rousseff e do Ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra, um dos mais 
competentes auxiliares diretos da equipe que integra 
o primeiro escalão oficial, cuja visão percuciente há 
sido comprovada, inequivocamente.

No mesmo espaço jornalístico, há menção explí-
cita de que 39 comunas tiveram, em nossa unidade 
federada, prejuízos de 90% da safra do corrente ano, à 
falta de quedas pluviométricas no momento adequado, 
em condições de garantir, pelo menos parcialmente, 
percentual razoável em pequenas e médias proprie-
dades dizimadas na sua quase totalidade.

O informe mencionado tem como fonte o Instituto 
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, 
entidade que possui credibilidade com criteriosa base 
de informações, compulsado, seguidamente, para exa-
me do quadro conjuntural que se abateu sobre grande 
faixa do nosso extenso território.

Se é certo que o Seguro Safra e a Bolsa Estiagem 
buscam acudir os prejudicados, é indispensável que 
o DNOCS amplie o seu atendimento, de forma a ate-
nuar o sofrimento de milhares de famílias, acossadas 
pela absoluta falta de chuvas nessa etapa climática.

Ressalte-se que, no próximo dia 13, a SUDENE 
estará realizando reunião em nosso Estado, segundo 
confirmou para o Governador Cid Ferreira Gomes o 
dirigente da citada Pasta, quando, naturalmente, esse 
e outros temas emergenciais estarão na pauta das 
deliberações do órgão, de cujo Conselho Deliberativo 
já tive a honra de pertencer ao tempo em que exercia 
a Presidência do Banco do Nordeste do Brasil, numa 
década passada.

À própria e aludida reunião, espero comparecer 
para reivindicar da SUDENE o empenho para cumprir 
metas de recuperação, com o óbvio endosso do Mi-
nistério, cujo ocupante conhece, de perto, a dramática 
situação daquela área do nosso País, filho que é do 
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Sertão pernambucano, ou mais precisamente de Pe-
trolina, em Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-
lavra, por 5 minutos, o Deputado Padre Ton.

O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, o Conselho Indigenista 
Missionário – CIMI, órgão da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou recentemen-
te o relatório Violência contra os Povos Indígenas do 
Brasil – Dados de 2011.

Os dados constantes nesse trabalho são o resul-
tado da observação de campo feita por missionários 
e indigenistas que atuam nas comunidades indíge-
nas, associados a boletins de ocorrência, denúncias 
e matérias jornalistas divulgadas por veículos de co-
municação de todo o País, com a coordenação séria 
e competente da professora da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo e doutora em Antropologia 
Lúcia Helena Rangel.

De acordo com o relatório, em 2011 foram regis-
trados 46 casos de omissão e morosidade do poder 
público na regularização das terras indígenas. O Rio 
Grande do Sul é o Estado com o maior número de ca-
sos, com 14 ocorrências.

Segundo a metodologia utilizada pelo CIMI, exis-
tem no País 1.046 terras sendo reivindicadas por co-
munidades indígenas. Desse total, apenas 34% foi 
totalmente regularizado até o final de 2011. O restante 
está em processo de regularização ou aguardando o 
início da formalização do processo.

A demora da União em cumprir a determinação 
prevista no art. 231 da nossa Lei Maior é o principal 
motivador de atos violentos contra os povos indíge-
nas no Brasil – conclusão respaldada pela pesquisa. 
O adiamento indefinido de decisão clara por parte do 
Estado estimula a violência, e, em situação de conflito, 
os mais prejudicados são os índios.

Em relação à violência contra os direitos territo-
riais, o relatório informa que, em 2011, foram registra-
dos 11 casos envolvendo a construção de empreendi-
mentos de infraestrutura em áreas reivindicadas pelos 
índios. Nesse caso, os empreendimentos tentam criar 
uma situação de “fato consumado”, e, com isso, negar 
o direito indígena sobre as terras por eles ocupadas 
tradicionalmente.

Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo 
CIMI, em 2011, o número de invasões possessórias, 
exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos 
ao patrimônio indígena cresceu em relação a 2010, 
saltando de 33 para 42 casos.

Em relação à violência contra a pessoa, o docu-
mento registra 51 assassinatos, dos quais 32 se de-

ram no Estado do Mato Grosso do Sul; 30 tentativas 
de assassinato, sendo, mais uma vez, Mato Grosso do 
Sul o campeão, com 27 casos; 12 homicídios culpo-
sos; 11 ameaças de morte; 13 casos de outros tipos 
de ameaça; 13 casos de lesões corporais dolosas; 2 
casos de abuso de poder; 20 de racismo, discriminação 
étnico-cultural, e 17 ocorrências de violência sexual.

Por fim, a violência por omissão do poder público. 
Nesse campo, o levantamento registrou 26 casos de 
suicídios em 2011; 53 de desassistência na área da 
saúde, que resultaram na morte de 15 pessoas; 126 
mortes de crianças com menos de 5 anos por causas 
tratáveis; 37 casos de desassistência à área da saúde, 
e mais 38 de outros tipos de desassistência em geral.

O que mais me chocou na leitura desses dados 
foi saber que 46% das pessoas que cometeram suicí-
dio eram crianças e jovens de 10 a 24 anos de idade. 
Metade de todos os casos de suicídio do País ocorreu 
no Estado do Mato Grosso do Sul, tendo como vítimas 
membros do povo guarani-kaiowá.

Apenas para lembrar, há décadas, o povo gua-
rani-kaiowá enfrenta a invasão de suas terras por fa-
zendeiros e vive em situação de permanente conflito, 
sofrendo agressões de todos os tipos e omissões pelo 
poder público. O relatório apenas confirma o que já se 
sabia em relação à grave situação dos índios sul-ma-
to-grossenses.

Espero que o relatório sirva para sensibilizar as 
autoridades sobre a necessidade de acelerar as ações 
de demarcação das terras indígenas em todo o País, 
visto que a incerteza sobre a regularização da terra 
é o principal fator de violência contra os índios. Não 
seremos uma nação desenvolvida e respeitada no 
mundo enquanto não demonstrarmos ter condições 
de assegurar os direitos elementares das populações 
tradicionais, particularmente dos indígenas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pala-

vra o Deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, participamos da Rio+20 na condição 
de membro de uma comissão designada por esta 
Casa. E foi importante assistir a essa conferência da 
ONU para o meio ambiente, sobretudo porque foram 
criadas condições para debates e diálogos inovadores.

Apesar da concentração das decisões e das prin-
cipais discussões, foi possível a sociedade civil mun-
dial oferecer contribuições nos chamados diálogos dos 
temas do meio ambiente.

Participamos de três dessas reuniões: uma so-
bre energia, outra sobre água e outra sobre oceanos, 
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em que foram apresentadas sugestões vindas pela 
Internet de cidadãos e cidadãs de todo o mundo so-
bre esses temas.

Esse encontro das Nações Unidas, no entanto, 
chega ao final com certa frustração. Assistimos a di-
versas manifestações de inconformidade e de lamento 
pela limitação e pela redução do debate sobre meio 
ambiente na Rio+20.

Sabíamos – e sabemos – que esse tema não é 
de fácil conclusão. As diferenças entre os países ricos 
e desenvolvidos e os demais são muito grandes. Os 
países ricos, que são os maiores poluidores, oferecem 
resistência a políticas mitigatórias e compensatórias 
pelo desgaste que promovem ao meio ambiente. Mas 
é inequívoco que houve avanços em algumas partes.

Primeiro, no reconhecimento de que a questão 
ambiental tem de ser compreendida no âmbito de uma 
política de combate à pobreza, de humanização e de 
melhora da qualidade de vida das populações mundiais 
– isso ficou consignado no texto final ali apresentado.

Mas, ao mesmo tempo, observamos que, quan-
do se tratou de definir um fundo mundial para apoiar 
políticas de sustentabilidade para água, energia, etc., 
especificado em 30 bilhões de dólares, os países ricos 
se recusaram a contribuir, e não foi constituído esse 
fundo do meio ambiente que seria gerido pela ONU 
para ser aplicado em países vulneráveis e com maior 
necessidade de intervenção no meio ambiente. Por meio 
desse gesto, assistimos à declaração de desinteresse 
pelo meio ambiente mundial por parte dos países ricos.

Esses mesmos países ricos, que não têm pudor 
e, na semana anterior, ofereceram 100 bilhões de euros 
para socorrer bancos gregos em dificuldade, não tive-
ram a capacidade de constituir um fundo de 30 bilhões 
de dólares para atender às políticas ambientais. Essa 
constatação nos entristece, mas, ao mesmo tempo, 
acena para o fato de que o documento básico, mesmo 
limitado e reduzido no seu mérito, oferece aos países 
participantes pontos de referência para avançarem em 
suas políticas ambientais.

O Brasil, seguramente, vai avançar nas áreas de 
energia, de água, de transporte, de mobilidade, para 
contribuir com o desenvolvimento sustentável. E isso, 
sem sombra de dúvida, induzirá outras nações a to-
marem o mesmo rumo.

Nesse sentido, consideramos também um retro-
cesso o enfraquecimento do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, que deveria 
ser um instrumento valorizado para gestão e para o 
apoio aos países em desenvolvimento e aos países 
pobres, hoje as maiores vítimas dos problemas am-
bientais, das mudanças climáticas a que estamos 
assistindo. Mas, de qualquer jeito, foi um importante 

encontro realizado no Brasil, com consequências para 
toda a humanidade.

É o registro que faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao ilustre Deputado Edinho Araújo, do PMDB 
de São Paulo, por 1 minuto.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, protocolei nesta Casa o Projeto de 
Lei nº 4.096, de 2012, que altera a Lei nº 6.830, de 22 
de setembro de 1980. O objetivo da proposta é o de 
alterar o rito processual das execuções fiscais, equi-
parando-o ao das execuções civis.

Na prática, esse projeto garante ao executado 
amplo direito de defesa. Hoje, para defender-se de 
uma execução fiscal, o contribuinte precisa oferecer 
bens à penhora previamente, num processo que cer-
ceia o direito de defesa do suposto devedor e enseja 
recursos protelatórios que acabam sobrecarregando 
o Judiciário.

Com a mudança que estou propondo, o contri-
buinte executado poderá opor a sua defesa em juízo, 
por meio de embargos, sem a necessidade da penhora 
inicial de bens.

O projeto busca dispensar ao processo execu-
tivo fiscal o mesmo tratamento conferido pela Lei nº 
11.382/2006 ao processo executivo civil, o que propi-
ciará a pronta oportunidade para o executado se defen-
der, prestigiando-se, ainda, o que prevê a Constituição 
Federal, de que “a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

O projeto começará a ser analisado nas Comis-
sões desta Casa. O objetivo da matéria é muito cla-
ro: garantir ampla defesa prévia ao suposto devedor; 
desafogar o trabalho do Judiciário, pois haverá menor 
número de recursos, e facilitar e simplificar a atuação 
da Fazenda nos processos de execução fiscal.

Pela relevância da matéria, peço o apoio dos no-
bres colegas ao meu projeto.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Anthony Garotinho, do PR 
do Rio de Janeiro.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de registrar a convenção conjunta do Partido 
da República e do Democratas ocorrida ontem, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, e que oficializou a candida-
tura de Rodrigo Maia à Prefeitura do Rio de Janeiro, 
tendo como candidata à Vice-Prefeitura minha filha, a 
Deputada Estadual Clarissa Garotinho.. 
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Foi uma grande festa do povo, diferentemente da 
Convenção do PMDB, que, no sábado, fez uma espé-
cie de reunião do contracheque, onde só estavam lá 
aqueles nomeados para cargos do Governo Estadual 
e do Governo Municipal. 

De um lado, estará um grupo popular que quer 
a cidade para as pessoas, obras para as pessoas; do 
outro lado, estará esse grupo de Sérgio Cabral e Edu-
ardo Paes que quer obras para os empreiteiros.

De um lado, estará um grupo de pessoas que 
quer um transporte coletivo humanizado, candidatos 
que pensam nas pessoas; do outro lado, o Sr. Sérgio 
Cabral e o Sr. Eduardo Paes defendendo a máfia do 
transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro.

De um lado, Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho 
defendendo saúde pública de verdade e, do outro lado, 
Sérgio Cabral e Eduardo Paes na campanha da gan-
gue dos guardanapos.

Então, felicito o povo do Rio de Janeiro por ter 
construído ontem uma alternativa popular, trabalhis-
ta, nacionalista e democrática para a cidade do Rio 
de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Obrigado, 
Deputado Anthony Garotinho.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Dudimar Paxiuba, do 
PSDB do Pará.

O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Governo Federal, através do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, vinculado ao Ministério da Educação, tem re-
passado recursos aos Municípios e Estados brasileiros 
para construção de creches e quadras poliesportivas, 
como implementação da segunda etapa do Programa 
de Aceleração do Crescimento.

Nesse particular, merece aplauso o Ministério da 
Educação, que vem atendendo aos pleitos formulados 
por nós Parlamentares.

Ocorre que, embora essas transferências obri-
gatórias sejam condicionadas ao cumprimento de 
requisitos legais contidos na Lei nº 11.578, de 2007, 
através da assinatura de termo de compromisso, o 
meu Município, Itaituba, no Estado do Pará, onde sou 
residente e domiciliado, não tem respeitado as cláu-
sulas ali contidas.

Os recursos do FNDE repassados ao Município de 
Itaituba destinam-se à construção de dez quadras po-
liesportivas cobertas, no valor total de R$5.099.405,10. 
Desse valor, no período de 30 de dezembro de 2011 a 
15 de junho de 2012, já foram pagos R$3.161.631,10, 
que correspondem a 62% do total dos recursos.

Constatei in loco que, na maioria das escolas, 
não foram sequer iniciadas as obras de edificação das 
quadras poliesportivas e que as poucas existentes em 
que há algum trabalho estão, se muito, com uns 10% da 
obra executada, apesar de, na placa indicativa, constar 
que as obras tiveram início em março, com prazo de 
conclusão para setembro de 2012.

Fato de extrema gravidade diz respeito à firma 
Lobato e Araújo Comércio LTDA., vencedora do cer-
tame licitatório. O endereço constante no cadastro da 
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA e da 
Receita Federal é inexistente. Há fundada suspeita de 
que se trata de firma fantasma ou laranja.

Sem dúvida, há fortes indícios de flagrantes atos 
de corrupção. Ocorre que inexiste fiscalização, ape-
sar de o termo de compromisso obrigar o Município 
a prestar esclarecimentos sobre a execução física e 
financeira do programa ao órgão de controle do Poder 
Executivo Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao 
Ministério Público ou ao órgão ou entidade com dele-
gação para esse fim.

E foi com respaldo nesse dispositivo legal, Sr. 
Presidente, que, na condição de membro deste Par-
lamento, diligenciei e constatei as ilicitudes aqui ora 
denunciadas.

Levarei as provas coletadas de ilegalidades e irre-
gularidades ao conhecimento do FNDE e do Ministério 
Público Federal, para que sejam adotadas medidas ur-
gentes e preventivas, objetivando evitar prejuízo maior 
aos cofres públicos.

E faço esse alerta haja vista o Município de Itai-
tuba também ter sido agraciado com recursos no valor 
de mais de 6 milhões de reais para construção de cinco 
creches. Esses recursos, caso não haja fiscalização, 
certamente sofrerão desvios de finalidade do mesmo 
modo, por meio de licitações viciadas.

Ministério Público Federal e Polícia Federal se-
diados no Município de Santarém, por favor, dirijam-se 
com a máxima urgência a Itaituba e restabeleçam a 
legalidade, a moralidade e a probidade na gestão dos 
recursos públicos federais.

Sr. Presidente, requeiro a publicação deste pro-
nunciamento nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. DÉCIO LIMA – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Feijó, soli-
cito que V.Exa. acolha como lido este pronunciamen-
to acerca do programa do Governo Federal lançado 
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hoje, no Dia Mundial de Combate às Drogas: Crack, 
é possível vencer!

Acho que o Brasil inicia uma grande cruzada em 
combate a esse flagelo, que é a drogadição. Portanto, 
rogo a V.Exa. que o receba como lido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – V.Exa. será 

atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo o 
espaço nesta tribuna hoje para aplaudir a decisão do 
Governo Federal de lançar o programa Crack, é pos-
sível vencer!, especialmente no dia de hoje, quando 
celebramos o Dia Mundial de Combate às Drogas. 
Um momento importante em que precisamos conter 
a violência urbana, abraçar e cuidar dos nossos ado-
lescentes e jovens.

O crack vem sendo uma das drogas mais devas-
tadoras dos últimos tempos. Age rapidamente, pois a 
fumaça induzida pela queima do crack chega ao sis-
tema nervoso em dez segundos. A temperatura do 
corpo se eleva, podendo causar arritmias e acidentes 
vasculares cerebrais e até degeneração dos músculos.

Devido ao efeito, o usuário sente a necessidade 
de consumir mais doses para voltar a sentir uma nova 
euforia e sair do estado depressivo, pois é isto que a 
droga causa: depressão, ansiedade e agressividade. 
Com o tempo, o usuário para de se alimentar e fica 
debilitado física e emocionalmente.

O uso e a dependência química, na grande maio-
ria dos casos, levam à prática de pequenos crimes. 
Com o intuito de suprir a compulsão pela droga, o usu-
ário começa a vender objetos pessoais e da família e 
chega ao ponto de se submeter à prostituição com a 
finalidade de manter o vício.

A consequência disso é a destruição de sonhos, 
futuro, esperança, emprego e, enfim, de suas próprias 
vidas e a de seus respectivos familiares.

Digo isso para salientar a importância da assi-
natura de convênio para meu Estado, Santa Catarina, 
com o programa Crack, é possível vencer!, assinado 
recentemente em Florianópolis, com a presença de 
representantes dos Ministérios da Justiça, da Saúde, 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 
Secretaria de Direitos Humanos e da Casa Civil com 
as equipes do Governo catarinense.

O programa Crack, é possível vencer! foi lançado 
em dezembro de 2011 pela Presidenta Dilma Rousseff 
e prevê o montante de R$4 bilhões em recursos fe-
derais até 2014 para ações nos Estados e Municípios 
que assinarem o pacto de cooperação.

Com a adesão do meu querido Estado de Santa 
Catarina, já participam oficialmente do programa os 
Estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul 
e Rio de Janeiro.

O programa segue três eixos importantes, que 
são a prevenção, o cuidado com o usuário, com seu 
encaminhamento ao tratamento e o enfrentamento ao 
tráfico de drogas.

As ações serão integradas entre a União, Esta-
dos, Municípios e sociedade civil, com o objetivo de 
aumentar a oferta de tratamento de saúde aos usuá-
rios de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações 
criminosas e ampliar ações de prevenção por meio da 
educação, informação e capacitação.

O consumo de drogas como o crack e outras 
substâncias ilícitas sempre está vinculado com a vio-
lência urbana. A droga entra justamente onde não há 
ações efetivas do Governo com políticas públicas de 
inserção social, de promoção do emprego e desenvol-
vimento da cidadania.

É neste mundo da drogadição que a criminali-
dade aumenta, que os valores pessoais e sociais se 
deterioram, que vemos as famílias se desfazerem e a 
violência tomando conta dos centros urbanos e se es-
palhando por quase todos os Municípios catarinenses.

Segurança pública é um dos grandes reclames 
populares em todas as cidades catarinenses que per-
cebem o agravamento da violência urbana.

Com as ações do programa Crack, é possível 
vencer! pensadas e implementadas pelo Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff, poderemos mudar este 
cenário.

Serão oferecidos cursos de capacitação em nível 
de extensão universitária na modalidade de ensino à 
distância, para os Estados e cidades conveniados. As 
ações acontecem nas áreas de cuidado ao usuário, 
prevenção, superação e de segurança pública.

Importante também registrar que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, 
aprovou o Projeto de Lei nº 0049.7/2012, de autoria da 
Deputada Ana Paula Lima, aprovado por unanimidade, 
que se encontra na mesa do Governador Raimundo 
Colombo à espera de sanção. O projeto destina, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos or-
çamentários previstos para despesas com publicida-
de nas leis orçamentárias anuais do Estado de Santa 
Catarina à promoção de campanhas para combater 
o uso do crack e outros elementos toxicológicos que 
causem dependência.

Não podemos ficar inertes diante de um proble-
ma tão grave quanto o uso e o consumo do crack e 
outras drogas ilícitas por nossas crianças, adolescen-
tes e jovens. Temos que fazer a nossa tarefa, que é 
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sensibilizar a população brasileira como um todo so-
bre os males e as consequências nefastas do uso de 
drogas. E quem sabe, em breve, possamos vencer, 
efetivamente, esta luta contra o crack, uma das drogas 
mais devastadoras que tem assolado a vida de muitos 
brasileiros e brasileiras.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a 

palavra ao ilustre Deputado Pedro Uczai, que disporá 
de até 3 minutos.

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, primeiro, faço o registro de agradecimen-
to aos Senadores e Deputados Federais, porque este 
Relator conseguiu aprovar a Medida Provisória nº 570, 
do Brasil Carinhoso, grande programa da Presidenta 
Dilma, que projeta este Brasil pensando na primeira 
infância.

Estende os programas do Bolsa Família para ou-
tros membros da família e também possibilita a cons-
trução de mais creches e investimentos na pré-escola 
e na educação infantil. Ao mesmo tempo, consegui-
mos ampliar o regime diferenciado para as obras da 
educação, porque educação é prioridade neste País.

Em segundo lugar, gostaria de novamente agra-
decer ao Ministro dos Transportes pela sensibilidade 
do Governo Federal, porque, na semana passada, a 
Frente Parlamentar das Ferrovias organizou seminário 
da Região Sul, em Chapecó.

Esse seminário está discutindo estrategicamente 
o futuro do Brasil, porque ferrovia é um transporte mais 
barato e mais seguro, é um transporte ambientalmen-
te sustentável, mantém as atividades econômicas nas 
diferentes regiões e atrai novos investimentos. Por-
tanto, as ferrovias são indutoras do desenvolvimento 
econômico e também ajudam a melhorar a situação 
das nossas estradas, das nossas rodovias.

Foi anunciado, para nossa alegria, o edital de 
licitação para fazer o estudo de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental de Panorama, São Paulo, até 
minha querida terra Chapecó, Santa Catarina, e de 
Chapecó até o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do 
Sul. Em agosto, abrem-se as propostas dessa licitação.

Em segundo lugar, o Ministro anunciou também 
que, em 60 dias, vai promover a licitação do projeto 
executivo da Ferrovia da Integração, que liga Itajaí, 
Blumenau, Chapecó e Dionísio Cerqueira, na divisa 
com os países do MERCOSUL.

Assim, vamos construindo infraestrutura neste 
País, nos setores de transporte rodoviário, hidroviário 
e ferroviário. Esse é um caminho estratégico para o 
desenvolvimento do Brasil.

Parabéns, Presidenta Dilma Rousseff! Parabéns, 
Ministro Paulo Sérgio Passos, que dá passos impor-
tantes para preparar este Brasil para ser um grande 
País, uma grande Nação.

Em terceiro lugar, quero também contemplar e 
parabenizar, novamente, o Ministério da Educação por 
anunciar o curso de Medicina na nossa Universidade 
Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. A nossa queri-
da cidade será contemplada com o curso de Medicina, 
para fazer daquele Município, daquela região, referên-
cia do desenvolvimento social, educacional, científico 
e tecnológico na área da saúde.

Obrigado ao Ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, ao Secretário Executivo Paim Fernandes, à 
Presidenta Dilma Rousseff. Com a sua sensibilidade, 
foi permitido, em Santa Catarina, depois da Universi-
dade Federal, implantar também, na segunda univer-
sidade, um curso de Medicina para formar médicos, 
a fim de oferecer melhor saúde a esse povo e melhor 
qualidade de vida.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

Durante o discurso do Sr. Pedro Uczai, o 
Sr. Paulo Feijó, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da Presidência , que 
é ocupada pelo Sr. Roberto de Lucena, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – 
Com a palavra o ilustre Deputado Paulo Feijó, do PR 
do Rio de Janeiro.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Rio+20 aconteceu, e nenhum avanço foi 
gerado, como muitos já previam.

Aconteceu na Rio+20 o que aconteceu na Eco 
92. Foi um encontro de muita badalação, muita mídia, 
muitos gastos. Mas não estamos vendo perspectivas 
de resultados concretos sobre a política de sustenta-
bilidade econômica.

Eu volto a bater na tecla: já que a Rio+20 não nos 
ofereceu essas respostas e sinalizações, vamos pro-
curar fazer a nossa parte. Vamos continuar cobrando 
do Governo Federal que ele estruture melhor os ór-
gãos fiscalizadores do meio ambiente, principalmente 
o IBAMA, que, apesar de ter poucos, mas excelentes 
funcionários, encontra-se totalmente desestruturado. 
São poucos funcionários, faltam viaturas, em muitos 
casos falta até gasolina para que as políticas de fis-
calização venham a acontecer. Então que o Governo 
Federal olhe com mais carinho e mais respeito para o 
IBAMA e para os seus funcionários, oferecendo-lhes 
melhores condições de trabalho.
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Do Governo do Estado continuarei cobrando 
também, para que o Governador Sérgio Cabral não 
cometa a loucura que está cometendo de extinguir 
todo o Batalhão da Polícia Florestal do Estado do Rio 
de Janeiro. O Governador Sérgio Cabral conseguiu 
adotar uma medida tão cruel e covarde, na contramão 
das políticas do meio ambiente.

E a terceira medida caseira: temos de introduzir 
nas escolas públicas e privadas de todo o País a edu-
cação ambiental. O maior e melhor investimento que 
nós vamos fazer a favor do meio ambiente é investir na 
educação ambiental das nossas crianças e dos nossos 
jovens, para que eles cresçam com as noções básicas 
de preservação da fauna, da flora, dos rios, das nas-
centes, dos animais. Sr. Presidente, a nossa geração, 
infelizmente, foi formada sem essas noções básicas 
de educação ambiental, e o resultado está aí: o preço 
altíssimo que nós estamos pagando, a natureza ofe-
recendo esse retorno. E nós só vamos mudar essas 
práticas a partir do momento em que oferecermos às 
crianças e aos jovens do nosso País a oportunidade 
de ter nas salas de aula a educação ambiental, teó-
rica e prática.

Então, Sr. Presidente, eu vou perseverar, da tri-
buna da Câmara dos Deputados, pelo menos para 
que façamos esse dever de casa, já que dos resulta-
dos que nós tivemos da Rio+20 não estamos vendo 
perspectivas.

Durante o discurso do Sr. Paulo Feijó, o 
Sr. Roberto de Lucena, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Missionário José 
Olimpio, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Missionário José Olimpio) 
– Com a palavra o Deputado Roberto de Lucena, do 
PV de São Paulo. Tem S.Exa. 3 minutos.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, logo mais, ainda na tarde 
de hoje, uma marcha com milhares de pessoas per-
correrá a Esplanada dos Ministérios e se concentrará 
na Praça dos Três Poderes. Trata-se da quinta edição 
da Marcha pela Vida do, Movimento Nacional de Cida-
dania pela Vida, liderado pelo Brasil sem Aborto, com 
o apoio de outros grupos e instituições.

Eu estarei lá. Marcharei pela vida, marcharei pelo 
Brasil sem aborto, marcharei contra a pena de morte 
à qual são submetidos um milhão de brasileirinhos a 
cada ano em nosso País, segundo estimativa do Mi-
nistério da Saúde, em 2005.

Mais uma vez, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos na contramão do planeta. Inglaterra e 

Estados Unidos, por exemplo, onde o aborto foi há mui-
to aceito, já estão repensando seus posicionamentos.

Na época em que a ideia foi aceita, não havia 
a tecnologia que há hoje. Não era possível ver o feto 
cobrindo os olhos malformados enquanto uma agulha 
de tricô tentava matá-lo. Não era possível ver as ex-
pressões na face do feto. Não era possível ver pulsar 
o coração nem fixar os olhos sobre a coluna vertebral 
do embrião em formação. Poucas pesquisas são mos-
tradas, na verdade, de quantas mulheres a favor do 
aborto já abortaram, quantos homens a favor do aborto 
acompanharam uma mulher de perto nesse processo.

Reproduzo, de Circe Cunha, as indagações que 
fez na coluna de Ari Cunha no Correio Braziliense 
de hoje:

“Quanto custa um aborto e quanto custa 
a prevenção da gravidez? A quem interessa o 
aborto? Qual o grupo econômico que está por 
trás disso? Um país que enfrentou multinacio-
nais do fumo vai dar o braço a torcer para quem 
planta a ideia de que o aborto é liberdade? Um 
saco embrionário não é uma vida? (...) Saco 
embrionário é vida, sim. Semente vira árvore. 
Saco embrionário vira gente.”

Orgulho-me, Excelências, de ser um defensor 
da vida neste Parlamento, premissa que me uniu es-
sencialmente ao Partido Verde, do qual, nesta Casa, 
sou Vice-Líder.

A toda essa discussão de proteção ambiental 
acrescento apenas, na minha luta, o entendimento da 
necessidade de considerarmos o ser humano como 
parte integrante do meio ambiente.

Assim, protejamos o ovo da tartaruga marinha, 
bem como o filhote do macaco prego, do orangotango, 
do mico-leão dourado, mas protejamos também a vida 
humana desde a gestação.

No Brasil, é crime inafiançável atentar contra a 
vida dessas espécies, mas não o é atentar contra a 
vida humana, contra a espécie humana.

Há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu descriminalizar o aborto de anencéfalos. De-
claramos os anencéfalos indesejáveis e consentimos 
em seu descarte. Brevemente, temo que decidamos 
descartar também os com Síndrome de Down e outros.

Agora mesmo, no anteprojeto de reforma do 
Código Penal, apresentado por um grupo de juristas, 
no Senado Federal – um documento de mais de 300 
páginas –, estamos assistindo à proposição da des-
criminalização do aborto com até 12 semanas de ges-
tação, mediante atestado de um profissional médico 
ou psicólogo, quando a mãe não tiver condições de 
prosseguir na gravidez.
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Isso, se não é um atentado à Constituição Federal, 
que assegura em seus fundamentos o reconhecimento 
do direito da dignidade da vida humana, é, no mínimo, 
uma das nossas muitas incoerências.

Ontem este Plenário, por iniciativa dos ilustres 
Deputados Salvador Zimbalde e Alberto Filho, realizou 
sessão solene em homenagem ao Movimento Nacional 
da Cidadania pela Vida e ao Brasil sem Aborto.

Cerca de 300 pessoas aqui estiveram para enal-
tecer e homenagear o Movimento. Esse belíssimo 
evento não recebeu o destaque que mereceu, nem o 
destaque que certamente teria recebido um movimento 
pró-aborto, infelizmente.

Eu quero homenagear o Movimento Nacional da 
Cidadania pela Vida e o Brasil sem Aborto, na pessoa 
da Dra. Lenise. Ela sabe muito bem quanto tem sofrido 
de perseguições e ameaças pela sua luta intransigente 
em defesa da vida. Da mesma forma, Elba Ramalho, 
uma das mais importantes intérpretes da música bra-
sileira, sabe quanto tem custado a sua luta e o seu 
posicionamento contra o aborto, e, igualmente, a De-
putada Estadual Myrian Rios, do Rio de Janeiro. Eu as 
homenageio, homenageando a nobre Deputada Fáti-
ma Pelaes. Homenageio as mulheres de todo o Brasil 
comprometidas com essa causa.

Não ao derramamento de sangue! Não à pena 
de morte, que covardemente se pretende impor aos 
brasileirinhos! Não ao aborto! Não à descriminaliza-
ção do aborto!

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Era o que tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Missionário José Olim-

pio) – Concedo a palavra ao Deputado José Airton, 
do PT do Ceará.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero registrar que hoje tivemos uma sessão 
solene nesta Casa em homenagem póstuma a Chico 
Anysio, um dos maiores humoristas do País. Infeliz-
mente, eu não pude participar. Por isso, venho prestar 
minha homenagem a esse ícone do humor brasileiro, 
à sua família e aos seus amigos.

Nós aguardamos a aprovação, pelo Senado Fe-
deral, do Projeto de Lei nº 4.137, de 2008, de minha 
autoria, que cria o Dia Nacional do Humorista, no dia 
12 de abril, quando nasceu Chico Anysio, esse grande 
cearense filho de Maranguape.

Nós brasileiros lamentamos profundamente o fa-
lecimento de Chico Anysio, a quem esta Casa presta 
hoje uma homenagem póstuma e de quem tanto se 
orgulham todo o Brasil, o Ceará e, particularmente, 
Maranguape, berço de nascimento de Chico Anysio, 

onde anualmente ocorre o Festival Nacional de Hu-
mor, que temos apoiado e continuaremos apoiando, 
para que os humoristas do Ceará e do Brasil sejam, 
no dia 12 de abril, que esperamos seja o Dia Nacional 
do Humorista, homenageados pela alegria que dão a 
todos nós por meio da sua arte, da sua cultura e da 
forma irreverente, prestando um grande serviço para 
que elevemos nossa autoestima.

Quero solidarizar-me com todos, particularmen-
te com a família de Chico Anysio, neste dia em que a 
Câmara dos Deputados homenageia esse homem tão 
importante, que nos dignificou a todos. Se Deus qui-
ser, o dia 12 de abril permanecerá para sempre como 
a data nacional do Dia do Humorista.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
aqui com profundo pesar falar sobre a grande perda 
para o Brasil e o Ceará, que estão de luto com o fale-
cimento do humorista Chico Anysio, ícone do humor 
no Brasil. Registro aqui o meu pesar à família desse 
grande cearense que fez história e trouxe alegria a 
todos os brasileiros.

Quero lembrar que desde 2008 venho trabalhando 
para a aprovação do Projeto de Lei nº 4.137, de 2008, 
que já foi aprovado na Comissão de Educação e Cul-
tura e agora tramita na Comissão de Constituição e 
Justiça e que institui o Dia Nacional do Humorista no 
dia do nascimento de Chico Anysio, 12 de abril.

Agora, após o falecimento do humorista, minha 
intenção é acrescentar para que o Dia se chame Dia 
Nacional do Humor Chico Anysio. A homenagem não 
podia levar o nome do humorista antes porque ele 
ainda estava vivo. Por isso foi escolhida a data de seu 
nascimento como referência. De início, a ideia era 
homenagear os humoristas cearenses através do pai 
do humor, Chico Anysio, pois quem já visitou o Ceará 
conhece bem os nossos costumes e nosso humor. Por 
isso acredito que devemos reconhecer esse mérito que 
Chico Anysio conquistou com o reconhecimento nacio-
nal, abrindo as portas para a descoberta de diversos 
talentos que, através de seus programas, tiveram opor-
tunidade de divulgar seus personagens humorísticos.

São inúmeros os benefícios à saúde alcançados 
por meio da risada. Estudos médicos já comprovaram 
que o riso está associado à prevenção de doenças e 
à melhora de pacientes, pois ativa o sistema imuno-
lógico, já sendo considerada uma terapia que produz 
resultados surpreendentes. Por isso acho relevante 
homenagear aqueles que buscam alegrar a vida e o 
coração dos outros, assim como os benefícios que o 
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sorriso pode trazer. Eles são dignos de homenagem. 
E essa data, 12 de abril, deve permanecer sempre 
anotada na agenda de cada um de nós.

O humorista cearense morreu às 14h52 do dia 
23 de março. Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, 
conhecido como Chico Anysio, nasceu em Marangua-
pe, em 12 de abril de 1931. Humorista, ator, dublador, 
escritor, compositor e pintor, Chico se destacou em 
todas as atividades a que se dedicou, mas foi com o 
humor sofisticado e popular ao mesmo tempo que ga-
nhou espaço no coração dos brasileiros.

Chico Anysio também participou da vida política do 
nosso País de forma incontestável. Vale lembrar que ele 
foi um dos responsáveis pela intermediação referente 
ao exílio de Caetano Veloso em Londres. Quando com-
pletou 2 anos de exílio, Chico enviou uma carta para 
Veloso, para que este retornasse ao Brasil. Caetano e 
Gilberto Gil haviam sido presos em São Paulo, 2 se-
manas depois da decretação do AI-5, o ato que dava 
poderes absolutos ao regime militar. Trazidos ao Rio de 
carro, os dois passaram por três quartéis, até viajarem 
para Salvador, onde passaram 6 meses sob regime de 
prisão domiciliar. Em seguida, em meados de 1969, re-
ceberam autorização para sair do Brasil, com destino a 
Londres, onde só retornariam no início de 1972.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Missionário José Olimpio) 

– Concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes, do 
PCdoB do Ceará.

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, assomo mais uma vez à tribuna para ressaltar 
minha preocupação com um projeto de lei que flexibiliza 
o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil.

Há algum tempo, os senhores proprietários das 
grandes emissoras de rádio no Brasil vêm tentando 
flexibilizar o horário de transmissão de A Voz do Brasil, 
mas não obtiveram sucesso. Nessa semana, realizaram 
um congresso, e rapidamente a Casa resolveu atender 
aos pedidos. Hoje, realiza-se o congresso de enfermei-
ros do Brasil aqui, pedindo a aprovação da jornada de 
30 horas, luta que já dura mais de 20 anos. Parece-me 
que a solicitação não será incluída na pauta.

Aqueles que estiveram na clandestinidade e luta-
ram contra a ditadura militar sabem perfeitamente que 
a Rádio BBC, de Londres, uma estatal, quando dese-
java obter notícias do Brasil, sintonizava no programa 
A Voz do Brasil e obtinha as informações na hora exa-
ta. A Voz da América, a Rádio Tirana e tantas outras 
eram utilizadas para saber notícias do Brasil. Dentro 
do próprio País, nós não conseguíamos ter notícias, 
apenas aquelas que eram filtradas, por serem de in-
teresse do regime militar.

Eu não entendo como querem flexibilizar um pro-
grama estatal como A Voz do Brasil. Para atender a 
quem? Nas rádios do interior, quem participa são os 
políticos, falam o que querem. Quanto às rádios comu-
nitárias, nem todas são comunitárias, só falam o que 
eles querem. E ainda querem tirar do ar um programa 
oficial que já conta mais de 60 anos! É inaceitável.

Nossos valores não podem ficar à mercê de uma 
ou duas pessoas. A maioria dos jogadores de futebol, 
por exemplo, não canta o Hino Nacional porque não 
aprendeu, porque não se ensina, porque eles não têm 
conhecimento do nosso hino. A Voz do Brasil é um símbo-
lo ao qual querem dar fim para atender não sei a quem.

O SR. PRESIDENTE (Missionário José Olimpio) 
– Concedo a palavra à Deputada Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero dizer que sou veementemen-
te contra a flexibilização do programa A Voz do Brasil.

Eu gostaria de saber quem ouve A Voz do Brasil. 
Quem ouve A Voz do Brasil, senão as donas de casa, 
os idosos, os taxistas, os caminhoneiros, os trabalha-
dores e as trabalhadoras? Por que nós entendemos 
que essa medida de flexibilização vai trazer maiores 
problemas? Nós sabemos que as áreas afastadas dos 
centros urbanos têm o rádio como único instrumento 
para saber das informações, do trabalho desta Casa, 
do que se passa neste País.

Segundo o Datafolha, dois terços dos entrevis-
tados ouvem regularmente A Voz do Brasil. Que outro 
programa cumpre a missão de informar com isenção, 
de forma clara? Não existe.

Nas áreas rurais, as famílias que têm de dormir 
cedo porque têm de acordar muito cedo para ir para 
o trabalho têm A Voz do Brasil como momento de re-
flexão, para ouvir e entender o que está se passando.

Nós sabemos que essa flexibilização vai criar mais 
problemas para a população. São 75 anos, e sequer 
querem deixar que o programa complete seu centená-
rio. A Voz do Brasil faz parte da história da radiodifusão 
no Brasil, faz parte da minha história – tenho 70 anos. 
Aprendi a ouvir O Guarani, aprendi a ouvir A Voz do 
Brasil com os meus pais, que diziam que aquele era um 
momento em que todos nós tomávamos conhecimento 
das mudanças que estavam acontecendo.

Ora, se sabemos que A Voz do Brasil cumpre 
papel simbólico importantíssimo, de abrigo, sem inte-
resse privado, de informações realmente necessárias 
à população, nós temos – é importante – que garantir 
o direito público à informação. A quem interessa essa 
mudança? É por causa da Copa? Não se justifica. Quem 
não ouve A Voz do Brasil não vai ouvi-la em qualquer 
circunstância de mudança, mas aqueles que acompa-
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nham os debates políticos vão ouvir A Voz do Brasil. 
Todos dizem que ninguém ouve os debates políticos, 
os programas partidários. No dia seguinte, os maiores 
comentários são sobre o programa, sobre quem tem o 
melhor programa, sobre quem se apresentou melhor, 
etc. Por que essa justificativa, que não me parece ser 
nobre? O que me parece é que querem esse horário 
nobre da rádio brasileira para alguma negociação.

Portanto, Sr. Presidente, o programa A Voz do 
Brasil criou o seu próprio ouvinte, tem o seu auditório 
cheio todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira.

Vivemos um momento novo da comunicação do 
Brasil, que deve ser para todos. Avançamos em tecno-
logia, em modernização, mas até agora, Sr. Presiden-
te, eu nunca vi nem sei que se tenha criado algo que 
possa substituir a comunicação radiofônica.

Quem tem ouvido ouça o que diz a voz da ex-
periência, da prática sempre moderna, ao alcance de 
todos: A Voz do Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo-
mento em que se discutem propostas de flexibilização 
do horário do programa A Voz do Brasil, o nosso noti-
ciário radiofônico público, quero destacar a importân-
cia desse serviço e do horário que está já enraizado 
na cultura dos brasileiros e me manifestar favorável à 
manutenção dos horários tradicionais.

Quem ouve a Voz do Brasil recebe muitas informa-
ções relevantes que não são apresentadas nos telejor-
nais privados. Desde a infância escuto aquele trecho de 
O Guarani, de Carlos Gomes, com grande interesse. É 
o sinal de alerta para todos os cidadãos de que começa 
ali um programa informativo de grande importância, que 
traz noticias muito importantes para as suas vidas, no 
campo e na cidade. Os ouvintes de áreas afastadas dos 
grandes centros urbanos, geralmente no Norte-Nordes-
te, são os que mais ouvem o programa, pelo fato de ser 
um informativo político diário – muitas vezes o único em 
meio a rádios musicais populares existentes. Nos centros 
urbanos, são os taxistas, os motoristas de caminhão, as 
trabalhadoras domésticas e as donas de casa.

Ao contrário do que se divulga, A Voz do Brasil 
tem boa audiência. Segundo pesquisas, o maior índi-
ce ocorre nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde 
dois terços dos entrevistados pelo Datafolha disseram 
que ouviam regularmente A Voz do Brasil.

Que outro programa cumpre a missão de infor-
mar, da forma isenta e clara como este o faz? A Voz 
do Brasil representa um espaço de divulgação tam-
bém do Legislativo frente a algumas campanhas de 
desmoralização e desqualificação que muitas vezes 

são divulgadas nos veículos de comunicação. É um 
patrimônio dos brasileiros, e devemos mesmo exigir 
que seja mantido como é.

Nas áreas rurais, o programa começa no horário 
local das 18 horas, quando já está anoitecendo na re-
gião e pelo motivo de haver famílias que dormem muito 
cedo em função do trabalho no dia seguinte.

A proposta de flexibilização de horário vai criar 
ainda um grande problema, que é a fiscalização das 
mais de 5 mil emissoras de rádio em todo o País, que 
deverão estar transmitindo o programa em horários di-
ferenciados. É uma solução que cria mais problemas.

A Voz do Brasil faz parte da história da radiodifu-
são brasileira. Em 1995, A Voz do Brasil entrou para o 
Guiness Book como o programa de rádio mais antigo 
do Brasil. O noticiário também é o mais antigo progra-
ma de rádio do hemisfério sul.

Atualmente, os primeiros 25 minutos do programa 
A Voz do Brasil são produzidos pela EBC Serviços, e 
gerados ao vivo, via EMBRATEL, para todo o Brasil. 
Já os 35 minutos seguintes são pré-gravados, para 
inserção pela própria EBC Serviços.

A Voz do Brasil cumpre um papel simbólico im-
portantíssimo – o de abrigo, sem interesses privados, 
de informações realmente necessárias à população. 
Precisamos garantir o direito público à informação.

O Brasil tem milhares de idosos; a maioria es-
magadora ouve e comenta. A quem interessa essa 
mudança? Por conta da Copa? Quem não ouve A Voz 
do Brasil não vai fazê-lo em outros horários ou em ne-
nhuma situação que não seja de seu hábito.

Os debates políticos, de campanha, em pro-
gramas partidários, dizem que ninguém os vê, mas 
no dia seguinte o que mais se ouve são comentários 
sobre quem foi o melhor, as propostas, etc. Nem por 
isso abrimos mão e ainda queremos que nossos spots 
apareçam em horário nobre, quase sempre na faixa 
entre as 8 e as 9 horas da noite.

A Voz do Brasil criou seu próprio ouvinte, tem au-
ditório cheio todos os dias, de segunda a sexta-feira. 
Estamos em um momento novo da comunicação do 
Brasil; assim deve ser para todos. Avançamos em tec-
nologia, nos modernizamos, mas até agora não criamos 
nada que possa substituir a comunicação radiofônica.

Quem tem ouvidos ouça o que diz a voz da ex-
periência, da prática sempre moderna e ao alcance de 
todos: A Voz do Brasil.

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Missionário José Olimpio, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Chico 
Lopes, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Com a pa-
lavra o Deputado Paulo Foletto.

Em seguida concederei a palavra ao Deputado 
Manato.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, pela 
manhã, no Palácio Anchieta, no Estado do Espírito 
Santo, vivemos um momento de muita alegria.

Nós, do Espírito Santo, que recentemente vive-
mos um momento de ansiedade com o término, em 
janeiro de 2013, do incentivo à importação, que vive-
mos alguma ansiedade com relação aos royalties do 
petróleo – graças a Deus e à Presidente Dilma estamos 
tranquilos em saber que os contratos serão cumpridos 
–, vivemos ontem momentos de muita alegria.

O Governador Renato Casagrande anunciou, em 
cerimônia no Palácio – está aqui no jornal A Gazeta e 
também no jornal A Tribuna: “Obras à vista em 20 es-
tradas” e “Nas melhorias, o Estado vai investir quase 
R$650 milhões”.

O nosso Governador anunciou ontem 23 projetos 
de intervenção, com recursos única e exclusivamente 
do Estado e que vão movimentar 650 milhões de reais 
e beneficiar 27 Municípios do nosso Estado, de Ponto 
Belo a Bom Jesus do Norte, de Fundão e Aracruz, no 
litoral, até Laranja da Terra e São Roque do Canaã. 
Serão pontes, recuperações, pavimentações, reabilita-
ções, duplicações, um sem-número de rodovias que o 
Governo Casagrande colocará à disposição. Algumas 
obras em término de licitação, outras em fase de lici-
tação, mas todas com projetos prontos.

Uma obra particularmente chama a atenção da 
população de Cariacica, Município com quase 400 mil 
habitantes: o Contorno de Cariacica, que deve ficar 
pronto em 1 ano. É uma obra ansiada por toda a popu-
lação que se encaminha para a região centro-serrana 
do Espírito Santo.

Além desses quase 700 milhões de reais em in-
vestimentos com recursos do Estado, estão em fase 
de execução várias obras do Programa BID. O Estado 
pegará dinheiro emprestado do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, mas o cidadão capixaba vai pa-
gar. Então, não se trata de dinheiro a fundo perdido; 
é um compromisso que o caixa do Estado tem que 
cumprir e que soma 250 milhões de dólares, mais ou 
menos 500 milhões de reais. Os dois investimentos, 
quase todos em execução, o do BID e os investimentos 
com recursos próprios ontem anunciados e em fase 
de licitação, somam quase 1 bilhão e 200 milhões de 
reais. São obras que o Governo do Estado do Espírito 
Santo, o Governo Casagrande, executa para melhorar 
a qualidade de vida do seu cidadão.

Sr. Presidente, ainda não terminou. Nosso Go-
vernador, a Secretaria de Obras, na pessoa do Fábio 
Damasceno, e o DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem), na pessoa da Dra. Teresa Casotti, já anun-
ciaram 17 milhões de reais em projetos que, assim que 
possível, entrarão em fase de execução.

Então, ontem, foi um dia de alegria no Palácio 
Anchieta, com a presença do Governador Casagrande, 
de vários Secretários e de vários Prefeitos do interior, 
porque 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimen-
tos não é todo dia que se tem.

Por isso, eu queria parabenizar Renato Casa-
grande pelo brilhante Governo que vem fazendo em 
nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Deputado 
Biffi, V.Exa. terá 1 minuto.

O SR. BIFFI (PT-MS. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
parabenizá-lo por assumir a Presidência desta Casa 
neste instante, Deputado Chico Lopes, grande Parla-
mentar, membro da Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, nobres Depu-
tados, informo que, no último domingo, realizamos, em 
Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul – que 
ainda muita gente desconhece, chama de Mato Grosso 
–, a Convenção do Partido dos Trabalhadores. E, para 
nossa alegria, nossa satisfação, houve participação 
maciça dos nossos militantes, dos nossos filiados e 
de diversos partidos. Naquele momento, escolhemos 
o Deputado Federal Vander Loubet, companheiro do 
Partido dos Trabalhadores, para ser nosso grande can-
didato naquela Capital.

Faço este registro com grande satisfação, com 
muita alegria. Parabenizo toda a militância do meu par-
tido na Capital por esse momento de democracia, de 
união e de muita alegria nessa caminhada democráti-
ca – eleições de 2012 – para elegermos os Prefeitos 
e os Vereadores.

Era isso, Sr. Presidente, que queria anunciar a 
esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Concedo 

a palavra ao Deputado Carlos Souza, por 1 minuto.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me 
posicionar a respeito da possibilidade de flexibilização 
do horário do programa A Voz do Brasil.

Confesso, Sr. Presidente, que não há necessida-
de dessa flexibilização, mesmo porque A Voz do Brasil 
tem 60 anos no ar, e já existe a cultura do povo brasi-
leiro, principalmente daqueles que moram nos locais 
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mais distantes, de difícil acesso à comunicação, de 
estar presente todos os dias escutando A Voz do Brasil.

Esse é o procedimento mais democrático que 
acontece neste Parlamento, Sr. Presidente, para que 
possamos divulgar os nossos trabalhos. Um procedi-
mento aberto, amplo, de fácil acesso ao povo brasileiro, 
é A Voz do Brasil. Nem a TV Câmara tem essa facilida-
de que A Voz do Brasil proporciona aos Parlamentares, 
para que o povo tenha acesso ao que verdadeiramente 
está sendo feito no Congresso Nacional.

No meu Estado, o Amazonas, o programa A Voz 
do Brasil é muito escutado, porque lá a comunicação 
é de difícil acesso aos Municípios mais distantes.

Eu não entendo, Sr. Presidente, qual a motivação 
de quererem flexibilizar o horário do programa A Voz 
do Brasil, que tem 60 anos de audiência, 60 anos pres-
tando grande serviço aos brasileiros, principalmente 
àqueles mais distantes dos grandes centros.

Eu acho que essa mudança não tem nada a ver, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Para uma 
breve intervenção, nosso companheiro Carlaile Pedrosa.

O SR. CARLAILE PEDROSA (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desejo, nesta tribuna, prestar justa 
homenagem ao Leão do Bonfim por ocasião de seu 
aniversário de fundação, a ser comemorado no dia 
28 de junho.

Essa valorosa agremiação esportiva mineira com-
pletará 104 anos de gloriosa existência, e acredito que 
essa data merece registro nos Anais do Poder Legis-
lativo Federal.

Orgulho da cidade de Nova Lima, o Villa Nova 
Atlético Clube tem marcado a história do futebol de 
Minas Gerais de modo honrado, vitorioso e ininter-
rupto desde 1908.

O Villa Nova Atlético Clube é o segundo clube mais 
antigo de Minas Gerais em atividade e foi o primeiro 
clube a se sagrar campeão, bicampeão e tricampeão 
mineiro na era profissional, implantada em 1933.

Parabéns e vida longa ao Villa Nova Atlético 
Clube!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo, 
nesta tribuna, prestar justa homenagem ao Leão do 
Bonfim por ocasião de seu aniversário de fundação, a 
ser comemorado no dia 28 de junho.

Essa valorosa agremiação esportiva mineira com-
pletará 104 anos de gloriosa existência, e acredito que 

essa data merece registro nos Anais do Poder Legis-
lativo Federal.

Ao longo dessa longa trajetória, o Villa Nova Atlé-
tico Clube, orgulho da cidade de Nova Lima, tem mar-
cado a história do futebol de Minas Gerais de modo 
honrado, vitorioso e ininterrupto desde 1908.

O Villa Nova Atlético Clube é o segundo clube mais 
antigo de Minas Gerais em atividade, sendo superado 
apenas pelo Clube Atlético Mineiro, que nasceu em 25 
de março de 1908, apenas 3 meses antes.

Foi o primeiro clube mineiro a formar jogadores 
como Zezé Procópio e Perácio, que disputaram uma 
Copa do Mundo, a de 1938, pela Seleção Brasileira. 
Foi também o primeiro clube a se sagrar campeão, 
bicampeão e tricampeão mineiro na era profissional, 
implantada em 1933. E ainda foi o primeiro clube mi-
neiro a jogar no Maracanã.

A história do Villa Nova Atlético Clube está in-
trinsecamente ligada à exploração do ouro na região, 
por volta de 1725. O aparecimento dos investimentos 
ingleses na mineração do ouro em Nova Lima remonta 
ao longínquo ano de 1834, quando a mina foi adquirida 
pela Companhia de Mineração São João Del Rey Ltda.

Em 1957, os ingleses começaram a fazer a trans-
ferência acionária da empresa para os brasileiros, e foi 
assim que, em 1960, surgiu a Mineração Morro Velho. A 
busca por novas tecnologias que possibilitassem a ex-
tração do ouro localizado no subsolo, que tinha galerias 
que avançavam a 2.453 metros abaixo da superfície, 
fez com que a Morro Velho se associasse, em 1975, 
à Anglo American Corporation, empresa sul-africana.

Foi nesse contexto que houve a decisão de se 
fundar um time de futebol, ao qual batizaram de Villa 
Nova Athletic Club, numa homenagem ao nome da ci-
dade, que, na época, era Villa Nova de Lima.

O sangue que corre nas veias do bravo e deste-
mido Leão do Bonfim foi plasmado também por brasi-
leiros, mais precisamente pelas mãos iluminadas de 
Álvaro Magalhães, que, num encontro casual com o 
inglês George Fellews, numa mesa de bar, uniu-se a 
ele para fundar o Villa Nova Atlético Clube.

No começo da sua existência, o clube era ban-
cado pelos próprios jogadores, e os treinos eram rea-
lizados num precário campo de terra. Naquela época, 
o Villa Nova jogava com uniforme diferente do modelo 
que se imporia futuramente como o oficial e tradicional.

Os calções, na verdade bermudas que cobriam 
o joelho, eram brancas, e as camisas brancas tinham 
uma faixa diagonal vermelha, cor escolhida para ho-
menagear o padroeiro da Inglaterra, São Jorge.

O primeiro Presidente eleito do Villa Nova foi 
Adolfo Magalhães, que tinha como Secretário José 
Furtado e como capitão de futebol, função equivalen-
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te hoje a diretor de futebol, George Fellews. João Luiz 
Morethzon, um dos fundadores, era mesmo um des-
portista nato, pois, além de atuar no Leão, foi também 
Presidente do Atlético Mineiro, em 1914.

Essa comunhão de raças ficou evidente na for-
mação dos primeiros times do Leão do Bonfim ao lon-
go da história. Numa época em que o racismo ditava 
vários comportamentos sociais, o Villa Nova nunca 
se importou em escalar atletas negros, sendo um dos 
pioneiros em Minas Gerais nessa importante afirma-
ção de princípios democráticos e de igualdade racial.

Parabéns ao Villa Nova Atlético Clube e votos de 
muitas vitórias, à altura do seu destino!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chico Lopes) – Concedo 

a palavra ao Deputado Arnaldo Jardim, do PPS de 
São Paulo.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, num momento muito importante 
para esta Casa, acredito eu, em que ela pôde cumprir 
o seu papel de acompanhar, discutir políticas públi-
cas, fiscalizar aquilo que acontece no País, especi-
ficamente no Executivo, tivemos aqui uma audiência 
pública, proposta por mim e aprovada pela Comissão 
de Minas e Energia, em que recebemos a Presidente 
da PETROBRAS, Maria das Graças Foster. Tivemos 
ali uma grande participação de Parlamentares e um 
debate que reputo da maior importância.

Quero me ater, Sr. Presidente, a dois aspectos 
que eu, como proponente, inquiri da Presidente da 
PETROBRAS naquela ocasião. Primeiro, ela apre-
sentou um quadro sobre a evolução da produção da 
PETROBRAS e, ao final, concluiu que um grande au-
mento da produção da PETROBRAS havia ocorrido 
nos últimos anos.

No meu momento, acabei tendo a oportunidade 
de detalhar um pouco aquilo que ela havia apresen-
tado e também de fazer com que os dados falassem 
mais do que qualquer argumento e fossem o principal 
argumento, ou seja, demonstrando que infelizmente a 
produção da PETROBRAS tem crescido de forma pífia 
nos últimos anos, Sr. Presidente.

Essa é a triste realidade. É uma realidade tão 
vigorosa e tão evidente que fez com que aquilo que 
se comemorou há alguns anos, a autossuficiência do 
País em termos de combustíveis, fosse hoje letra morta. 
Não somos autossuficientes em combustíveis. Entre a 
nossa produção de petróleo e o nosso consumo há um 
déficit que tem crescido sistematicamente e que faz 
hoje com que sejamos um dos maiores importadores 
de combustíveis do mundo. Os fatos são evidentes.

Segundo, discutimos também, Sr. Presidente, 
os projetos de implantação. Vou me referir à Refina-
ria Abreu e Lima e ao COMPERJ como dois projetos 
simbólicos que sofriam um grande atraso e um extra-
ordinário aumento de custos. Discutimos isso também, 
e até saudei aquele que foi um esforço – reconheço – 
Da Presidente da PETROBRAS, particularmente para 
agilizar a encomenda de sondas, instrumento funda-
mental para ampliar a prospecção e abrir o caminho 
para a produção de petróleo.

Isso não foi bem resolvido na audiência. Aliás, ao 
contrário, muitos Parlamentares, apressados, queren-
do ser mais realistas do que o rei, acabaram entrando 
numa linha de defesa – desculpem-me dizer— obtusa 
daquilo que se dizia.

Mas nada é melhor do que a realidade dos fa-
tos. Hoje está em todos os jornais que a Presidenta 
da PETROBRAS reconhece que o crescimento da 
PETROBRAS, a sua produção, está muito aquém do 
necessário, e também anuncia uma revisão das priori-
dades dos projetos e daquilo que é a ação da empresa. 
Ela reconheceu também problemas graves de projeto 
e gerenciamento dos projetos. Referiu-se especifica-
mente, como havíamos mencionado, à Refinaria Abreu 
e Lima e à situação do COMPERJ.

Então, eu quero, de um lado, relembrar esse de-
bate que fizemos, importante para o País, e, de outro, 
saudar a atitude realista que agora adota a Presidente 
Maria das Graças Foster e que me dá uma esperança, 
a expectativa de que assim, com os pés fincados no 
chão, com menos conversa e mais gerenciamento e 
eficiência, possamos fazer com que a PETROBRAS, 
fundamental e decisiva para o nosso País... 

(O microfone é desligado.)
O SR. ARNALDO JARDIM – A nossa expectativa 

é de que possamos ter esse momento em que esse 
plano mais exequível, realista, possa acontecer por 
parte da PETROBRAS e possamos ter a PETROBRAS 
como se deve e pode fazer, com um papel indutor im-
portante, acelerador do crescimento do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arnaldo Jardim, 
o Sr. Chico Lopes, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos vo-
tar, temos várias matérias para votar.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Concordo 
com V.Exa., Sr. Presidente, mas eu queria fazer um 
registro, se me permite.
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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, 
eu queria apenas lamentar e registrar aqui o faleci-
mento do pai do nosso Deputado Cândido Vaccare-
zza no domingo.

Por isso, em meu nome pessoal e, tenho certeza, 
desta Casa, as nossas condolências ao ilustre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os senti-
mentos de todos nós ao Deputado Cândido Vaccarezza.

O SR. LUIZ NISHIMORI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu apenas 
gostaria de deixar como lido o meu discurso. 

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 18 
de junho de 1908 é considerado o dia em que houve 
o início da grande imigração japonesa para o Brasil. 
Naquele dia, Sr. Presidente, aportou em Santos o navio 
Kasato Maru, com famílias japonesas que vieram traba-
lhar em terras brasileiras. Esses primeiros imigrantes, 
enfrentando inúmeras dificuldades, mas com perseve-
rança e muito esforço, contribuíram com seu trabalho 
e cultura para o desenvolvimento da Nação brasileira.

Atualmente, os japoneses e seus descendentes 
que moram no Brasil representam a maior concentra-
ção de nipônicos fora do território do japonês.

O Japão e o Brasil mantêm uma forte relação de 
confiança e intenso comércio.

O intercâmbio cultural é extraordinário, em um 
país e no outro, nas artes marciais, na gastronomia e 
na esperança por dias melhores. Culturas tão diferentes, 
Sras. e Srs. Deputados, como a milenar japonesa e a 
incipiente tradição cultural brasileira se ajustaram tão 
bem, que poderíamos considerá-las complementares.

Hoje, dia 26 de junho, o Grupo Parlamentar Brasil 
Japão e a Embaixada do Japão realizaram no Plenário 
2 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a partir das 
10 horas, uma sessão solene alusiva aos 104 anos da 
imigração japonesa no Brasil. Lá estiveram os represen-
tantes do Grupo Parlamentar, o Embaixador do Japão, 
Akira Miwa, várias personalidades japonesas e descen-
dentes, que se destacaram na sociedade brasileira e 
foram agraciados com um diploma de honra ao mérito.

Ainda em homenagem à imigração japonesa no 
Brasil, a partir das 12 horas deu-se o início da ceri-
mônia de abertura da Exposição Cultural Nipônica nas 
instalações da Câmara dos Deputados, que permane-

cerá até o dia 29 de junho. A cerimônia contou com 
a apresentação do grupo de tambor japonês Ryukyu 
Koku Matsuri Daiko, que estremeceu de emoção os 
presentes no momento da apresentação.

A exposição está dividida em três seções, Sr. 
Presidente. Na primeira seção temos fotos da região 
de Tohoku, com as imagens dos estragos causados 
– e de sua recuperação – pelo terremoto, seguido de 
um tsunami de gigantescas proporções, que assolou 
o norte do Japão em 11 de março de 2011, ceifando 
milhares de vidas e deixando milhares de outros de-
sabrigados. Na segunda seção temos arranjos florais 
– Ikebana, e na terceira seção, lindíssimas estampas 
de Ukiyo-ê da região de Tohoku.

A exposição, Sras. e Srs. Deputados, chama a 
atenção de todos aqueles que frequentam a Câmara 
dos Deputados devido à beleza das estampas Ukiyo-
-ê, que é o nome tradicional da gravura japonesa que 
floresceu na antiga Edo do século XVII, atual Tóquio.

As belas imagens ou figuras do Ukiyo-ê, que 
significa “cenas do mundo flutuante”, retratam cenas 
de atores de kabuki, cortesãs e gueixas, bem como 
mulheres de rara beleza. A composição de equilíbrio e 
harmonia, a leveza dos traços, com cenas inusitadas, 
influenciou e surpreendeu a Europa do final do século 
XIX, tanto que impressionistas como Millet, Degas e 
Van Gogh passaram a colecionar as gravuras Ukiyo-ê.

Os belíssimos arranjos florais do Ikebana, Sras. 
e Srs. Deputados, mexem com os sentidos de visão 
e olfato e despertam em cada observador reflexão.

As fotos com as imagens de reconstrução da re-
gião de Tohoku após o terremoto são algo impressio-
nante. Várias fotos mostram os estragos e a rápida re-
cuperação em estações do metrô, aeroporto e rodovias.

Em minha opinião, Sr. Presidente, a mais impres-
sionante foto da reconstrução das instalações e estru-
turas danificadas pelo terremoto é a de um trecho de 
150 metros da rodovia Joban.

A foto mostra o dano provocado pelo terremoto, em 
que é possível visualizar um enorme deslocamento lateral 
da pista de rolamento. A pista rompida como se fossem 
degraus permite medir em escala, vista a presença de 
um operário no local do deslocamento, a espessura da 
base sólida da rodovia, que parece ser composta de brita 
e um aglomerado de cimento e betume com cerca de 60 
centímetros. Sobre esta base sólida encontra-se a faixa 
de rolamento com cerca de 20 centímetros – asfalto –, 
bem diferente das rodovias brasileiras.

Fica claro ao bom observador, Sras. e Srs. Depu-
tados, que o trecho da rodovia Joban danificado pelo 
terremoto tem uma base sólida e foi feito para durar 
décadas em uso normal, não fosse a força devastadora 
da natureza que o destruiu.
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A foto que mostra o trecho recuperado da rodovia 
é datada de 17 de março de 2011, ou seja, seis dias 
após a ocorrência do terrível terremoto e seus danos.

Para finalizar, Sr. Presidente, convido todos a 
verem a belíssima exposição da Semana Cultural do 
Japão na Câmara dos Deputados e a dedicar um mo-
mento de reflexão às imagens e gravuras ali expos-
tas, que certamente podem contribuir para o nosso 
aprimoramento.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. VITOR PAULO – Sr. Presidente, posso 

concluir?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concluir?
O SR. VITOR PAULO – Sr. Presidente, eu estava 

falando, o Deputado me interrompeu.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não entendi.
O SR. VITOR PAULO – Era a minha vez de fa-

lar, o Deputado deu prosseguimento, e o Presidente 
passou a Presidência a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado, 1 minuto.

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Então, dou como lido o pronun-
ciamento que faço, Sr. Presidente, porque hoje é o 
Dia Mundial de Combate às Drogas e certamente é 
um dever nosso, do Parlamento, do Estado brasileiro, 
lutar em relação a isso.

Desde 1987, a ONU fixou essa data, tamanha a 
preocupação com as drogas no nosso País e no nos-
so Estado. Hoje o crack, Sr. Presidente, tem vitimado 
milhões de jovens e adultos brasileiros.

Então, quero dar como lido este pronunciamento 
e pedir que combatamos as drogas como um problema 
de saúde pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 1987 
a Organização das Nações Unidas fixou o dia 26 de 
junho como o Dia Mundial de Combate às Drogas. Na 
época, portanto, o problema já era suficientemente 
grave e preocupante para provocar tal medida. Hoje, 
passados 25 anos, não podemos dizer que a situação 
seja melhor. No Brasil, certamente não. Em 1987 não 
tínhamos aqui a pior das drogas, o crack, que hoje já 
vitima milhões de brasileiros.

A questão das drogas é, sem dúvida, um dos 
temas mais prementes para a sociedade brasileira. 
Diariamente vemos debates a respeito, e em debates 
há, normal e necessariamente, opiniões divergentes. 
É assim que se constrói o conhecimento, pela contra-
posição de ideias.

Hoje, aproveitando a passagem do Dia Mundial 
de Combate às Drogas, eu sinto a necessidade de me 
contrapor a uma dessas ideias, depois de analisar e 
refletir demoradamente.

Ocorre que quando se fala em combate às drogas 
não se está querendo combater algumas substâncias 
químicas. Quando defendemos o combate às drogas 
não estamos querendo impedir pessoas de ter sen-
sações artificiais, e ninguém verdadeiramente pensa 
que seja o caso.

O verdadeiro problema, todos sabemos qual é, 
pois rara hoje em dia é a pessoa que jamais testemu-
nhou pessoalmente pelo menos alguma das consequ-
ências da degradação humana e social que acompanha 
o uso de drogas: são os milhões de brasileiros que se 
abandonam ao vício, negligenciando seu trabalho, seus 
familiares e sua saúde, frequentemente desestabili-
zando e até causando a dissolução de suas famílias; 
são os crimes de toda sorte, desde pequenos furtos 
para comprar mais uma dose de droga até assassina-
tos e guerras de quadrilhas em disputas de território; 
a prostituição de menores de idade para continuarem 
drogando-se; a evasão escolar e assim por diante.

Poderia continuar por longo tempo enumeran-
do todos os males que as drogas causam, mas não 
é necessário.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu 
espero que este Dia de Combate às Drogas, venha 
contribuir para que venhamos contestar e refutar este 
mal que assola a sociedade.

Obrigado.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 4
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AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazônas: 2

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

César Halum PSD 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Professor Setimo PMDB 
Telma Pinheiro PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 

Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Total de PARAÍBA 4
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Danilo Cabral PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pastor Eurico PSB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

João Caldas PSDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
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Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Oziel Oliveira PDT 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 33

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 

Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Emanuel Fernandes PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
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Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Rodrigo Garcia DEM 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 43

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Paulo Tadeu PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23019 

Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 267 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

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.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 562, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 562, de 2012, que dispõe sobre 
o apoio técnico ou financeiro da União no 
âmbito do Plano de Ações Articuladas, altera 
a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
incluir os polos presenciais do sistema Univer-
sidade Aberta do Brasil na assistência finan-
ceira do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
altera a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, 
para contemplar com recursos do FUNDEB 
as instituições comunitárias que atuam na 
educação do campo, altera a Lei no 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a 
assistência financeira da União no âmbito do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos, e dá outras providências; tendo pa-
recer da Comissão Mista pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa; pelo 
atendimento dos pressupostos de relevância 
e urgência; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação desta e 
das emendas de nºs 1 a 4, 6 a 8, 15, 16, 28, 30, 
31, 40, 41, 44, 45 e 53, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão anexo, e pela rejeição das 
emendas de nºs 5, 9 a 14, 17 a 27, 29, 32 a 39, 
42, 43, 46 a 52 e 54 a 74 (Relator: Padre João).

PRAZO NA CÂMARA: 17-4-12
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

5-5-12 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-8-12
COMISSÃO MISTA: Declaração inci-

dental de inconstitucionalidade do artigo 5º, 
caput, artigo 6º, §§ 1º e 2º da Resolução do 
Congresso Nacional n. 1/02, com eficácia ex 

nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.029 (DOU de 16/3/12).

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esta medi-
da provisória, como já tem parecer aprovado pela Co-
missão e é a primeira medida provisória no rito novo 
das medidas provisórias, não tem a necessidade de 
apresentação do relatório pelo Relator.

Há um requerimento do PSDB aqui. Há acordo 
para votar, que foi expressado na reunião de Líderes. 
Vamos tirar esse requerimento do PSDB.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB retira esse requerimento.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ORADOR

“Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do art. 117, combinado os art. 101, I, a, 2 e 
117, X, do Regimento Interno, o adiamento da 
discussão por 02 sessões da MP nº 562/2012.”

Sala das Sessões, 19 de junho de 2012. 
– Vaz de Lima, Vice-Líder do PSDB.

“Requeremos, nos termos do art. 193 c/c 
117, X do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o adiamento da votação, por 02 
Sessões da MPV nº 562/12.”

Sala das Sessões, 19 de junho de 2012. 
– Vaz de Lima, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não haven-
do oradores inscritos para discutir a matéria, declaro 
encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
HÁ SOBRE A MESA O SEGUINTE:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE 
BANCADA

“Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em se-
parado da Emenda nº 11/2012, apresentada à 
MP 562, de 2012, constante da Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, em 19 de junho de 
2012. – Carmen Zanotto, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a apreciação preliminar da medida provisória e de suas 
emendas quanto ao atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e sua ade-
quação financeira e orçamentária, conforme parecer 
adotado pela Comissão Mista, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2012, do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o Projeto de Lei de Conversão nº 10, adotado pela Co-
missão Mista, ressalvados os destaques.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 10 , DE 2012 

(Medida Provisória Nº 562, de 2012)

Dispõe sobre o apoio técnico ou fi-
nanceiro da União no âmbito do Plano de 
Ações Articuladas, altera a Lei no 11.947, 
de 16 de junho de 2009, para incluir os po-
los presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira 
do Programa Dinheiro Direto na Escola, al-
tera a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, 
para contemplar com recursos do FUNDEB 
as instituições comunitárias que atuam na 
educação do campo, altera a Lei no 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre 
a assistência financeira da União no âmbi-
to do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, altera Lei nº 8.405, de 9 
de janeiro de 1992 e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O apoio técnico ou financeiro prestado em 

caráter suplementar e voluntário pela União às redes 
públicas de educação básica dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será feito mediante a pactu-
ação de Plano de Ações Articuladas – PAR. 

Parágrafo único. O PAR tem por objetivo promover 
a melhoria da qualidade da educação básica pública, 
observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano 
Nacional de Educação. 

Art. 2o O PAR será elaborado pelos entes fede-
rados e pactuado com o Ministério da Educação, a 
partir das ações, programas e atividades definidas 
pelo Comitê Estratégico do PAR, de que trata o art. 3o. 

§ 1o A elaboração do PAR será precedida de um 
diagnóstico da situação educacional, estruturado em 
quatro dimensões:

I – gestão educacional;
II – formação de profissionais de educação;
III – práticas pedagógicas e avaliação; 
IV – infraestrutura física e recursos pedagógicos;

§ 2o O Ministério da Educação prestará assis-
tência técnica aos entes federados na elaboração do 
PAR, com o objetivo de:

I – identificar as medidas mais apropriadas para 
a, melhoria da qualidade da educação básica e sua 
oferta com equidade, assegurado o atendimento de 
suas necessidades referentes ao acesso, permanência 
e conclusão com sucesso pelos educandos;

II – auxiliar na efetivação dos planos estaduais e 
municipais de educação.

§ 3o O acompanhamento e o monitoramento da 
execução das ações pactuadas no âmbito do PAR e 
o cumprimento das obrigações educacionais nele fi-
xadas serão realizados com base na análise de rela-
tórios de execução ou, quando necessário, por meio 
de visitas técnicas. 

Art. 3o Fica instituído o Comitê Estratégico do 
PAR, no âmbito do Ministério da Educação, com o 
objetivo de definir, monitorar e revisar as ações, pro-
gramas e atividades que serão objeto de apoio técnico 
ou financeiro da União, assegurada a representação 
do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Educação – CONSED e da União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação – UNDIME, na forma 
de regulamento.

§ 1o A inclusão ou a atualização das ações do 
PAR pelo comitê de que trata o caput poderá implicar 
a revisão do termo de compromisso a que se refere 
o § 1o do art. 4o. 

§ 2o A composição e as normas de organização 
e funcionamento do comitê serão estabelecidas em 
regulamento.

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educa-
ção, fica autorizada a transferir recursos aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, com a finalidade 
de prestar apoio financeiro à execução das ações do 
PAR, sem a necessidade de convênio, ajuste, acordo 
ou contrato. 

§ 1o A transferência direta prevista no caput será 
executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE e ficará condicionada ao cum-
primento de termo de compromisso, que deverá con-
ter, no mínimo: 

I – identificação e delimitação das ações a se-
rem financiadas;

II – metas quantitativas; 
III – cronograma de execução físico-financeiro; 
IV – previsão de início e fim da execução das 

ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. 
§ 2o Os recursos financeiros serão liberados aos 

órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios mediante depósito em contas correntes 
específicas, abertas e mantidas exclusivamente em 
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instituições financeiras oficiais federais com as quais 
o FNDE mantenha parcerias, conforme cronograma 
estabelecido nos termos de compromisso. 

§ 3o Os recursos transferidos pelo FNDE serão 
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança 
aberta especificamente para este fim, quando a pre-
visão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou 
em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da 
dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo 
inferior a um mês. 

§ 4o A movimentação das contas correntes rece-
bedoras dos recursos transferidos nos termos desta 
Medida Provisória ocorrerá exclusivamente por meio 
eletrônico, para que seja devidamente identificada a 
titularidade das contas correntes de executores, for-
necedores ou prestadores de serviços, destinatários 
dos recursos utilizados pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, para execução das ações. 

Art. 5o No caso de descumprimento do termo de 
compromisso, pelos Estados, Distrito Federal ou Mu-
nicípios, o FNDE poderá suspender a liberação das 
parcelas previstas e determinar à instituição financeira 
oficial a suspensão da movimentação dos valores da 
conta vinculada do ente federado, até a regularização 
da pendência. 

Parágrafo único. Caso não seja regularizada a 
pendência, o termo de compromisso poderá ser can-
celado. 

Art. 6o O ente federado deverá efetuar prestação 
de contas da regular aplicação dos recursos recebidos 
nos termos desta Medida Provisória no prazo máximo 
de sessenta dias, contado a partir do término da vi-
gência do termo de compromisso ou sempre que lhe 
for solicitado. 

§ 1º A prestação de contas deverá conter no 
mínimo:

I – relatório de cumprimento das ações;
II – relação de despesas e pagamentos efetua-

dos, com a identificação do credor; 
III – relação de bens adquiridos, produzidos ou 

construídos, quando for o caso;
IV – relação de treinados ou capacitados, quan-

do for o caso;
V – relação dos serviços prestados, contendo 

descrição e valor total, quando for o caso;
VI – extrato bancário da conta corrente específica 

e das aplicações financeiras; 
VII – comprovante de recolhimento do saldo re-

manescente de recursos, quando houver; 
VIII – cópia do termo de compromisso a que se 

refere o § 1o do art. 4o. 

§ 2º A prestação de contas a que se refere o 
caput deverá ser divulgada nos sítios eletrônicos do 
FNDE e dos estados, Distrito Federal e municípios, 
observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011. 

Art. 7o Quando a prestação de contas não for 
encaminhada no prazo estabelecido no art. 6o, e uma 
vez esgotados os prazos definidos pelo FNDE, o ente 
federado será declarado omisso no dever de prestar 
contas, cabendo ao FNDE adotar as providências ca-
bíveis para a devolução dos créditos transferidos, de-
vidamente atualizados. 

Art. 8o Os saldos financeiros remanescentes, in-
clusive os provenientes das receitas obtidas nas apli-
cações financeiras realizadas, não utilizadas na exe-
cução das ações previstas no termo de compromisso, 
serão devolvidos ao FNDE, no prazo estabelecido para 
a apresentação da prestação de contas. 

Parágrafo único. O FNDE poderá autorizar a re-
programação dos saldos remanescentes mediante 
justificativa fundamentada dos entes beneficiários. 

Art. 9o O Conselho Deliberativo do FNDE esta-
belecerá, por meio de resolução, as regras e os pro-
cedimentos complementares para a execução das 
ações previstas no termo de compromisso e para a 
prestação de contas. 

Art. 10. O acompanhamento e o controle social 
da transferência e da aplicação dos recursos repas-
sados para a execução das ações do PAR, conforme 
Termo de Compromisso, serão exercidos em âmbito 
municipal e estadual pelos conselhos previstos no art. 
24 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o 
caput analisarão as prestações de contas dos recur-
sos repassados aos entes federados e encaminharão 
ao FNDE demonstrativo sintético anual da execução 
físico-financeira, com parecer conclusivo acerca da 
aplicação dos recursos. 

Art. 11. Os valores transferidos pela União para 
a execução das ações do PAR não poderão ser consi-
derados pelos beneficiários para fins de cumprimento 
do disposto no art. 212 da Constituição. 

Art. 12. A Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 3º ..................................................... 
§ 1º O valor da assistência financeira será 

estabelecido em ato do Ministro de Estado da 
Educação e terá como base:

I – o número de estudantes atendidos 
exclusivamente na educação de jovens e adul-
tos nos estabelecimentos públicos de ensino, 
cujas matrículas ainda não tenham sido com-
putadas no âmbito do Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, de que trata a Lei no 11.494, de 20 
de junho de 2007, independentemente da si-
tuação cadastral no Censo Escolar; e 

II – o valor anual mínimo por aluno defi-
nido nacionalmente para educação de jovens 
e adultos do ano anterior ao da assistência fi-
nanceira, nos termos da Lei no 11.494, de 20 
de junho de 2007. 

§ 2o............................................... ”(NR) 

Art. 13. A Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 8o ..................................................... 
§ 1º Será admitido, para efeito da dis-

tribuição dos recursos previstos no inciso II 
do caput do art. 60 do ADCT, em relação às 
instituições comunitárias, confessionais ou fi-
lantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 
com o poder público, o cômputo das matrícu-
las efetivadas:

I – na educação infantil oferecida em cre-
ches para crianças de até três anos; 

II – na educação do campo oferecida em 
instituições credenciadas que tenham como 
proposta pedagógica a formação por alter-
nância, observado o disposto em regulamento.

.................................................................
§ 3o Será admitido, até 31 de dezembro 

de 2016, o cômputo das matrículas das pré-
-escolas, comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com 
o poder público e que atendam às crianças de 
quatro e cinco anos, observadas as condições 
previstas nos incisos I a V do § 2o, efetivadas, 
conforme o censo escolar mais atualizado até 
a data de publicação desta Lei.

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

...............................................................
“ Art. 13 ....................................................
................................................................
VI – fixar percentual mínimo de recursos 

a ser repassado às instituições de que trata o 
art.8º, §1º, incisos I e II e §§ 3º e 4º, de acor-
do com o número de matrículas efetivadas.” 

Art. 14. A Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 22. O Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE, com o objetivo de prestar as-
sistência financeira, em caráter suplementar, 
às escolas públicas da educação básica das 

redes estaduais, municipais e do Distrito Fe-
deral, às escolas de educação especial qua-
lificadas como beneficentes de assistência 
social ou de atendimento direto e gratuito ao 
público, às escolas mantidas por entidades 
de tais gêneros e aos polos presenciais do 
sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB 
que ofertem programas de formação inicial ou 
continuada a profissionais da educação bási-
ca, observado o disposto no art. 25, passa a 
ser regido pelo disposto nesta Lei. 

§ 1º A assistência financeira a ser con-
cedida a cada estabelecimento de ensino be-
neficiário e aos polos presenciais da UAB que 
ofertem programas de formação inicial ou con-
tinuada a profissionais da educação básica 
será definida anualmente e terá como base o 
número de alunos matriculados na educação 
básica e na UAB, de acordo, respectivamente, 
com dados do censo escolar realizado pelo 
Ministério da Educação e com dados coleta-
dos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Superior – CAPES, obser-
vado o disposto no art. 24.

.......................................................” (NR) 
“Art. 26. .................................................
I – pelas unidades executoras próprias 

das escolas públicas municipais, estaduais e 
do Distrito Federal e dos polos presenciais do 
sistema UAB aos Municípios e às secretarias 
de educação a que estejam vinculadas, que se 
encarregarão da análise, julgamento, consoli-
dação e encaminhamento ao FNDE, conforme 
estabelecido pelo seu conselho deliberativo;

.................................................................
§ 1o As prestações de contas dos recur-

sos transferidos para atendimento das escolas 
e aos polos presenciais do sistema UAB que 
não possuem unidades executoras próprias 
deverão ser feitas ao FNDE, observadas as 
respectivas redes de ensino, pelos Municípios 
e pelas Secretarias de Educação dos Estados 
e do Distrito Federal.

...............................................................
§ 3o  Em caso de omissão no encami-

nhamento das prestações de contas, na forma 
do inciso I do caput, fica o FNDE autorizado a 
suspender o repasse dos recursos a todas as 
escolas e polos presenciais do sistema UAB 
da rede de ensino do respectivo ente federado.

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

..................................................................
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“Art. 33-A O Poder Executivo fica autori-
zado a conceder bolsas aos professores das 
redes públicas de educação e a estudantes 
beneficiários do Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária – Pronera.

§ 1º Os professores das redes públicas de 
educação poderão perceber bolsas pela parti-
cipação nas atividades do Pronera, desde que 
não haja prejuízo à sua carga horária regular 
e ao atendimento do plano de metas de cada 
instituição com seu mantenedor, se for o caso.

§ 2º Os valores e os critérios para con-
cessão e manutenção das bolsas serão fixados 
pelo Poder Executivo.

§ 3º As atividades exercidas no âmbito 
do Pronera não caracterizam vínculo empre-
gatício e os valores recebidos a título de bolsa 
não se incorporam, para qualquer efeito, ao 
vencimento, salário, remuneração ou proven-
tos recebidos.”

Art. 15. A Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2o ..................................................... 
§ 1º No âmbito da educação superior e 

do desenvolvimento científico e tecnológico, a 
Capes terá como finalidade:

I – subsidiar o Ministério da Educação na 
formulação de políticas para pós-graduação;

II – coordenar e avaliar cursos, nas mo-
dalidades presencial e a distância; 

III – estimular, mediante a concessão de 
bolsas de estudo, auxílios e outros mecanis-
mos, a formação de recursos humanos alta-
mente qualificados para a docência de grau 
superior, a pesquisa e o atendimento da de-
manda dos setores público e privado. 

§ 2o No âmbito da educação básica, a 
Capes terá como finalidade induzir, fomentar 
e acompanhar, mediante convênios, bolsas 
de estudos, auxílios e outros mecanismos, 
inclusive em regime de colaboração com os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal e 
com instituições de ensino superior públicas 
ou privadas, a formação inicial e continuada de 
profissionais de magistério e os programas de 
estudos e pesquisas em educação, respeitada 
a liberdade acadêmica das instituições conve-
niadas, observado, ainda, o seguinte:

..................................................................
§ 4º Compete à Capes regulamentar as 

bolsas e os auxílios, de que trata este artigo.” (NR) 

§ 5º As bolsas de estudos e auxílios con-
cedidos para formação inicial e continuada de 
profissionais de magistério deverão priorizar 
as respectivas áreas de atuação dos docen-
tes, bem como aquelas em que haja déficit de 
profissionais.

Art. 16. As despesas decorrentes do disposto 
nesta Medida Provisória correrão à conta de dotações 
específicas consignadas ao orçamento vigente do 
Ministério da Educação, observadas as limitações de 
movimentação, empenho e pagamento, na forma da 
legislação orçamentária e financeira em vigor. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões,    de abril de 2012. – Deputa-
do Padre João, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um des-

taque da bancada do PPS: 

“Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em se-
parado da Emenda nº 11/2012, apresentada à 
MP 562, de 2012, constante da Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 19 de junho de 2012. 
– Carmen Zanotto, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputada Carmen Zanotto, autora. (Pausa.) 
Não está em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.

“Acrescente-se parágrafo 3º ao artigo 2º 
da Medida Provisória 562, de 2012, renume-
rando o atual parágrafo 3º como 4º.

“Art. 2º......................................................
§1º ...........................................................
§2º ...........................................................
§ 3º A assistência técnica de que trata o 

parágrafo 2º se realizará por meio de oficinas 
de capacitação, visando instituir metodologia de 
acompanhamento dos objetivos do PAR” (NR)

.................................................................

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao desta-
que permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte:

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 562-A, DE 2012 

projeto de lei de conversão nº 10 de 2012

Dispõe sobre o apoio técnico ou fi-
nanceiro da União no âmbito do Plano de 
Ações Articuladas; altera a Lei no 11.947, 
de 16 de junho de 2009, para incluir os po-
los presenciais do sistema Universidade 
Aberta do Brasil na assistência financeira 
do Programa Dinheiro Direto na Escola; al-
tera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
para contemplar com recursos do FUNDEB 
as instituições comunitárias que atuam na 
educação do campo; altera a Lei nº 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre 
a assistência financeira da União no âmbi-
to do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos; altera a Lei nº 8.405, de 9 
de janeiro de 1992; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O apoio técnico ou financeiro prestado em 

caráter suplementar e voluntário pela União às redes 
públicas de educação básica dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios será feito mediante a pactu-
ação de Plano de Ações Articuladas – PAR. 

Parágrafo único. O PAR tem por objetivo promover 
a melhoria da qualidade da educação básica pública, 
observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano 
Nacional de Educação.

Art. 2º O PAR será elaborado pelos entes fede-
rados e pactuado com o Ministério da Educação, a 
partir das ações, programas e atividades definidas 
pelo Comitê Estratégico do PAR, de que trata o art. 3o.

§ 1o A elaboração do PAR será precedida de um 
diagnóstico da situação educacional, estruturado em 
4 (quatro) dimensões:

I – gestão educacional;
II – formação de profissionais de educação;
III – práticas pedagógicas e avaliação; 
IV – infraestrutura física e recursos pedagógicos.
§ 2º O Ministério da Educação prestará assis-

tência técnica aos entes federados na elaboração do 
PAR, com o objetivo de:

I – identificar as medidas mais apropriadas para 
a melhoria da qualidade da educação básica e sua 
oferta com equidade, assegurado o atendimento de 
suas necessidades referentes ao acesso, permanência 
e conclusão com sucesso pelos educandos;

II – auxiliar na efetivação dos planos estaduais e 
municipais de educação.

§ 3o O acompanhamento e o monitoramento da 
execução das ações pactuadas no âmbito do PAR e 
o cumprimento das obrigações educacionais nele fi-
xadas serão realizados com base na análise de rela-
tórios de execução ou, quando necessário, por meio 
de visitas técnicas. 

Art. 3o Fica instituído o Comitê Estratégico do 
PAR, no âmbito do Ministério da Educação, com o 
objetivo de definir, monitorar e revisar as ações, pro-
gramas e atividades que serão objeto de apoio técnico 
ou financeiro da União assegurada a representação 
do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Educação – CONSED e da União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação – UNDIME, na forma 
de regulamento.

§ 1o A inclusão ou a atualização das ações do 
PAR pelo comitê de que trata o caput poderá implicar 
a revisão do termo de compromisso a que se refere 
o § 1o do art. 4o. 

§ 2o A composição e as normas de organização 
e funcionamento do comitê serão estabelecidas em 
regulamento.

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educa-
ção, fica autorizada a transferir recursos aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, com a finalidade 
de prestar apoio financeiro à execução das ações do 
PAR, sem a necessidade de convênio, ajuste, acordo 
ou contrato. 

§ 1o A transferência direta prevista no caput será 
executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE e ficará condicionada ao cum-
primento de termo de compromisso, que deverá con-
ter, no mínimo: 

I – identificação e delimitação das ações a se-
rem financiadas;

II – metas quantitativas; 
III – cronograma de execução físico-financeira; 
IV – previsão de início e fim da execução das 

ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. 
§ 2o Os recursos financeiros serão liberados aos 

órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios mediante depósito em contas correntes 
específicas, abertas e mantidas exclusivamente em 
instituições financeiras oficiais federais com as quais 
o FNDE mantenha parcerias, conforme cronograma 
estabelecido nos termos de compromisso. 

§ 3o Os recursos transferidos pelo FNDE serão 
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança 
aberta especificamente para este fim, quando a pre-
visão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou 
em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
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operação de mercado aberto lastreada em títulos da 
dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo 
inferior a um mês. 

§ 4o A movimentação das contas correntes rece-
bedoras dos recursos transferidos nos termos desta 
Lei ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, para 
que seja devidamente identificada a titularidade das 
contas correntes de executores, fornecedores ou pres-
tadores de serviços, destinatários dos recursos utiliza-
dos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
execução das ações. 

Art. 5o No caso de descumprimento do termo de 
compromisso pelos Estados, Distrito Federal ou Mu-
nicípios, o FNDE poderá suspender a liberação das 
parcelas previstas e determinar à instituição financeira 
oficial a suspensão da movimentação dos valores da 
conta vinculada do ente federado, até a regularização 
da pendência. 

Parágrafo único. Caso não seja regularizada a pen-
dência, o termo de compromisso poderá ser cancelado. 

Art. 6o O ente federado deverá efetuar prestação 
de contas da regular aplicação dos recursos recebidos 
nos termos desta Lei no prazo máximo de 60 (sessen-
ta) dias, contado a partir do término da vigência do ter-
mo de compromisso ou sempre que lhe for solicitado. 

§ 1º A prestação de contas deverá conter no 
mínimo:

I – relatório de cumprimento das ações;
II – relação de despesas e pagamentos efetua-

dos, com a identificação do credor; 
III – relação de bens adquiridos, produzidos ou 

construídos, quando for o caso;
IV – relação de treinados ou capacitados, quan-

do for o caso;
V – relação dos serviços prestados, contendo 

descrição e valor total, quando for o caso;
VI – extrato bancário da conta corrente específica 

e das aplicações financeiras; 
VII – comprovante de recolhimento do saldo re-

manescente de recursos, quando houver; 
VIII – cópia do termo de compromisso a que se 

refere o § 1o do art. 4o. 
§ 2º A prestação de contas a que se refere o 

caput deverá ser divulgada nos sítios eletrônicos do 
FNDE e dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
observado o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011. 

Art. 7o Quando a prestação de contas não for 
encaminhada no prazo estabelecido no art. 6o, e uma 
vez esgotados os prazos definidos pelo FNDE, o ente 
federado será declarado omisso no dever de prestar 
contas, cabendo ao FNDE adotar as providências ca-

bíveis para a devolução dos créditos transferidos, de-
vidamente atualizados. 

Art. 8o Os saldos financeiros remanescentes, in-
clusive os provenientes das receitas obtidas nas apli-
cações financeiras realizadas não utilizadas na exe-
cução das ações previstas no termo de compromisso, 
serão devolvidos ao FNDE, no prazo estabelecido para 
a apresentação da prestação de contas. 

Parágrafo único. O FNDE poderá autorizar a re-
programação dos saldos remanescentes mediante 
justificativa fundamentada dos entes beneficiários. 

Art. 9o O Conselho Deliberativo do FNDE esta-
belecerá, por meio de resolução, as regras e os pro-
cedimentos complementares para a execução das 
ações previstas no termo de compromisso e para a 
prestação de contas. 

Art. 10. O acompanhamento e o controle social 
da transferência e da aplicação dos recursos repas-
sados para a execução das ações do PAR, conforme 
Termo de Compromisso, serão exercidos em âmbito 
municipal e estadual pelos conselhos previstos no art. 
24 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o 
caput analisarão as prestações de contas dos recur-
sos repassados aos entes federados e encaminharão 
ao FNDE demonstrativo sintético anual da execução 
físico-financeira, com parecer conclusivo acerca da 
aplicação dos recursos. 

Art. 11. Os valores transferidos pela União para a 
execução das ações do PAR não poderão ser conside-
rados pelos beneficiários para fins de cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal. 

Art. 12. A Lei no 10.880, de 9 de junho de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 3º  ..................................................
§ 1º O valor da assistência financeira será 

estabelecido em ato do Ministro de Estado da 
Educação e terá como base:

I – o número de estudantes atendidos 
exclusivamente na educação de jovens e adul-
tos nos estabelecimentos públicos de ensino, 
cujas matrículas ainda não tenham sido com-
putadas no âmbito do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, de que trata a Lei no 11.494, de 
20 de junho de 2007, independentemente da 
situação cadastral no censo escolar; e 

II – o valor anual mínimo por aluno definido 
nacionalmente para educação de jovens e adultos 
do ano anterior ao da assistência financeira, nos 
termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 ....................................................  ”(NR)
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Art. 13. A Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 8o  ..................................................
§ 1º Será admitido, para efeito da dis-

tribuição dos recursos previstos no inciso II 
do caput do art. 60 do ADCT, em relação às 
instituições comunitárias, confessionais ou fi-
lantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 
com o poder público, o cômputo das matrícu-
las efetivadas:

I – na educação infantil oferecida em 
creches para crianças de até 3 (três) anos; 

II – na educação do campo oferecida em 
instituições credenciadas que tenham como 
proposta pedagógica a formação por alter-
nância, observado o disposto em regulamento.

§ 3º Será admitido, até 31 de dezembro 
de 2016, o cômputo das matrículas das pré-
-escolas, comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com 
o poder público e que atendam às crianças 
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, observadas as 
condições previstas nos incisos I a V do § 2o, 
efetivadas, conforme o censo escolar mais 
atualizado até a data de publicação desta Lei.

 ....................................................  ”(NR)
“Art. 13.  ................................................
VI – fixar percentual mínimo de recursos 

a ser repassado às instituições de que tratam 
os incisos I e II do § 1 e os §§ 3º e 4º do art. 
8º, de acordo com o número de matrículas 
efetivadas.”(NR)

Art. 14. A Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 22. O Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE, com o objetivo de prestar as-
sistência financeira, em caráter suplementar, 
às escolas públicas da educação básica das 
redes estaduais, municipais e do Distrito Fe-
deral, às escolas de educação especial qua-
lificadas como beneficentes de assistência 
social ou de atendimento direto e gratuito ao 
público, às escolas mantidas por entidades 
de tais gêneros e aos polos presenciais do 
sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB 
que ofertem programas de formação inicial ou 
continuada a profissionais da educação bási-
ca, observado o disposto no art. 25, passa a 
ser regido pelo disposto nesta Lei. 

§ 1º A assistência financeira a ser concedi-
da a cada estabelecimento de ensino beneficiá-
rio e aos polos presenciais da UAB que ofertem 

programas de formação inicial ou continuada a 
profissionais da educação básica será definida 
anualmente e terá como base o número de alu-
nos matriculados na educação básica e na UAB, 
de acordo, respectivamente, com dados do censo 
escolar realizado pelo Ministério da Educação 
e com dados coletados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Supe-
rior – CAPES, observado o disposto no art. 24.

 ....................................................  ”(NR)
“Art. 26.  ................................................
I – pelas unidades executoras próprias 

das escolas públicas municipais, estaduais e 
do Distrito Federal e dos polos presenciais do 
sistema UAB aos Municípios e às Secretarias 
de Educação a que estejam vinculadas, que se 
encarregarão da análise, julgamento, consoli-
dação e encaminhamento ao FNDE, conforme 
estabelecido pelo seu conselho deliberativo;

§ 1o As prestações de contas dos recursos 
transferidos para atendimento das escolas e dos 
polos presenciais do sistema UAB que não pos-
suem unidades executoras próprias deverão ser 
feitas ao FNDE, observadas as respectivas redes 
de ensino, pelos Municípios e pelas Secretarias 
de Educação dos Estados e do Distrito Federal.

§ 3º Em caso de omissão no encaminha-
mento das prestações de contas, na forma do 
inciso I do caput, fica o FNDE autorizado a 
suspender o repasse dos recursos a todas as 
escolas e polos presenciais do sistema UAB 
da rede de ensino do respectivo ente federado.

 ....................................................  ”(NR)
“Art. 33-A. O Poder Executivo fica autori-

zado a conceder bolsas aos professores das 
redes públicas de educação e a estudantes 
beneficiários do Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária – PRONERA.

§ 1º Os professores das redes públicas de 
educação poderão perceber bolsas pela parti-
cipação nas atividades do Pronera, desde que 
não haja prejuízo à sua carga horária regular 
e ao atendimento do plano de metas de cada 
instituição com seu mantenedor, se for o caso.

§ 2º Os valores e os critérios para con-
cessão e manutenção das bolsas serão fixados 
pelo Poder Executivo.

§ 3º As atividades exercidas no âmbito 
do Pronera não caracterizam vínculo empre-
gatício e os valores recebidos a título de bolsa 
não se incorporam, para qualquer efeito, ao 
vencimento, salário, remuneração ou proven-
tos recebidos.”
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Art. 15. A Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º  ..................................................
§ 1º No âmbito da educação superior e 

do desenvolvimento científico e tecnológico, a 
Capes terá como finalidade:

I – subsidiar o Ministério da Educação na 
formulação de políticas para pós-graduação;

II – coordenar e avaliar cursos, nas mo-
dalidades presencial e a distância; 

III – estimular, mediante a concessão de 
bolsas de estudo, auxílios e outros mecanis-
mos, a formação de recursos humanos alta-
mente qualificados para a docência de grau 
superior, a pesquisa e o atendimento da de-
manda dos setores público e privado.

§ 2º No âmbito da educação básica, a 
Capes terá como finalidade induzir, fomentar 
e acompanhar, mediante convênios, bolsas 
de estudo, auxílios e outros mecanismos, in-
clusive em regime de colaboração com os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal e 
com instituições de ensino superior públicas 
ou privadas, a formação inicial e continuada de 
profissionais de magistério e os programas de 
estudos e pesquisas em educação, respeitada 
a liberdade acadêmica das instituições conve-
niadas, observado, ainda, o seguinte:

§ 4º Compete à Capes regulamentar as 
bolsas e os auxílios de que trata este artigo. 

§ 5º As bolsas de estudos e auxílios con-
cedidos para formação inicial e continuada de 
profissionais de magistério deverão priorizar 
as respectivas áreas de atuação dos docen-
tes, bem como aquelas em que haja défice de 
profissionais.”(NR)

Art. 16. As despesas decorrentes do disposto 
nesta Lei correrão à conta de dotações específicas 
consignadas ao orçamento vigente do Ministério da 
Educação, observadas as limitações de movimenta-
ção, empenho e pagamento, na forma da legislação 
orçamentária e financeira em vigor. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – De-
putado Padre João, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que 
forem pela aprovação permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com isso, 
nós vamos encerrar a sessão.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, periodicamente, caixas de correio eletrô-
nico e redes sociais são invadidas com mensagens 
apócrifas ou com identificações falsificadas. O teor, no 
entanto, permite reconhecer prontamente o interesse 
que existe por trás do que nelas é divulgado: atingir 
o Congresso Nacional e outras instituições pilares do 
Estado de Direito e, portanto, da própria democracia. 

A última corrente de desinformação a que tive 
acesso traz a notícia de que nós, membros do Congres-
so Nacional, rejeitamos, na Ordem do Dia, o Projeto de 
Lei da Ficha Limpa. O mesmo e-mail falacioso diz que 
a imprensa foi censurada e impedida de divulgar essa 
notícia. A correspondência eletrônica termina concla-
mando as pessoas que lerem a mensagem a usar a 
Internet para repassar a informação, indubitavelmente 
falsa, a outros brasileiros. 

A despeito do total desconhecimento do processo 
legislativo demonstrado pelo autor da citada mensa-
gem, confesso que me sinto apreensivo com o potencial 
dano que essas mentiras e aleivosias podem causar 
ao trabalho dos Congressistas. 

Somos obrigados a desmentir essas informa-
ções quando nos encontramos com o cidadão, mo-
mento que deveria ser aproveitado para prestarmos 
conta efetivamente das realizações do Congresso e 
também para ouvirmos as verdadeiras preocupações 
de nossos eleitores. 

Não é essa, Sras. e Srs. Parlamentares, a primei-
ra vez que esse tipo de divulgação é feito com o obje-
tivo espúrio de manchar a imagem do Legislativo. Já 
foi espalhado que o Congresso, à surdina, iria acabar 
com o 13º dos trabalhadores. Também foi divulgado 
que o Parlamento estudava a possibilidade de reduzir 
as férias de 30 dias, um direito adquirido do trabalha-
dor brasileiro.

Ainda é viva na memória do Congresso a divul-
gação igualmente falsa de que a Câmara iria contra-
tar serviços de engraxates, em 2005, o que levou a 
uma série de desmentidos e a providências jurídicas 
tomadas pela Procuradoria da Casa. À época, vários 
Parlamentares foram alvo de provocações e pilhérias 
sobre os gastos com tal serviço previsto em licitação 
que nunca houve e sequer foi planejada. 

Mais uma vez, faz-se necessária uma reação a 
tais indignidades. 
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Hoje, tenho certeza de que o ato de criar essas 
falsidades, divulgá-las e colaborar para sua dissemi-
nação é um crime, porque se revela um ataque frontal 
a uma das instituições mais importantes da República. 
Trata-se de afronta ao Estado Democrático de Direi-
to e merece uma resposta por parte das autoridades 
competentes. 

Imaginem, senhores, se a tal corrente difamatória 
trouxesse uma calúnia contra uma personalidade do 
Executivo, um Ministro, ou até mesmo à Presidente da 
República. Não tenho dúvidas que a Polícia Federal 
seria prontamente acionada para investigar, localizar 
e prender os culpados por tal ilícito. O mesmo se daria 
se tal estratégia perniciosa fosse utilizada para divulgar 
mensagens atentatórias ao Judiciário, colocando sob 
suspeição magistrados. 

Com o devido respeito aos outros Poderes, a 
mesma importância não está sendo dada quando os 
ataques são desferidos ao Legislativo. 

Já passou da hora de acionarmos os meios le-
gais para investigar e desbaratar essa quadrilha, ou 
quadrilhas, que, ao tentarem sabotar o Congresso, 
atingem o próprio Estado, ameaçando a tramitação 
de projetos fundamentais para o Brasil.

Não quero com isso, Sras. e Srs. Deputados, 
defender a censura, instrumento utilizado para escon-
der a boçalidade dos que não têm argumentos. Mas 
não podemos concordar com injúrias, difamações e 
até mesmo calúnias oriundas de quem se protege no 
anonimato. Anonimato esse que é vedado por nossa 
Constituição, no inciso IV do art. 5º, quando a Carta 
Magna prega o direito à liberdade de expressão. 

Sabemos todos, Sr. Presidente, que o processo 
legislativo ainda tem muito a ser aperfeiçoado, de for-
ma a garantir ao cidadão amplo acesso a tudo o que 
é feito no Congresso Nacional. 

No entanto, posso afirmar, sem nenhuma som-
bra de dúvida, que o Legislativo é o Poder que mais 
se expõe – e isso ocorre justamente por sua própria 
natureza de comportar a diversidade, a pluralidade e 
o respeito ao semelhante.

Esta instituição sempre se esgrimiu em defesa 
da livre crítica e da liberdade de opinião, aqui mesmo, 
salutarmente exercidas. E esta Casa sempre soube 
ser altiva na defesa das instituições. 

Novamente, o Congresso é chamado à luta, não 
para a defesa pessoal de seus Parlamentares, mas 
para o combate a práticas nefastas conduzidas por 
pessoas que não se acostumaram a viver num regi-
me democrático. 

O Congresso, que sempre lutou contra a mor-
daça, não pode ser colaborador da censura. Mas o 

Legislativo, que zela pela democracia, não pode ser 
açodado pelas calúnias. 

Não podemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ser subjugados pelo desrespeito ao Estado 
Democrático de Direito do qual nós, congressistas, 
somos legítimos representantes.

Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para parabenizar 
todo o povo evangélico do nosso País pela passagem 
dos 101 anos das Assembleias de Deus no Brasil, já a 
caminho do segundo centenário, esperando a volta do 
mestre e cada vez mais ganhando almas para Jesus. 

Hoje são mais de 20 milhões de assembleianos, e 
muito me orgulha fazer parte dessa família. Destaco o 
trabalho das lideranças, pastores e corpo de obreiros, 
que mantêm acesa a chama dos fundadores, Gunnar 
Vingren e Daniel Berg.

Evangelizar todos já justifica, perante Deus, nos-
sa missão. No entanto, concomitantemente, a Igreja 
de Cristo promove o maior trabalho de inclusão social 
de que se tem notícia, aglutinando pessoas das mais 
diferentes matizes sociais numa união fraterna e cris-
tã de congraçamento ímpar, proporcionando ao País 
exemplo de convívio harmônico, embasado nos ensi-
namentos que o próprio Cristo nos deixou. 

Que Deus, que sabe de todas as coisas, conti-
nue abençoando as Assembleias de Deus no Brasil.

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

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta terça-feira, 26 de junho, celebramos 
o Dia Internacional de Combate às Drogas. Trata-se de 
uma importante data, pois é uma singular oportunidade 
para que o mundo inteiro se envolva em atividades e 
mobilizações em torno dessa temática.

Datas simbólicas como esta são fundamentais, 
sobretudo para que possamos intensificar as campa-
nhas de conscientização da população sobre os riscos 
do consumo de todos os tipos de droga.

É essencial que governos e sociedade civil vol-
tem suas ações principalmente para os mais jovens. 
É nesse sentido que são necessárias iniciativas de 
prevenção ao uso dessas substâncias que devem ser 
adotadas nas escolas e nas comunidades. 

No Brasil, vivemos um momento extremamente 
delicado no que diz respeito a essa questão. As dro-
gas estão presentes em todo o território nacional. O 
crack virou uma epidemia, afetando todas as classes 
sociais e faixas etárias.
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Estima-se que existam hoje, no Brasil, 1 milhão 
de usuários de crack espalhados por nada menos do 
que 98% dos Municípios do País.

Nenhuma droga danifica o cérebro com tanta ra-
pidez como o crack. O usuário perde o senso de julga-
mento e de responsabilidade. Fica agressivo e é capaz 
de fazer qualquer coisa para manter o vício: roubar, 
vender objetos pessoais e bens da família.

Nessa triste escalada, muitas famílias perdem 
tudo e passam a viver em função da dependência quí-
mica de seus filhos. O crack acaba por desestabilizar 
toda a família, que se sente cada vez mais impotente 
diante dessa situação absolutamente incontrolável.

Ninguém pode medir o drama, a tragédia e a dor 
de milhares de mães e pais em todo o País que ten-
tam, cotidianamente, livrar os filhos do vício. É uma 
dor sem fim, dilacerante.

Precisamos dar respostas rápidas e concretas 
para essas famílias. Aqui, na Câmara dos Deputados, 
estamos avançando. Depois de um intenso trabalho 
durante todo o ano de 2011, nós, Parlamentares en-
gajados na luta contra as drogas, iniciamos, em 2012, 
outra etapa desse importante processo.

Reunidos em mais uma Comissão Especial, dis-
cutimos, estudamos e analisamos o Projeto de Lei nº 
7.663, de 2010, que cria o Sistema Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, um amplo e sólido sistema de 
enfrentamento às drogas.

Agora, temos um resultado extremamente gra-
tificante. A proposta que oferecemos ao País é a de 
uma nova lei nacional antidrogas, mais moderna, mais 
arrojada, que aprimora a legislação vigente nas áreas 
de prevenção, tratamento, reinserção social e repres-
são ao tráfico. 

Uma das principais novidades é a melhoria da 
rede de atenção aos dependentes químicos e suas fa-
mílias, contando com a participação tanto dos serviços 
públicos quanto daqueles ofertados por organizações 
não governamentais com larga experiência nesse setor.

Hoje, no Brasil, cerca de 80% do atendimento 
aos usuários de drogas é feito pelas chamadas comu-
nidades terapêuticas, mantidas, em sua maioria, por 
grupos religiosos e por entidades da sociedade civil. 
Essas organizações precisam do nosso reconheci-
mento e sobretudo do nosso apoio.

Tivemos a preocupação também de propor a cria-
ção de um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços para a prevenção, a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde dos dependentes químicos, de 
forma integral, com acesso universal a serviços huma-
nizados e de qualidade, incluindo a atenção especial 
aos agravos mais prevalentes nos usuários de drogas.

Portanto, creio que avançamos bastante e em 
breve poderemos votar esse projeto no Congresso 
Nacional. E, nesse processo, é fundamental a parceria 
com o Poder Executivo e com a sociedade civil.

Trata-se de um passo importante a ser dado, que 
não pode acontecer isoladamente. Só teremos suces-
so na luta contra as drogas se atuarmos todos juntos, 
com uma única missão, a de valorizar a vida.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, solicito à Direção da Casa que faça 
registrar nos Anais o transcurso do 160º aniversário 
de fundação da Polícia Ferroviária Federal, na data de 
hoje, 26 de junho.

Em 23 de abril de 1862, com a regulamentação 
do Decreto nº 2.913, pelo então Conselheiro do Estado, 
Senador do Império, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negócios de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
Dr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, os poderes da 
Polícia das Estradas de Ferro foram ampliados, com a 
finalidade de dar segurança ao transporte de especia-
rias, café e outras riquezas brasileiras daquela época.

Ela foi a primeira corporação policial especiali-
zada do País. A Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, 
criou o DPFF. Hoje em dia, porém, poucos brasileiros 
conhecem a PFF, como é chamada. Seu contingente 
é de aproximadamente 1.200 agentes, muitos deles 
cedidos de outros órgãos de governo, sendo poucos 
os membros, de fato, policiais ferroviários. Em 4 de 
agosto de 2011, foi sancionada a Lei nº 12.462, que 
dá aos profissionais de segurança pública ferroviária o 
direito de passar a integrar o Departamento de Polícia 
Ferroviária Federal, do Ministério da Justiça.

A principal função atualmente da Polícia Ferro-
viária Federal é proteger a malha ferroviária do País, 
atuando na prevenção de atos de vandalismo e crimes 
de todos os tipos. Também ajuda na segurança da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, empre-
sa que opera seis linhas na Região Metropolitana de 
São Paulo e é presença permanente na Estação Brás.

Atua também a PFF de forma constante no poli-
ciamento preventivo e repressivo nas cidades de Re-
cife (CBTU e METROREC), Natal e Belo Horizonte 
e no Estado do Rio Grande do Sul. Supervisiona a 
segurança na Companhia de Transporte de Salvador 
– CTS, com um pequeno quadro de remanescentes 
cedidos pela CBTU.

Inclui a Constituição brasileira de 1988, em seu 
art. 144, § 3º, a Polícia Ferroviária Federal como ins-
tituição constitucional permanente entre os órgãos da 
segurança pública do País:
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“Art. 144. ..................................................
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se, na forma 
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferro-
vias federais.”

Parabenizo o Sindicato dos Policiais Ferroviários 
Federais do Estado de São Paulo, por intermédio do 
Sr. Edson Lima de Menezes e dos demais diretores.

Parabéns, policiais ferroviários federais!
Para concluir, Sr. Presidente, transcrevo o Hino 

dos Policiais Ferroviários, de autoria de Dado Bra-
zzawilly:

“Somos policiais ferroviários federais
A primeira da União
Fora criada por decreto imperial
Patrulhando as ferrovias da nação (bis)
Polícia dos caminhos de ferro
Tu não temes nem a escuridão
Tendo a lua como a sua companheira
Mantendo a síntese das atribuições
A locomotiva Baronesa
a primeira nessa terra a rodar
No dia 30 de abril
para história marcar
Ligando a Praia da Estrela a Raiz da Serra
Foi na Guanabara que tudo começou
De Arroio Grande para se tornar
Salve o Barão de Mauá
Acre, Amazonas, Alagoas e Amapá
Distrito Federal, Bahia e Ceará
Espírito Santo, Mato Grosso e Pará
Goiás, Minas Gerais, Maranhão e Paraná
Rondônia, Roraima, Santa Catarina
São Paulo, Sergipe, Tocantins e Paraíba
Rio de Janeiro, Pernambuco e Piauí
Do Rio Grande do Norte
Ao Rio Grande do Sul
Guardião das ferrovias o Brasil lhe 

consagrou
Com a estrada de ferro este imenso País 

se interligou
Essa imensidão de tamanho continental
26 Estados e um Distrito Federal
Rico patrimônio da Fazenda Nacional
Quem vai cuidar ???... É só imaginar
Somos policias ferroviários federais
A primeira da união
Fora criada por decreto Imperial
Patrulhando as ferrovias da nação (bis)
(Letra e musica de Dado Brazzawilly)

Era o que tinha a dizer.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, desta tribuna, venho reiterar algo 
preocupante para o desenvolvimento econômico do 
País no curto e médio prazo. As barreiras impostas 
pelo Governo argentino estão impactando fortemente 
as exportações brasileiras. No ano passado, o Brasil 
acumulou um superavit de US$ 5,85 bilhões com a Ar-
gentina, mas este protecionismo unilateral, que ocorre 
há 5 anos consecutivos, piorou muito em 2012. Só nos 
4 primeiros meses, os envios do Rio Grande do Sul, 
por exemplo, já caíram 11%, em relação ao mesmo 
período de 2011. 

Na última sexta-feira, 22 de junho, a bancada 
gaúcha, em parceria com a FIERGS – Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, realizou 
um debate público para discutir este cenário e suas 
consequências para a economia, no qual estiveram 
presentes parlamentares, governos, industriais e tra-
balhadores.

A iniciativa teve como objetivo avaliar as medidas 
necessárias para reverter a situação. Uma das alega-
ções que vieram à tona é a necessidade de buscar 
um novo patamar nessa relação bilateral, pois, além 
das barreiras, os investimentos estão migrando do 
Brasil para a Argentina por conta de incentivos para a 
exportação. O REINTEGRA, que aqui prevê a devolu-
ção de até 3% do valor exportado em manufaturados, 
na Argentina é de 14%, uma desvantagem de 11% na 
comparação entre os dois países.

Entre as propostas para o Governo Federal apre-
sentar na reunião de cúpula do MERCOSUL, que ocor-
re nesta semana, na Argentina, estão o cumprimento 
dos prazos e das regras da OMC, a exigência de uma 
política transparente, eliminando barreiras informais, 
e a construção de uma agenda positiva bilateral. Tam-
bém deverá constar no documento final do encontro o 
fortalecimento do Sistema de Pagamento em Moeda 
Local – SML, desde que haja o compromisso formal 
de contrapartida da Argentina e o estímulo à substitui-
ção de importações de outros mercados por produtos 
argentinos através de empresas estatais e privadas, 
oferecendo e aperfeiçoando mecanismos que permi-
tam vantagens econômicas.

Como coordenador da bancada gaúcha e Presi-
dente da Frente Parlamentar em Defesa dos Setores 
Coureiro-Calçadista e Moveleiro, tenho trabalhado e 
cobrado do Governo ações contundentes e eficazes 
para solução dessa questão, que vem causando sérios 
danos a nossa economia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes, as 
barreiras eram exceções; hoje, são regra. O Governo 
brasileiro vai precisar ter uma posição forte para rever-
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ter está situação, e tenho certeza de que poderá contar 
com o apoio de V.Exas. para agilizar qualquer entrave.

Por fim, também parabenizo principalmente os 
colegas Parlamentares gaúchos, aguerridos nessa luta, 
bem como o Governo Federal, através do Ministério do 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e 
os membros da Comissão do MERCOSUL, incansáveis 
nas tratativas para que se finde esse grande problema 
que tomou conta do nosso MERCOSUL. 

Essas eram as minhas considerações.
Peço que este discurso seja registrado nos ór-

gãos de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, em meados deste mês recebemos a grave notícia 
do aumento do desemprego em alguns dos principais 
países da Europa, como a Espanha, onde os novos 
dados mostram que o número de desempregados já 
chega próximo de 25% da mão de obra do país. Isto 
configura um quadro recessivo que coloca em risco a 
economia daquele país.

Mas, para alegria do povo brasileiro, foi divulgado 
que a taxa de desemprego ficou em 6% em abril, indi-
cando uma estabilidade em relação a março, quando o 
percentual foi 6,2%. O resultado é um pouco menor do 
que o observado no mesmo período de 2011, quando 
o nível de desemprego atingiu 6,4%. 

Essa taxa de abril deste ano é a menor para o 
mês desde 2002, quando teve início a série histórica. 
Os dados são da Pesquisa Mensal de Emprego, divul-
gados no último dia 24 de maio, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, o IBGE.

O contingente de desocupados foi estimado em 
1,5 milhão de pessoas em abril no agregado das seis 
regiões investigadas, apresentando estabilidade em 
relação ao mês anterior e a abril de 2011. Já a popula-
ção ocupada, que somou 22,7 milhões para o conjunto 
das seis regiões, não assinala variação significativa 
frente ao mês de março.

No confronto com abril de 2011, foi verificado 
aumento de 1,8%, o que representou um adicional 
de 396 mil pessoas nesse contingente em 12 meses.

O número de trabalhadores com carteira de tra-
balho assinada no setor privado, em abril desse ano, foi 
de 11,1 milhões no agregado das regiões pesquisadas. 
Este resultado foi considerado estável frente a março. 
Verificou-se crescimento de 2,8% neste indicador na 
comparação com abril de 2011, o que representou um 
adicional de 308 mil postos de trabalho com carteira 
assinada no período de 1 ano.

São números extremamente alvissareiros e que 
indicam que o Brasil, como bem disse a nossa Pre-

sidenta Dilma Rousseff, está bem preparado para as 
intempéries que assolam atualmente grandes econo-
mias e blocos econômicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é com grande preocupação que analiso as 
propostas de mudanças no Código Penal Brasileiro. A 
comissão de juristas que elabora o novo texto traba-
lha para a atualização da legislação do País, porém, a 
flexibilização de algumas penas e a descriminalização 
de algumas práticas trilham um caminho contrário à 
vontade e à necessidade do povo brasileiro. 

Enquanto a população sofre com o aumento da 
violência devido à invasão incontida de traficantes em 
todas as cidades, mesmo no interior, e o uso desre-
grado de drogas, uma corrente de especialistas e es-
tudiosos da Justiça planeja descriminalizar o porte de 
substâncias ilícitas para uso pessoal e diminuir a pena 
de quem trafica.

O Brasil não está preparado para a descriminali-
zação do uso de drogas. E essa é uma questão deci-
siva para o futuro do País, dos jovens e crianças que 
aqui habitam e governarão esta Nação. Como se vai 
aferir uma quantidade segura ou legal para ingestão 
de qualquer dessas substâncias?

Celebramos hoje, 26 de junho, o Dia Mundial do 
Combate às Drogas, oportunidade ideal para forta-
lecermos nossa luta contra o consumo e o tráfico de 
qualquer substância ilícita e também de defender a 
não legalização das mesmas. 

A legalização do uso de drogas trará mais preju-
ízos do que benefícios. Aliás, não consigo vislumbrar 
nenhum benefício nessa atitude. O uso de drogas 
causa dependência química, o que, por sua vez, cau-
sa problemas graves de saúde. O sistema público de 
saúde no Brasil já não suporta a demanda que tem 
hoje. Com a liberação, a tendência é a de que o núme-
ro de usuários e dependentes necessitados de ajuda 
aumente ainda mais. Como suportar esse incremento 
num problema urgente já existente?

E minha preocupação vai além disso: como a 
ANVISA vai conseguir definir a quantidade que será 
julgada como sendo para consumo próprio? Como 
construiremos um país desenvolvido, de pessoas cen-
tradas e bem instruídas, se, desde cedo, as crianças 
aprenderão que é legal, que é permitido plantar, colher 
e usar drogas?

O Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado 
hoje pela ONU, aponta que uma em cada 100 mortes 
entre adultos é causada pelo uso de drogas. O levan-
tamento mostra uma quantidade absurda de pessoas 
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que usaram algum tipo de droga em 2010. O número 
corresponde a 5% da população mundial. E os jovens 
são os principais usuários.

A cada dia, surgem drogas novas, e seus efei-
tos são ainda mais prejudiciais, mais nocivos, mais 
viciantes. 

A população baiana tem convivido com os efei-
tos da invasão do crack em todo o Estado. A violência 
deu um salto absurdo, confirmando a ligação direta 
do aumento de número de homicídios e roubos com 
o consumo de drogas. E, agora, o uso poderá ser le-
galizado, nobres pares! 

Como conter a violência? Como assegurar que 
as pessoas, as famílias que não usam drogas vão ter 
paz e tranquilidade?

Sr. Presidente, caberá a nós, Congressistas, anali-
sar as mudanças defendidas nessa proposta de reforma 
do Código Penal. Cabe a nós cuidar de nós mesmos 
e do futuro desta Nação e do planeta. Questões como 
essa são cruciais. 

A descriminalização do uso de drogas afetará 
drasticamente o tripé que é a base de qualquer nação: 
saúde, segurança e educação. Prejudicaremos a saúde 
do brasileiro, daremos aval para a criminalidade e ain-
da ensinaremos valores distorcidos aos jovens e crian-
ças. É o futuro do Brasil que está em jogo. É preciso 
pensar muito bem qualquer medida que vise legalizar 
o consumo de substância ilícita no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o jornal Hoje em Dia, edição de 22 de junho 
de 2012, publicou a grave denúncia que atinge direta-
mente o bolso dos consumidores de energia elétrica, 
mais uma vez. Os consumidores pagam a conta de 
luz mais cara e o lucro das empresas aumentam. E 
quem sofre são as famílias que fazem imensos sacri-
fícios para pagar a conta de luz mais cara do mundo. 

Há fortes indícios de que as distribuidoras de 
energia têm, desde 2003, transferido aos consumido-
res o valor de dois impostos sobre o lucro, mas que 
deveriam ser pagos pelas próprias concessionárias. O 
repasse é feito embutido na própria tarifa e, pior, com 
a suposta “anuência” da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL. A grave denúncia é do Instituto de 
Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético – 
ILUMINA, divulgada pelo jornal Hoje em Dia.

Solicitamos ao Tribunal de Contas uma auditoria 
na revisão tarifária das concessionárias, nos moldes 
da que constatou o erro no cálculo das tarifas dos con-
sumidores de energia elétrica que teria feito os consu-
midores pagarem R$7 bilhões a mais na conta de luz, 
de 2002 a 2009. Também vamos acionar o Ministério 

Público em defesa dos consumidores e discutir esta 
denúncia em audiência pública da Comissão de De-
fesa do Consumidor. 

O que queremos é que a cobrança irregular seja 
investigada e, caso seja realmente constatada, que os 
valores cobrados indevidamente sejam devolvidos aos 
consumidores.

Ora, como se não bastasse o consumidor ser 
prejudicado pelas altas tarifas de energia elétrica, 
pelo PIS e pela COFINS, que deveriam ser pagos pe-
las concessionárias e não pelos consumidores, pelo 
ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, que com 
a cobrança por dentro chega a 42%, ainda é obrigado 
a arcar com mais dois impostos: a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL e o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ. Esses dois impostos, segundo 
o Instituto ILUMINA, foram embutidos, pelo menos em 
parte, no Custo Médio Ponderado de Capital – WACC 
das concessionárias e repassados para os consumi-
dores, como resultado da metodologia adotada pela 
própria ANEEL para definir o WACC. 

Em Minas Gerais, por exemplo, os consumidores 
residenciais e pequenos comércios e indústrias – os 
consumidores considerados de baixa tensão – são os 
que mais sofrem com o alto valor da conta de luz e os 
abusos cometidos pela companhia de energia. O con-
sumidor sequer vê os benefícios do lucro registrado 
pela concessionária de energia elétrica, a CEMIG, que 
repassa os valores para acionistas, a maioria estran-
geiros. No ano passado, a CEMIG obteve lucro líquido 
recorde de R$2,4 bilhões! 

A energia elétrica é um bem essencial, garantido 
pela Constituição, que vem sendo tratada apenas como 
mercadoria. Não se pode admitir mais isso. 

Em Minas Gerais, como eu já disse, a tarifa residen-
cial de energia elétrica cobrada pela CEMIG é a mais cara 
do Brasil, se considerarmos a incidência de ICMS com 
alíquota de 30% (para consumo maior que 90 quilowatts/
hora), que, com a cobrança por dentro chega a 42%, o 
que tem onerado excessivamente o consumidor mineiro.

O sofrimento das famílias para pagar a conta de 
luz é grande. Pesquisa sobre o Orçamento Doméstico 
do Consumidor de Belo Horizonte, feita pela Federa-
ção do Comércio do Estado de Minas Gerais – FE-
COMÉRCIO Minas, constatou a triste realidade do 
consumidor mineiro: a conta de luz é o item que mais 
pesa no orçamento familiar. A energia elétrica lidera 
o ranking das contas. Um absurdo! A conta de luz do 
consumidor mineiro ganhou o maior peso: correspon-
de a 30,9% das despesas correntes de uma família, o 
primeiro lugar no ranking. 

O consumidor mineiro paga muito caro pela ener-
gia que tem. Ao contrário do que divulga a CEMIG em 
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sua propaganda A Melhor Energia do Brasil, a empre-
sa ocupa duas preocupantes posições no ranking de 
qualidade elaborado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL com as maiores empresas de 
energia do País. A empresa mineira é a 20ª na lista, e 
a Light, controlada pela CEMIG, é a 31ª.

No ano passado, a CEMIG registrou lucro recorde 
de R$2,41 bilhões e não nos faz crer que venha dis-
tribuindo esses ganhos de produtividade com os con-
sumidores mineiros, especialmente em investimentos 
na prestação de serviços adequada. Os problemas 
na prestação dos serviços de energia são diversos e 
constantes, como apagões sem explicação, demora 
no atendimento e no restabelecimento do fornecimen-
to de energia, fios partidos que ficam horas no chão 
aguardando as reduzidas equipes se deslocarem, pro-
vocando, em menos de 1 ano, 19 mortes. 

Obrigado.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
Danilo Forte PMDB 
Total de CEARÁ 2

SÃO PAULO

Carlinhos Almeida PT 
Total de SÃO PAULO 1

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Total de SANTA CATARINA 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 13

AMAZÔNAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 6
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TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Paulo Marinho Júnior PMDB 
Pedro Novais PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Ricardo Archer PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Luiz Argôlo PP 
Marcos Medrado PDT 
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Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Filipe Pereira PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 

Marcelo Matos PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB 
Pedro Paulo PMDB 
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Aline Corrêa PP 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Edson Aparecido PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Mara Gabrilli PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
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Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Dr. Rosinha PT 
Fernando Francischini PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Marco Tebaldi PSDB 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Bohn Gass PT 
Enio Bacci PDT 
Jeronimo Goergen PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 11

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 26, às 

17h23min, sessão extraordinária da Câmara dos De-
putados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 2.173/11, do Sr. César Halum 
e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 1.089, de 2003, do Sr. 
Benedito de Lira, que altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o me-
dicamento genérico para uso veterinário, dispõe sobre 
a utilização de nomes genéricos em produtos farma-
cêuticos de uso veterinário e dá outras providências.

II. Requerimento nº 5.515/12, do Sr. Arthur Lira 
e outros, que requer nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
584/12, do Senado Federal, que disciplina as relações 
jurídicas decorrentes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Me-
dida Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011.

PRIORIDADE

Discussão 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 584, DE 2012  
(Do Senado Federal – Paulo Bauer)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 584, de 2012, que 
disciplina as relações jurídicas decorrentes 
do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de ju-
lho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida 
Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011. 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento In-
terno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 416-C, DE 2005 
(Do Sr. Paulo Pimenta e Outros)

Redação para o segundo turno de dis-
cussão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 416-B, de 2005, que acrescenta o 
artigo 216-A à Constituição para instituir o 
Sistema Nacional de Cultura.
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ORDINÁRIA

Discussão

3

PROJETO DE LEI Nº 1.089-E, DE 2003 
(Do Sr. Benedito de Lira)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 1.089-C, de 2003, que altera o Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, para es-
tabelecer o medicamento genérico de uso 
veterinário, e dispõe sobre o registro, a 
aquisição pelo poder público, a prescrição, 
a fabricação, o regime econômico-fiscal, a 
distribuição e a dispensação de medica-
mentos genéricos de uso veterinário, bem 
como sobre a promoção de programas de 
desenvolvimento técnico-científico e de 
incentivo à cooperação técnica para aferi-
ção da qualidade e da eficácia de produtos 
farmacêuticos de uso veterinário; tendo 
pareceres: da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Zonta); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Maurício Quintella Lessa). 

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 22 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO ÁS BREVES COMUNI-
CAÇÕES DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 22, RE-
ALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 – 
RETIRADO PELA ORADORA PARA REVISÃO: 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidente, em primeiro 
lugar, gostaria de parabenizar a cidade de Salesópo-
lis, que ontem completou 155 anos. É uma cidade im-
portantíssima da Grande São Paulo, tendo em vista a 
importância estratégica para o abastecimento de água. 

Gostaria de dizer que o Rio Tietê nasce em Sa-
lesópolis e que 98% de sua área é de preservação 
ambiental. Quero destacar a importância da Rota Dó-
ria, um caminho que os escravos percorriam. Agora, a 
cidade está recompondo toda esse trajeto.

Saúdo o Prefeito, Antônio Adilson de Moraes, o 
Vice-Prefeito, Gilberto Louzano, e, principalmente, o 

Vereador, Aguinaldo Bueno, do PT, conhecido como 
Guina.

Gostaria também, Sra. Presidente, de destacar 
que esteve ontem em meu gabinete o Prefeito Heitor 
Camarin Junior, de Laranjal Paulista, conversando co-
nosco a respeito da implantação do programa Minha 
Casa, Minha Vida em Laranjal Paulista.

Sra. Presidente, peço que a este texto seja dada 
ampla divulgação.

Finalizo dizendo que fui sorteada para falar ama-
nhã no Grande Expediente. Falarei sobre os seguintes 
temas: 80 anos do voto feminino e a construção da 
participação política da mulher no Brasil e no mundo.

A bancada feminina vai fazer uma reunião hoje às 
18 horas, quando trataremos da questão do dia 8 de 
Março. Informo também que a bancada feminina esteve 
reunida com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

No Grande Expediente de amanhã darei infor-
mes sobre a viagem a Genebra, onde ocorreu a 51ª 
reunião sobre o CEDAW.

Muito obrigada, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
parabenizar a cidade de Salesópolis, que completou 
155 anos de existência nesta terça-feira. Salesópolis 
está localizada na região metropolitana da capital pau-
listana. A cidade está situada em área de proteção de 
mananciais e abriga a Estação Biológica de Boraceia.

O Prefeito atual é o Sr. Antônio Adilson de Mora-
es, do PSDB, e o Vice-Prefeito o Sr. Gilberto Louzano. 
Saúdo também o Vereador do PT, Aguinaldo Bueno, 
conhecido popularmente como Guina.

Destinei verbas federais por meio de emendas 
parlamentares para o Município de Salesópolis du-
rante os anos de 2007, 2009, 2010 e 2012, no valor 
total de R$825.000,00. Foram recursos voltados para 
atender demandas de infraestrutura urbana e rural, 
que vai desde a pavimentação até a compra de má-
quinas agrícolas.

Salesópolis também é considerada a Cidade das 
Águas, situada na nascente do Rio Tietê, que tem im-
portância na organização histórica do Estado de São 
Paulo. Suas barragens servem de água potável para 
a capital paulista. A população, que está estimada em 
18 mil habitantes, vive da agricultura. E 98% de sua 
área é de preservação ambiental.

É Município desde 1857. Salesópolis é uma pa-
lavra composta que quer dizer: Cidade de Sales. Foi 
uma homenagem ao Presidente da República, Dr. Ma-
noel Ferraz de Campos Sales, quando da sua visita.
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Cercada de belezas naturais e rica em detalhes 
da história do Brasil, Salesópolis também abriga a 
Rota Dória, um caminho que liga o litoral à região do 
Alto Tietê.

A estrada foi criada pelos Padres Valério Alva-
renga Ferreira e Manoel de Faria Dória que eram de 
São Sebastião, no litoral norte, e queriam abrir um 
caminho na Mata Atlântica. Por muito tempo, o trecho 
então chamado de estrada nova serviu para viajantes 
e tropeiros fazerem negócios.

Com a morte de Padre Dória, assassinado em 
uma emboscada, o trajeto começou a ser usado como 
caminho clandestino para escravos.

No dia 17 de março próximo haverá desfile cívi-
co em homenagem ao aniversário da cidade e a seu 
padroeiro São José.

No mesmo dia, em homenagem ao mês da mu-
lher, vamos promover palestra sobre O Resgate His-
tórico da Trajetória da Mulher.

Por fim, gostaria de saudar o Município de La-
ranjal Paulista, cujo Prefeito Heitor Camarin Junior, do 
PT, esteve ontem, 28 de fevereiro, em meu gabinete 
buscando apoio na implantação do programa Minha 
Casa, Minha Vida, em Laranjal Paulista.

Dados Emendas: Salesópolis /2007. 1 – Ação: 
Obra de infraestrutura urbana: pavimentação Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca. Bairro: Jardim 
Totozinho Cardoso/Bairro dos Buenos. 2 – Órgão: 
Ministério das Cidades. 3 – Valor: R$125.000,00. 4 
– Situação: Pago e obra concluída Salesópolis/2009. 
1 – Ação: Estruturação da rede de proteção social – 
construção de Centro de Referência de Assistência 
Social. 2 – Órgão: Ministério Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. 3 – Valor: R$200.000,00. Salesó-
polis/2010. 1 – Ação: Obras de saneamento básico no 
bairro Capela Nova. 2 – Órgão: Ministério das Cidades. 
3 – Valor: R$200.000,00. Salesópolis/2012. 1 – Ação: 
Aquisição de Retroescavadeira. 2 – Órgão: Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. 3 – Valor: 
R$300.000,00. 4 – Situação: Aguardando primeiras 
orientações do Ministério.

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PERÍ-
ODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIEN-
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 25, REALIZADA EM 
1º DE MARÇO DE 2012 – RETIRADO PELA 
ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente Amauri Teixeira, 
Deputada Rosane Ferreira, Deputado Antonio Imbas-
sahy, Deputado Jesus Rodrigues, telespectadores da 

TV Câmara que ora nos assistem e ouvintes da Rá-
dio Câmara, hoje é o primeiro dia do mês de março, 
quando comemoramos o mês da mulher, e no dia 8 de 
março comemoramos o Dia Internacional da Mulher.

Este ano de 2012 é um marco nas lutas das mu-
lheres no Brasil, porque comemoramos 80 anos do voto 
feminino, conquistado em 24 de fevereiro de 1932, e 
venho hoje a esta tribuna para fazer uma reflexão so-
bre o processo histórico dessa conquista do voto da 
mulher. Muitos livros asseguram que isso foi uma con-
cessão, mas quero mostrar que foi um processo de luta 
dos movimentos das mulheres no mundo e no Brasil.

Desvendar a nossa história, o nosso passado de 
lutas por direitos, constitui o arcabouço, o pilar básico 
para podermos entender como foi o processo de “empo-
deramento” da mulher. Primeiro, farei uma breve retros-
pectiva da implantação do voto feminino, mas nós não 
podemos pular a história, e eu vou começar pela Grécia. 

Há mais de 2 mil anos, na Grécia, especialmente 
em Atenas, os cidadãos reuniam-se em praça pública 
para decidir os destinos da cidade-Estado. Na época, 
a maior parte da cidade era constituída por mulheres, 
negros, escravos, estrangeiros e pobres, mas esses 
não eram considerados cidadãos e cidadãs, só os ricos. 

Em Roma predominava o poder pátrio, o patriar-
cado; quem mandava era o pai, ou o marido, e até para 
a mulher frequentar os cultos religiosos era necessá-
ria a autorização paterna. Portanto, as mulheres não 
participavam de nenhuma instância da vida política. 

Na Idade Média, no Concílio de Orange, em 
441, proibiu-se a ordenação de mulheres em funções 
sacerdotais; logo, antes ela existia. A partir daí esta-
beleceram-se os monastérios e as abadias, onde as 
mulheres podiam ser proprietárias de terra e estudar.

A Idade Média foi um período terrível para as 
mulheres, porque muitas morreram sob o timbre da 
Inquisição. Mas também foi quando se desenvolveu 
a roda de fiar, e as mulheres começaram a fazer um 
trabalho, o de tecelagem. Surgiram também corpora-
ções, as guildas, em que predominavam os homens. 
Os segredos industriais eram passados do mestre 
para o ajudante.

Na Idade Média, o casamento era uma combina-
ção de aspectos econômicos e políticos. 

A mulher, no fim da Idade Média, começa a des-
tacar-se na produção têxtil e na vinicultura.

Quero ressaltar alguns nomes desse período, 
como Joana D’Arc, lutadora que conquistou oito cida-
des e foi queimada na fogueira como herege.

A Inquisição entrava no universo privado e aplica-
va tortura às pessoas para conseguir descobrir o que 
supostamente considerava heresia, e quase sempre 
tomava de suas vítimas as suas propriedades.
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Desse período, quero destacar a escritora france-
sa Christine de Pizan (1364-1430), que escreveu o livro 
A cidade das mulheres, em que defende a igualdade 
por natureza entre os sexos. Vejam: na Idade Média!

Quero também ressaltar que desde a Antiguidade 
nós tivemos algumas rainhas importantes, como Ne-
fertari, no Egito, que estabeleceu a paz, e ainda hoje 
reina no templo de Abu Simbel, que exibe uma bela 
escultura dessa rainha. Tivemos também a Rainha de 
Sabá, reino onde abundavam as fragrâncias, além de 
Cleópatra. Mas quero destacar principalmente Nzingha, 
uma rainha angolana, guerreira, diplomata, que pela 
primeira vez estabeleceu um acordo e uma aliança 
entre a Europa e a África.

Tivemos em Portugal várias rainhas. Eu gostaria 
de ressaltar, na Espanha, Joana I, considerada louca 
por ter unificado os reinos da Espanha e ter sido a pri-
meira rainha espanhola. A partir daí, quero destacar 
que na França, que vivia em monarquismo absoluto, 
com a queda da monarquia – e antes da França nos 
Estados Unidos, em 1774, no I Congresso Continental 
da Filadélfia –, buscou-se a independência econômica 
e futuramente política daquela nação. 

Nesse processo houve a participação muito inte-
ressante, Deputado Jesus Rodrigues, de uma mulher, 
Hannah Adams, entre outras. Ela escreveu o seguinte: 

“E quanto ao facto de um sexo ser su-
perior ao outro, deve-se considerar que os 
nossos primeiros pais foram criados, tanto 
um como o outro, à imagem de Deus. E que 
eles tiveram igual domínio sobre as criaturas 
[...]. A mulher não foi feita a partir da cabeça 
do homem para o governar, nem a partir dos 
seus pés para ser pisada por ele, mas do seu 
lado para ser igual a ele.”

Quero dizer que anos depois, em 1789, eclodiu 
a Revolução Francesa, um movimento que primou e 
lutou por liberdade, igualdade e fraternidade.

Os iluministas consideravam a mulher uma besta 
imperfeita, sem fé. Esse era o pensamento iluminista. 
Mas existiram iluministas como o Marquês de Condor-
cet, que defendeu a igualdade de gênero. 

Mostro, portanto, a quem me está ouvindo e as-
sistindo a trajetória da luta pela igualdade entre ho-
mens e mulheres. 

Na Revolução Francesa as mulheres tiveram 
uma participação importantíssima, apesar de não te-
rem direito a voto. Já em 1791 conquistaram o direito 
ao divórcio e o direito à propriedade. Destaco Olympe 
de Gouges, que fez uma “Declaração dos Direitos das 
Mulheres e da Cidadã”. Logicamente, por seus escritos 
e ousadia, ela foi parar na guilhotina.

Quero mostrar que a Revolução Francesa muito 
contribuiu para o desenvolvimento e o direito do cida-
dão e dos trabalhadores. Não vou desenvolver o tema 
da Revolução Francesa, mas vou destacar a Comuna 
de Paris, que em 1848 criou o voto para o cidadão 
comum, sendo que antes só tinham direito ao voto os 
que tinham título de nobreza.

Essas lutas na França repercutiram no mundo 
inteiro. Os operários e pobres franceses tiveram direito 
a voto, o que repercutiu em outros países. 

Logicamente, não posso deixar de ressaltar a luta 
das mulheres no Século XIX, principalmente a luta das 
mulheres tecelãs em Nova Iorque, que em 8 de março 
de 1857 fizeram uma greve histórica. Por que a consi-
dero histórica? Porque elas não pararam de trabalhar, 
mas começaram a pintar todos os tecidos de algodão 
na cor lilás. As 130 mulheres morreram carbonizadas. 
Por que lutavam? Pela redução da jornada de trabalho. 
Queriam 8 horas de trabalho. Imaginem, continuamos 
hoje, com uma PEC, a lutar pelas 8 horas de trabalho! 
Lutavam por melhores condições de trabalho, e ainda 
hoje há essa luta, e a luta pela equiparação salarial. 
É o que se propõe no PL nº 6.653/09, defendido pela 
bancada feminina. 

Em 1910, mulheres socialistas na Dinamarca 
estabeleceram que o dia 8 de março – a transcorrer 
na próxima semana – seria um marco para comemo-
ração das mulheres, não para receberem flores, mas 
um dia de luta pelos seus direitos. Tudo bem se rece-
berem flores, mas elas não querem flores, querem di-
reitos garantidos: trabalho igual, salário igual, 8 horas 
semanais de trabalho, e para as enfermeiras 30 horas. 

Quer dizer, a luta das mulheres é um processo 
histórico, mas hoje devemos continuá-lo.

Só em 1975 a ONU oficializou a data de 8 de março.
Gostaria também de ressaltar aos nobres pares 

que a legislação de que foi fruto o voto, a conquista 
do voto da mulher não foi obra apenas da vontade de 
alguns políticos, e sim resultado de um processo de 
luta em que muitas mulheres morreram. Não digam 
que foi uma concessão. É um direito conquistado numa 
trajetória histórica de lutas por séculos. 

Ressalto que em 1893 o primeiro país a esta-
belecer o voto feminino foi Nova Zelândia; depois, 
em 1905, Finlândia; em 1913, Noruega; em 1915, Di-
namarca; em 1916, Canadá; em 1917, com a queda 
do Czar, também a Rússia; em 1918 a Inglaterra – e 
quero dar destaque à luta das mulheres na Inglaterra. 
Emily Davidson, sufragista, ativista, na luta pelo direito 
da mulher ao voto, jogou-se à frente do cavalo do rei, 
e foi morta, numa olimpíada realizada pelo rei, o que 
desencadeou protestos em todo o país, e em 1918 as 
inglesas conseguiram o direito ao voto, mas somen-



23040 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

te para as mulheres que tinham posses e mais de 30 
anos. Só em 1928 se estabeleceu o voto a partir de 
21 anos de idade.

Nos Estados Unidos, apesar de toda a luta pela 
independência, só em 1919 foi ratificada a emenda 
constitucional que terminava com a discriminação po-
lítica com base no sexo. 

Na América do Sul, em 1929, o Equador foi o pio-
neiro na implantação do voto feminino, que no Brasil 
só foi implantado em 1932, na Argentina em 1947 e 
no Paraguai em 1961.

Na África do Sul, eu gostaria de destacar que só 
em 1984 conquistaram o direito ao voto as mulheres 
negras, mestiças e índias.

Em 2005 o Kuwait instituiu o voto feminino.
Nessa primeira parte, procurei fazer um histórico 

da luta das mulheres pelo direito a ser cidadã.
A Sra. Rosane Ferreira – V.Exa. permite-me um 

aparte, Deputada?
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Pois não, De-

putada Rosane Ferreira.
A Sra. Rosane Ferreira – Primeiro, quero para-

benizá-la pelo resgate histórico da trajetória do voto 
feminino. V.Exa., mais do que uma excelente tribuna, 
busca nas ações nesta Casa o estímulo à participação 
das mulheres na política partidária. Quero realmente 
parabenizá-la e dizer-lhe que V.Exa. honra, e muito, o 
nosso partido, o povo da sua cidade, Guarulhos, o povo 
de São Paulo e do nosso Brasil. As mulheres têm em 
V.Exa. um exemplo de persistência. Finalizando, porque 
quero ouvi-la ainda mais, como Deputada de primeiro 
mandato quero fazer publicamente um agradecimento, 
em nome de todas as demais Deputadas de primei-
ro mandato, porque V.Exa. coordena nossa pequena 
bancada com maestria. V.Exa. acolhe-nos e dá-nos 
condições de crescer e desempenhar na Casa o pa-
pel que todas as mulheres brasileiras esperam de nós.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Obrigada, 
Deputada Rosane.

Nesta segunda parte, eu gostaria de abordar 
o voto feminino no Brasil. Há precursoras. Como o 
tempo está encerrando-se, eu gostaria de dizer que 
a bancada feminina, no ano passado, conseguiu uma 
síntese do trabalho das Parlamentares nesta Casa. 
Por isso, agradeço ao Presidente Marco Maia. É uma 
contribuição, uma síntese do papel da mulher no Par-
lamento que eu não vou ter tempo de abordar, mas 
destaco que só em 1879 a mulher obteve o direito de 
estudar. Em 1885, Chiquinha Gonzaga, a maestrina 
de Ô Abre Alas, sofreu muitos preconceitos por fazer 
música popular. Em 1887 formou-se a nossa primeira 
médica, Rita Lobato.

Quero destacar que em 1917, com todos os pro-
blemas causados pelas revoluções que ocorriam na 
Europa, Leolinda de Figueiredo Dalton fundou o Parti-
do Republicano Feminino. Quero destacar a secretária 
do partido, a poetiza e escritora Gilka Machado, que 
em um belo poema declara: “Ser mulher, e, oh! atroz, 
tantálica tristeza! ficar na vida qual uma águia inerte, 
presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais!” 

Gostaria de ressaltar, no Rio Grande do Norte, 
Celina Viana, de Mossoró, e Alzira Teixeira, a primeira 
Prefeita brasileira, que foi cassada.

A democracia sofre sufocamento no Estado Novo, 
mas nós conseguimos o direito ao voto em 1932, po-
rém só para as mulheres bem casadas, ou que tinham 
propriedades, ou funcionárias públicas. O voto real só 
conseguimos em 1946. Somente com a Constituição 
Cidadã as analfabetas obtiveram o direito de voto.

Quero destacar Bertha Lutz, que foi uma mulher 
incrível, que fez inclusive, como Deputada, o Estatu-
to da Mulher, que não foi votado; Olga Benário, que 
morreu nos campos de concentração de Hitler; e Alice 
Tibiriçá, que participou da luta que tinha como lema 
“O Petróleo é Nosso”.

A partir de 1948, com o fim das guerras, tivemos, 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
igualdade entre homens e mulheres.

A Conferência Mundial das Mulheres de Nai-
róbi, em 1985, faz uma avaliação dos 10 anos das 
conferências anteriores, exigindo que os Governos 
estabeleçam normas políticas e executivas para o 
cumprimento dessas conferências nas esferas social, 
política e trabalhista. 

Finalmente, a grande Conferência Internacional de 
Beijing, em Pequim, em 1995, elegeu como prioritário o 
“empoderamento” das mulheres no centro de sua plata-
forma política e redimensionou as relações de gênero. 

Hoje, no Brasil, nós vivemos um momento histórico, 
Deputados e Deputadas, porque temos a primeira Presi-
denta eleita, e dez Ministras. Mesmo assim, ainda é um 
quadro vergonhoso, como vemos num quadro compa-
rativo que fiz entre os seguintes países: em Ruanda, na 
África, do total de 80 Parlamentares, 45 são mulheres, 
o que corresponde a 56,3%; na Noruega, de 169 Parla-
mentares, 67 são mulheres, correspondendo a 39,6%; 
no Brasil, de 513 Parlamentares, 45 são mulheres, cor-
respondendo a 8,8%; no Congo, de 137 Parlamentares, 
10 são mulheres, correspondendo a apenas 7,3%.

O quadro, com esses quatro exemplos, mostra 
o quanto nós mulheres precisamos empenhar-nos no 
“empoderamento”, na participação dos partidos e na 
luta para chegarmos ao patamar, pela reforma política, 
da igualdade entre homens e mulheres. 
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Concluo o meu pronunciamento apenas citando 
a terceira parte. Eu havia dividido este pronunciamen-
to em três partes: a primeira, uma retrospectiva histó-
rica mundial; a segunda, a história do voto no Brasil; 
a terceira, a situação da mulher, sob o ponto de vista 
do Comitê para Eliminação da Discriminação contra a 
Mulher, o CEDAW, sigla em inglês do Comitê. Eu não 
terei tempo de discorrer sobre os artigos do Comitê, 
mas V.Exas. terão acesso a eles. O enfoque principal é 
eliminar toda e qualquer discriminação contra a mulher. 

Da conferência que ocorreu entre os dias 13 
e 17 do mês passado, fevereiro, pude, comparativa-
mente, constatar a realidade de três países, Congo, 
Brasil e Noruega, e fazer o seguinte paralelo: Congo, 
um país que saiu da guerra, abriga ainda refugiados 
políticos. Lá a situação da mulher é muito crítica, pois 
existe poligamia. Infelizmente, ainda hoje as mulheres 
sofrem mutilação dos seus órgãos genitais, além do 
aumento da DST AIDS. Quanto à educação, o índice 
de analfabetismo é muito grande. Quanto à represen-
tação política, o índice é de 7,3%. Está em curso a 
reforma do Código de Processo Civil, e há problemas 
sérios com as comunidades tradicionais pigmeias, de 
estatura pequena, e nômades. Na Noruega, um país 
diferenciado, pioneiro na questão da mulher, ainda 
hoje há uma diferença salarial de 15% entre homens 
e mulheres. No Brasil, essa diferença chega a 65%. 
Lá não há uma Secretaria da Mulher, como no Brasil, 
mas há um órgão com função de ombudsman. Dos 17 
Ministérios noruegueses, dez investem em políticas 
intersetoriais para a mulher.

Quanto ao Brasil, nós fomos muito elogiados pela 
magnífica Lei Maria da Penha, porém fomos cobrados 
em relação a se o que foi aprovado pelo Supremo Tri-
bunal Federal é para valer e se a partir de agora se 
cumprirá a Lei Maria da Penha. Fomos cobrados – a 
Sra. Deputada Rosane Ferreira, na condição de enfer-
meira, sabe disto – em relação à mortalidade materna, 
quanto ao caso de Aline Pimentel, mulher negra, pobre, 
da periferia do Rio de Janeiro, Belford Roxo, porque, 
por falta de atendimento médico, morreram a mãe e 
a criança. O CEDAW tem muita clareza em relação a 
como o Brasil cresceu e desponta internacionalmen-
te e às políticas que temos desenvolvido para a saída 
da miséria, mas cobrou muito a situação de pobreza 
e da mulher negra, da trabalhadora doméstica e do 
trabalho escravo.

Ao finalizar, esclareço que esse organismo da 
ONU, que nos acompanha por meio de seus peri-
tos, também cobrou a Medida Provisória nº 557/11 
e principalmente a questão das cotas para a mulher 
na política. É vergonhoso termos uma representação 
parlamentar de apenas 8,8%. Agradeço, e digo que o 

CEDAW está acompanhando-nos, e que temos muito 
a fazer. Se avançamos – entramos para o Parlamento 
em 1933; hoje somos, em exercício, 48 –, temos muito 
ainda por fazer.

Faço uma convocação, um apelo a você, jovem 
mulher, negra, de todas as origens: participe, procure 
empenhar-se, porque só nós saberemos deixar claro 
quais são as nossas prioridades nas políticas públicas 
para o Brasil.

Muito obrigada a todas e a todos, e feliz mês da 
mulher.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 168, REALIZADA EM 
18 DE JUNHO DE 2012 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI.) – Sr. Presiden-
te, estive na minha cidade, neste final de semana, por 
ocasião dos festejos de São João Batista, padroeiro 
da minha cidade de São João do Piauí.

Festejo em praça pública foi uma ideia do meu 
irmão, Murilo Paes Landim, há cerca de 15 anos. Ele 
teve essa iniciativa de levar a festa do povo, a festa 
junina, para a praça pública.

Espantei-me, Sr. Presidente, porque, na época do 
Murilo, quando apenas se dizia “Promoção da Prefei-
tura Municipal de São João do Piauí”, o Prefeito hoje, 
através do locutor dos conjuntos municipais, além de 
anunciar a todo instante “Promoção da Prefeitura”, faz 
vários elogios à figura do Prefeito e a da sua esposa. 
É um absurdo se usar dinheiro público para promoção 
pessoal. Trata-se de um crime de responsabilidade, até 
fronteiriço, nessa época, com o crime eleitoral, por-
que está se aproveitando de um serviço público, que 
é a festa pública paga com os recursos públicos, em 
proveito próprio, com propaganda pessoal e itens de 
divulgação de sua imagem. Eu espero que a Justiça 
da minha cidade tome as providências cabíveis com 
essa absurdidade de se usar recursos públicos para 
a promoção pessoal de uma autoridade pública, de 
um gestor público, pagos com os recursos públicos.

Sr. Presidente, acostumados aqui a discutir proble-
mas nacionais, junto com V.Exa., grande Padre Couto, 
Dr. Amauri Teixeira e outros Deputados, eu lamento ser 
obrigado a trazer problemas paroquiais – mas é o cla-
mor da cidade que me faz comparecer a esta tribuna.

Veja bem, Sr. Presidente, um dos absurdos da 
atual administração de São João do Piauí. O cidadão 
conhecido como Mendonça, através de laranjas, vem 
prestando serviços à Prefeitura. Todos os serviços da 
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ÀS 17 HORAS E 23 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 5

AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazônas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

Prefeitura de São João do Piauí praticamente são fei-
tos por esse rapaz, o Sr. Mendonça.

Pois bem. Agora, um laranja do Sr. Mendonça, 
de nome Leônidas dos Santos Bezerra, da chamada 
Construtora CECOL Ltda., recebeu exatamente, con-
forme recibo de 5 de março de 2012, da Prefeitura de 
São João do Piauí, 225 mil reais, alegando que havia 
feito 8 módulos habitacionais e 54 módulos sanitários, 
de São João do Piauí, conforme tomada de preços de 
2 de fevereiro de 2009.

Sr. Presidente, agora, este mês, é que a cons-
trutora iniciou o serviço. Quer dizer, há 4 meses, o Sr. 
Mendonça e seus laranjas receberam 225 mil por con-
ta de uma obra não realizada. Isso é um crime, isso 
é um absurdo, isso é um atentado à moral pública, à 
Lei de Responsabilidade, e merece que a Polícia Fe-
deral apure o fato! 

Estou enviando exatamente ao Superintendente 
da Polícia Federal o teor do documento em meu poder. 

Está aqui a cópia do cheque da Prefeitura Municipal 
assinado pelo Sr. Prefeito, em 7 de março de 2012, 
de 225 mil reais, como se a obra já tivesse sido feita, 
Sr. Presidente, quando só agora, em junho, é que se 
iniciou. Isso é um absurdo e mostra exatamente o de-
sapreço desse Prefeito pela coisa pública, merecendo, 
portanto, a sanção da lei. Nesse sentido, espero que 
a Polícia Federal apure esse absurdo de se pagar por 
uma obra não feita como se houvesse sido feita. Ela 
foi paga em março, e somente agora, há pouco dias, 
em junho, é que está sendo iniciada. 

Lamento muito, Sr. Presidente, trazer assunto 
dessa natureza paroquial, mas é meu dever de homem 
público, porque foram várias reclamações, várias ou-
tras notas fiscais dessa natureza a que consegui ter 
acesso e que vou encaminhar às autoridades públicas.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção dis-
pensada.

Ata da 178ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  

26 de junho de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente. Anthony Garotinho, Amauri Teixeira,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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ACRE

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

TOCANTINS

César Halum PSD 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Telma Pinheiro PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 

Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Danilo Cabral PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Caldas PSDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
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Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 

Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
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Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Rodrigo Garcia DEM 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Paulo Tadeu PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
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Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 13

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 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 23

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 330 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser publicado)

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 4

AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazônas 2

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

César Halum PSD 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
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Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Professor Setimo PMDB 
Telma Pinheiro PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Danilo Cabral PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pastor Eurico PSB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

João Caldas PSDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Afonso Florence PT 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Oziel Oliveira PDT 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Geraldo Thadeu PSD 
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Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 33

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 

Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Emanuel Fernandes PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Rodrigo Garcia DEM 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
William Dib PSDB 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23049 

Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB 
Magela PT 
Paulo Tadeu PT 
Reguffe PDT 
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 

Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 270 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Decisão 
da Presidência.

Trata-se da Questão de Ordem nº 197, de 2012, 
levantada pela Deputada Alice Portugal na sessão ple-
nária de 12 de junho de 2012, por meio da qual S.Exa. 



23050 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

pondera sobre a possibilidade, no caso de extinção da 
Comissão Especial, de a elaboração da redação do 
vencido e da redação final de responsabilidade desta 
Comissão temporária atribuída pelo art. 197 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados serem come-
tidas à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.

É o breve relatório.
Decido.
Com efeito, dispõe o mencionado art. 197 do Re-

gimento Interno, litteris:

“Art. 197. É privativo da Comissão espe-
cífica para estudar a matéria redigir o vencido 
e elaborar a redação final, nos casos de pro-
posta de emenda à Constituição, de projeto de 
código ou sua reforma e, na hipótese do § 6° 
do art. 216, de projeto de Regimento Interno.”

Entretanto, como é sabido, não raro essas propo-
sições, sobretudo as propostas de emenda à Constitui-
ção – PECs e projetos de código, somente logram ser 
aprovadas em legislaturas subsequentes àquelas em 
que foram examinadas por Comissões Especiais, ór-
gãos de natureza temporária, que peremptoriamente se 
extinguem ao final da legislatura em que foram criados.

É igualmente sabido que, devido à alta e con-
tinuada demanda de criação de Comissões Espe-
ciais, notadamente para o exame de proposições 
em geral que se inscrevam na competência temática 
de mais de três Comissões Permanentes e para a 
análise de novas PECs, conforme o art. 34 do Re-
gimento Interno, não se tem instituído Comissões 
especialmente destinadas a elaborar a redação do 
vencido, a redação final de PECs provenientes de 
outras legislaturas.

Ante o exposto, acolho a Questão de Ordem nº 
197, de 2012, e determino que, sempre que não sub-
sistente a Comissão Especial competente, seja a ela-
boração da redação do vencido ou da redação final 
das PECs cometidas à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, órgão da Casa que já detém, 
tanto regimental quanto tecnicamente, competência 
para esse mister, no tocante a todos os casos não 
previstos no art. 197 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados.

Publique-se e oficie-se.
Em 26 de junho de 2012.
Essa é a decisão proferida em relação a essa 

questão de ordem.
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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 584, DE 2012 

(Do Senado Federal – Paulo Bauer)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 584, de 2012, que 
disciplina as relações jurídicas decorrentes 
do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da 
Medida Provisória nº 552, de 1º de dezem-
bro de 2011. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há, ainda, 
a obrigatoriedade de votar requerimento de urgência 
para este projeto de decreto legislativo. 

(Requerimento de Urgência nº 5.512, de 2012, 
que solicita urgência para o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 584, de 2012.)

REQUERIMENTO Nº 5.515, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeremos com base nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno desta Casa, regime de urgência para 
tramitação e votação do Projeto de Decreto Legislativo 
584/2012, de autoria do senador Paulo Bauer (PSDB/
SC), que disciplina as relações jurídicas decorrentes 
do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 
552, de 1º de dezembro de 2011.

A matéria, ao ser analisada no Congresso Na-
cional, teve esse dispositivo retirado. Ao sancionar a 
lei 12.655/12, a Presidência da República manteve a 
decisão dos parlamentares. Diante disso, precisamos 
regular, com a máxima urgência, o tempo em que a 
matéria vigeu.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2012. – Arthur 
Lira, Líder do PP; Pauderney Avelino, 1º Vice-Líder do 
Democratas; Jovair Arantes, Líder do PTB; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Cesar Colnago, 1º 
Vice-Líder do PSDB; Lincoln Portela, Líder do Bloco 
Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB; 
Guilherme Campos, Líder do PSD; André Figueire-
do, Líder do PDT; Jilmar Tatto, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que são favoráveis permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA A URGÊNCIA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-

dores inscritos para discutir a matéria.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação.
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Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 
584, de 2012.

Não há destaque.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sem efeito as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados com 
base no § 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 552, 
de 1º de dezembro de 2011.

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

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que fo-
rem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a redação final da matéria, nos termos do art. 
195, § 2º, inciso III, do Regimento Interno, da Câmara 
dos Deputados.

A matéria vai à sanção.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDC 
não vai à sanção, vai à promulgação. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai à pro-
mulgação. Isso foi para ver se a assessoria estava 
atenta. O decreto vai à promulgação. 

Considero promulgado, nesta sessão, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 584, de 2012. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 1.089-E, DE 2003 
(Do Sr. Benedito de Lira)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 1.089-C, de 2003, que altera o Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, para es-
tabelecer o medicamento genérico de uso 
veterinário, e dispõe sobre o registro, a 
aquisição pelo poder público, a prescrição, 
a fabricação, o regime econômico-fiscal, a 
distribuição e a dispensação de medica-
mentos genéricos de uso veterinário, bem 
como sobre a promoção de programas de 
desenvolvimento técnico-científico e de 
incentivo à cooperação técnica para aferi-
ção da qualidade e da eficácia de produtos 
farmacêuticos de uso veterinário; tendo 
pareceres: da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Zonta); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Maurício Quintella Lessa).

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
ria boa a leitura das emendas que vieram do Senado 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Primeiro, 
nós vamos votar o requerimento e, depois, vamos ao 
projeto.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requerimen-
to de Urgência nº 2.173, de 2011, que requer urgência 
para a votação do Projeto de Lei nº 1.089, de 2003. 

O outro que eu tinha votado era este mesmo. 
(Pausa.)

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA  
Nº 2.173, DE 2011

“Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos a Vossa Excelência urgência 
para a votação do Projeto de Lei nº 1.089, de 
2003, que altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece 
o medicamento genérico para uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos 
em produtos farmacêuticos de uso veterinário 
e dá outras providências.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2011. 
– Cesar Halum, PPS/TO; Rubens Bueno, 1º 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV/PPS; Ge-
raldo Thadeu, Vice-Líder do PSD; Cândido 
Vacarezza, Líder do Governo; Antônio Car-
los Magalhães Neto, Líder do Democratas; 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB; Roberto 
Santiago, PSD/SP; Lincoln Portela, Lider 
do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, 
PTC, PSL, PRTB; Paulo Teixeira, Líder do PT; 
Chico Alencar, Líder do PSOL; Paulo Maluf, 
Vice-Líder do PP; Jovair Arantes, 1º Vice-Lí-
der do Bloco Parlamentar PTB, PSB, PCdoB; 
Giovanni Queiroz, Líder do PDT; Ratinho 
Júnior, PSC/PR; Ana Arraes, Líder do Bloco 
Parlamentar PTB, PSB, PCdoB; Sarney Filho, 
Líder do Bloco Parlamentar PV/PPS; Paulo 
Abi-Ackel, Líder do PSDB”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
agora ao debate do projeto. Não há necessidade de 
leitura das emendas. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, já sabemos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, va-
mos votar direto. Há dois oradores inscritos para falar 
a favor, mas depois eu dou a palavra aos oradores.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Vamos vo-
tar, Sr. Presidente, vamos votar. Durante a votação os 
Deputados falam.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Logo de-
pois da votação, eu passo a palavra a V.Exa., Depu-
tado Ricardo Tripoli. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
1.089-E, de 2003. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º O Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro 

de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º-A Aplicam-se aos produtos de uso 
veterinário as disposições relativas a medica-
mento genérico, medicamento similar, medi-
camento de referência, produto farmacêutico 
intercambiável, bioequivalência, biodisponibili-
dade, Denominação Comum Brasileira – DCB 
e Denominação Comum Internacional – DCI, 
contidas na Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.” (AC) 

“Art. 3º-B Os produtos de uso veteriná-
rio que ostentam nome comercial ou marca 
ostentarão também, obrigatoriamente, com o 
mesmo destaque e de forma legível, nas emba-
lagens, nos rótulos, nas bulas, nos impressos, 
nos prospectos e nos materiais promocionais, 
a Denominação Comum Brasileira – DCB, ou, 
na sua falta, a Denominação Comum Interna-
cional – DCI. 

Parágrafo único. A DCB ou a DCI deverá 
ser grafada em letras e caracteres cujo tama-
nho não será inferior a duas vezes o tamanho 
das letras e caracteres do nome comercial ou 
marca.” (AC) 

...............................................................
“Art. 6º As infrações ao presente Decreto-

-Lei e respectivo regulamento ficam sujeitas às 
sanções estabelecidas na Lei nº 6.437, de 20 
de agosto de 1977, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.” (NR) 

Art. 2º As aquisições de produtos de uso veteri-
nário, sob qualquer modalidade de compra pelo Poder 
Público, e as prescrições de medicina veterinária, no 
âmbito da União, adotarão obrigatoriamente a Deno-
minação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional – DCI. 

§ 1º O órgão federal responsável pela sanidade 
agropecuária editará, periodicamente, a relação dos 
produtos registrados no País, segundo a DCB ou, na 
sua falta, segundo a DCI, seguindo-se os nomes co-
merciais e as correspondentes empresas fabricantes. 

§ 2º Nas aquisições a que se refere o caput, o 
produto genérico de uso veterinário, quando houver, 
terá preferência sobre os demais, em condições de 
igualdade de preço.

Art. 3º É o Poder Executivo Federal autorizado 
a promover medidas especiais, relacionadas com o 
registro, a fabricação, o regime econômico-fiscal, a 
distribuição e a dispensação de produtos genéricos 
de uso veterinário, com a finalidade de estimular sua 
adoção e uso no País. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal, atra-
vés dos órgãos competentes, promoverá mecanismos 
que assegurem ampla comunicação, divulgação, in-
formação e educação sobre os produtos genéricos 
de uso veterinário.

Art. 4º Os laboratórios que produzem e comercia-
lizam produtos de uso veterinário terão o prazo de doze 
meses para procederem às alterações e adaptações 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 5º O regulamento desta Lei estabelecerá, en-
tre outros aspectos, relativos aos produtos genéricos 
de uso veterinário, condições, critérios, parâmetros e 
procedimentos relativos: 

I – ao registro e ao controle de qualidade des-
ses produtos; 

II – às provas de biodisponibilidade e bioequiva-
lência e à equivalência terapêutica; 

III – à dispensação desses produtos nos serviços 
públicos e privados de medicina veterinária, ressal-
vados os casos de recomendação expressa de não-
-intercambialidade, por parte do profissional prescritor.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-
putados que forem pela sua aprovação permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Com o apoio do 
PTB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
Nº 1.089, DE 2003

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece 
o medicamento genérico de uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes gené-
ricos em produtos de uso veterinário e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro 

de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3ºA Aplicam-se aos produtos de uso 
veterinário as disposições relativas a medica-
mento genérico, medicamento similar, medi-
camento de referência, produto farmacêutico 
intercambiável, bioequivalência, biodisponibili-
dade, Denominação Comum Brasileira – DCB 
e Denominação Comum Internacional – DCI, 
contidas na Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.” 

“Art. 3ºB Os produtos de uso veteriná-
rio que ostentam nome comercial ou marca 
ostentarão também, obrigatoriamente, com o 
mesmo destaque e de forma legível, nas emba-
lagens, nos rótulos, nas bulas, nos impressos, 
nos prospectos e nos materiais promocionais, 
a Denominação Comum Brasileira – DCB ou, 
na sua falta, a Denominação Comum Interna-
cional – DCI. 

Parágrafo único. A DCB ou a DCI de-
verá ser grafada em letras e caracteres cujo 
tamanho não será inferior a 2 (duas) vezes o 
tamanho das letras e caracteres do nome co-
mercial ou marca.”

“Art. 6º As infrações a este Decreto-Lei 
e respectivo regulamento ficam sujeitas às 
sanções estabelecidas na Lei nº 6.437, de 20 
de agosto de 1977, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.”(NR) 

Art. 2º As aquisições de produtos de uso veteri-
nário, sob qualquer modalidade de compra pelo Poder 
Público, e as prescrições de medicina veterinária, no 
âmbito da União, adotarão obrigatoriamente a Deno-
minação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional – DCI. 

§ 1º O órgão federal responsável pela sanidade 
agropecuária editará, periodicamente, a relação dos 
produtos registrados no País, segundo a DCB ou, na 
sua falta, segundo a DCI, seguindo-se os nomes co-
merciais e as correspondentes empresas fabricantes. 

§ 2º Nas aquisições a que se refere o caput deste 
artigo, o produto genérico de uso veterinário, quando 
houver, terá preferência sobre os demais, em condi-
ções de igualdade de preço.

Art. 3º É o Poder Executivo Federal autorizado 
a promover medidas especiais, relacionadas com o 
registro, a fabricação, o regime econômico-fiscal, a 
distribuição e a dispensação de produtos genéricos 
de uso veterinário, com a finalidade de estimular sua 
adoção e uso no País. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal, por 
intermédio dos órgãos competentes, promoverá meca-
nismos que assegurem ampla comunicação, divulgação, 
informação e educação sobre os produtos genéricos 
de uso veterinário.

Art. 4º Os laboratórios que produzem e comercia-
lizam produtos de uso veterinário terão o prazo de 12 
(doze) meses para proceder às alterações e adaptações 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 5º O regulamento desta Lei estabelecerá, 
entre outros aspectos relativos aos produtos genéricos 
de uso veterinário, condições, critérios, parâmetros e 
procedimentos relativos: 

I – ao registro e ao controle de qualidade des-
ses produtos; 

II – às provas de biodisponibilidade e bioequiva-
lência e à equivalência terapêutica; 

III – à dispensação desses produtos nos servi-
ços públicos e privados de medicina veterinária, res-
salvados os casos de recomendação expressa de não 
intercambialidade, por parte do profissional prescritor.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias 
após a data de sua publicação. 

Sala da Comissão,    de                    de          . – 
Deputado Maurício Rands, Presidente. – Deputado 
Inaldo Leitão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o apoio 
do PSD.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Ricardo Tripoli e, depois, o Deputado 
César Halum, dois lutadores que trabalharam para a 
aprovação deste projeto aqui na Casa. 

Deputado Ricardo Tripoli.
O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Marco Maia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
eu acho que, para nós que buscamos durante tanto 
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tempo convergência entre os ruralistas e os ambienta-
listas, esse projeto traduz exatamente isto: é um proje-
to que vai ao encontro tanto daqueles que defendem 
o agronegócio, como daqueles que defendem o meio 
ambiente. É bom lembrar que, quando da votação dos 
genéricos, foram atendidos os seres humanos – o que 
foi importante e fundamental –; hoje, os genéricos não 
só atenderão os animais de criação, mas também os 
animais domésticos. 

Há um pleito dos veterinários do Brasil inteiro no 
sentido de que os animais domésticos também recebam 
medicamentos genéricos, para abranger as pessoas 
que não têm condições de adquirir um medicamento 
na farmácia para atender o seu cão, o seu gato. Além 
do animal de criação, agora haverá a possibilidade de 
atender o animal doméstico da mesma forma, com o 
mesmo empenho, com a mesma vontade, com a mes-
ma dedicação.

Lembro também, Sr. Presidente, que, quando o 
então Ministro da Saúde José Serra se preocupava em 
quebrar a patente dos medicamentos, tinha ele razão, 
porque não era só o aspecto dos medicamentos que 
atenderiam principalmente as pessoas mais idosas, os 
aposentados, que não tinham condições de comprá-
-los, porque recebiam – e recebem – um pecúlio muito 
pequeno. Haveria, obviamente, a possibilidade de ter 
naquele momento remédios genéricos que tivessem 
boa procedência, medicamentos que atingissem a ex-
pectativa das populações que buscavam exatamente 
a possibilidade de ter longevidade. 

E agora vemos aqui aprovado um projeto que 
veio do Senado, um projeto em cujo substitutivo nós 
trabalhamos para que fosse aprovado, que teve a Re-
latoria do Deputado Zonta e também do Deputado 
Maurício Quintella Lessa e que se soma à expectati-
va de todos nós que atendemos São Paulo. Temos lá 
o Rancho dos Gnomos e a Mata Ciliar, que atendem 
animais silvestres apanhados pela Polícia Florestal e 
pelo Corpo de Bombeiros, que nem sempre têm como 
atender essa demanda. Obviamente, agora, terão 
acesso livre, mais fácil a esse tipo de medicamento, 
ao medicamento genérico.

Então, Sr. Presidente, eu queria saudar V.Exa., 
que pautou este projeto de lei, que é de fundamen-
tal importância para toda a sociedade brasileira, e os 
companheiros e colegas Deputados Federais, que, de 
forma suprapartidária, aprovaram um projeto dessa 
dimensão, com essa qualidade.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A próxima 

votação é o segundo turno da PEC do Sistema Na-
cional de Cultura. 

Convoco, então, os Srs. Parlamentares a já virem 
ao plenário para votação pelo sistema nominal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
César Halum está com a palavra.

O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Par-
lamentares, com muita alegria vimos aqui agradecer ao 
Presidente Marco Maia pelo seu empenho para pautar 
este projeto, que era um desejo não só dos criadores 
de animais para abate no Brasil, mas também de todos 
os criadores de animais de estimação. Era um dese-
jo do Conselho Federal de Medicina Veterinária e um 
desejo de todos os Conselhos Estaduais de Medicina 
Veterinária do Brasil.

Este projeto não só vai diminuir o preço do medi-
camento veterinário, vai fortalecer a indústria nacional. 
A exemplo do que aconteceu com o genérico humano, 
foram as indústrias nacionais que se projetaram e que 
cresceram fabricando o genérico. Ninguém que fabrica 
um remédio que custa hoje 100 reais vai vender o ge-
nérico por 50 reais. A concorrência vai se estabelecer 
com a indústria nacional.

Eu queria também, Sr. Presidente, parabenizar 
o Deputado Arthur Lira, filho do Senador Benedito de 
Lira, que é o autor deste projeto de lei e com quem, 
com muito empenho, eu me aliei nesta Casa para que 
o projeto chegasse a esse ponto. Sete bilhões de reais 
movimentaram o mercado de medicamentos veteriná-
rios no Brasil no ano de 2011. Significa dizer que nós 
teremos uma economia de mais de 3 bilhões de reais 
anualmente, o que deve reduzir o preço da carne, do 
leite, dos ovos, das proteínas de origem animal no Bra-
sil. É um projeto que tem inúmeras vantagens e vem 
atender ao anseio da população brasileira.

Fica o nosso registro e o nosso agradecimento.
Gostaria também, Sr. Presidente, de agradecer o 

empenho do Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. 
Desde o momento em que nós iniciamos esse trabalho, 
essa luta, foi uma pessoa que se empenhou muito e 
até facilitou a inclusão na pauta deste projeto.

Houve um envolvimento muito grande da Orga-
nização das Cooperativas do Brasil, da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, enfim, de muitos para que 
este projeto pudesse vir a beneficiar o povo brasileiro. 
Temos a alegria, a felicidade de ter a oportunidade de 
dar este voto.

Para o meu Estado, Tocantins, que tem a sua 
economia baseada na pecuária de corte, serão enor-
mes os avanços e facilitadores para os produtores e 
a geração de renda.

Pedimos aos companheiros que aprovássemos 
este projeto por unanimidade, porque ele representa 
o desejo de todos os brasileiros.
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Muito obrigado, Presidente Marco Maia. V.Exa. 
vai ficar na história como o Presidente da Casa que 
se empenhou para pautar um projeto que era o desejo 
do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arthur Lira com a palavra.

O SR. ARTHUR LIRA (PP-AL. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria parabenizá-
-lo por sua atuação na tarde de hoje. A Câmara dos 
Deputados, cumprindo sua agenda de votações, des-
tranca a pauta de medidas provisórias.

Esta Presidência tinha assumido o compromisso 
de colocar à disposição deste Plenário projetos que 
tiveram origem na Casa, projetos de Deputados, como 
o de medicamentos genéricos veterinários, de autoria 
do então Deputado Benedito de Lira, que contou com 
o apoio de diversos Líderes da Casa, de diversos De-
putados: Zonta, César Halum e outros que brigaram e 
pegaram na alça do caixão. Ele vai trazer para o Brasil 
um benefício muito grande na parte da cadeia produtiva, 
dos produtos pecuários e agropecuários, dos animais 
domésticos, dos pet shops. Quanto a sociedade bra-
sileira economizará ao ter acesso a produtos veteriná-
rios genéricos a partir do dia de hoje, Sr. Presidente?

Quero parabenizar V.Exa. Acho que esta semana 
na Casa será de grande produtividade, uma semana 
que marcará, sem sombra de dúvida, o seu mandato 
como Presidente desta Casa.

Foram pautadas agora na reunião de Líderes 
questões muito importantes, questões que deverão 
ser votadas na tarde de hoje, amanhã de manhã e à 
tarde. Quero mais uma vez parabenizar V.Exa., refor-
çando aqui que o Brasil terá grandes benefícios com 
as votações das matérias que acontecerão esta se-
mana, principalmente a dos veterinários genéricos, 
Sr. Presidente.

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

Pela ordem. Sem revisão do orador. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero também cumprimen-
tar V.Exa. pelo empenho na aprovação dessa matéria, 
bem como o ilustre Deputado Odacir Zonta, que fez 
um trabalho extraordinário na Comissão da Agricultura. 
Está de parabéns esta Casa na pessoa de V.Exa. e do 
nosso querido amigo e ex-Deputado Zonta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há matéria 
sobre a mesa. 

É um requerimento do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá que solicita a retirada de tramitação do PL nº 
1.143/2011, que proíbe a comercialização de produtos 
ópticos na condição que menciona. 

É um projeto do próprio Deputado que pede para 
ser retirado. Alguma contrariedade do plenário? (Pau-
sa.) Não? (Pausa.)

REQUERIMENTO Nº 3.990, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a retirada de tramitação do PL nº 1.143, 
de 2011, que “Proíbe a comercialização de produtos 
ópticos na condição que menciona”, de nossa autoria.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2011. – 
Arnaldo Faria de Sá, PTB-SP

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro aproveitar a oportunidade e comentar com V.Exa. a 
efetividade da reunião de Líderes hoje. Vários projetos 
serão votados hoje e amanhã, com discussões extrema-
mente positivas. Sem dúvida nenhuma, a condução dos 
trabalhos de V.Exa. é que permitiu esse grande acordo.

Parabéns, Presidente Marco Maia!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 416-C, DE 2005 

(Do Sr. Paulo Pimenta e Outros)

Redação para o segundo turno de discussão 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 416-B, de 
2005, que acrescenta o artigo 216-A à Constituição 
para instituir o Sistema Nacional de Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-
dores inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Solicito a 

todas as Sras. e aos Srs. Parlamentares que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação da PEC 
nº pelo sistema eletrônico.

Pode colocar “sim” lá, para todos os partidos, 
porque todos estão apoiando a votação do Sistema 
Nacional de Cultura.

Está iniciada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou se-

guir a ordem dos oradores inscritos.
O último a falar…
O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, Sibá Ma-

chado pede a inscrição, se V.Exa. puder me conceder.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Wellington Fagundes para fazer uso da palavra. (Pausa.) 

Deputado Vitor Paulo já falou. (Pausa.)
Deputado Wellington Fagundes.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje, a população de Rondonópolis, o segundo maior 
Município de Mato Grosso, tem muito a comemorar. No 
final do dia, o Prefeito Ananias Filho assinará a Ordem 
de Serviço que dará início às obras de drenagem de 
águas fluviais, pavimentação asfáltica, sinalização e 
calçamento dos bairros Jardim Ipiranga, Dom Bosco, 
Carlos Bezerra 1, Jardim Nova Era, Residencial Di-
nalva Muniz, Tancredo Neves e Jardim Rui Barbosa.

As obras fazem parte da segunda etapa do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento desenvolvido 
pelo Governo Federal. Ao todo serão investidos mais 
de 20 milhões de reais, beneficiando quase 20 mil 
pessoas. Desse total investido, 19,7 milhões de reais 
são recursos provenientes do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço através da Caixa Econômica Federal 
e aprovado pelo Ministério das Cidades. O Município 
dará uma contrapartida no valor de 1 milhão de reais. 
A assinatura desse convênio significa grande conquista 
tanto para a população como para as pessoas envolvi-
das na elaboração e execução desse projeto.

Há anos a equipe técnica da Secretaria de Infra-
estrutura e a do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Rondonópolis trabalhavam para que esse 
projeto saísse do papel. A previsão é que as obras se-
jam concluídas dentro de 12 meses após o início dos 
trabalhos. Além da pavimentação asfáltica, as obras 
contemplam drenagem, calçada e sinalização. 

A necessidade desse investimento foi tratada 
ainda em 2009, quando a Presidente Dilma Rousseff 
ainda era Ministra-Chefe da Casa Civil. Àquela época, 
a então Ministra já havia reconhecido a necessidade 
de incluir Rondonópolis no Programa de Aceleração 
do Crescimento. De lá para cá, muitas reuniões foram 
realizadas. O projeto passou pelo Ministério das Cida-
des, pela Caixa Econômica Federal, pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, para ser aprovado junto com os 
técnicos do Governo Federal, e todas as adequações 
também foram feitas. Os bairros beneficiados fazem 
parte de uma grande população, todos com uma den-
sa habitação.

Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar o Pre-
feito Ananias Filho, que assume a Prefeitura de Ron-
donópolis neste momento, por uma eleição indireta, e 
dá celeridade a todos os projetos na cidade. 

Há várias emendas de nossa autoria, como o 
recurso do Ministério do Turismo para o Parque do Pa-
droeiro, para o Encontro das Águas, para a conclusão 

de creches e agora também para a travessia urbana da 
cidade, com o início da passagem sobre a BR-364 e a 
BR-163, que vai ligar a grande região da Vila Mamede 
e da Vila Rosely ao centro da cidade. Essa ligação vai 
facilitar o trânsito em toda a região da Vila Mamede, 
com acesso mais fácil ao centro da cidade. Será cons-
truída a Avenida Beira Rio, que vai ligar essa densa 
região da Vila Lourdes e Jardim Ipanema... 

(O microfone é desligado.)
O SR. WELLINGTON FAGUNDES – Destaco 

ainda o trabalho do SANEAR, hoje dirigido pelo nos-
so companheiro Jean Carlos, que tem feito um grande 
trabalho. Aliás, quando o Prefeito Ananias assumiu, 
tínhamos um problema sério, um crime ambiental: 
todo o esgoto estava sendo jogado in natura no Rio 
Vermelho, um dos afluentes do Pantanal, patrimônio 
da humanidade. O Prefeito Ananias não teve dúvida, 
não titubeou: em pouco tempo, destituiu a diretoria do 
SANEAR e nomeou uma pessoa competente. Hoje, 
as obras hoje estão sendo tocadas e o respeito ao 
meio ambiente...

(O microfone é desligado.) 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 

uso da palavra, o Deputado Luiz Couto. (Pausa.)
O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
parar uma injustiça. 

Quero dizer que o primeiro Parlamentar a apre-
sentar esse projeto sobre medicamento veterinário ge-
nérico nesta Casa foi o Deputado Rubens Bueno, do 
PPS. Cometi esse deslize ao não mencioná-lo.

Portanto, ao Deputado Rubens Bueno, um gran-
de lutador desse projeto, iniciador desse processo, os 
meus agradecimentos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 

uso da palavra, o Deputado Luiz Couto. 
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o projeto iniciado pela Deputada Perpétua 
Almeida pretendia que A Voz do Brasil também pu-
desse ser transmitida pela televisão. Aí modificaram 
o projeto original da Deputada e tentaram flexibilizar 
A Voz do Brasil. 

A Voz do Brasil é o momento em que toda a 
Nação está atenta àquilo que acontece no Executivo, 
no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, na 
Defensoria Pública. Nós não podemos, Sr. Presidente, 
mudar e aprovar esse projeto. Ele tira essa vertente 
histórica. É o momento em que o cidadão está sain-
do do emprego. Quem tem carro liga o rádio e ouve 
com atenção aquilo que aconteceu durante o dia em 
nosso País. 
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A forma como é transmitido o programa A Voz do 
Brasil é de fundamental importância.

Não podemos votar a favor da flexibilização, por-
que ela só interessa à Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão – ABERT. É essa entidade 
que quer a flexibilização.

O que diz o projeto? Que nas emissoras oficiais 
A Voz do Brasil será às 19 horas e, nas outras, a trans-
missão poderá ser de 19 horas até 22 horas.

Ora, nós verificamos que é importante a trans-
missão naquele momento.

A população, principalmente aqueles que moram 
no interior, acompanha seus Parlamentares também 
pelo que sai no programa A Voz do Brasil.

Nesse sentido, nossa posição é contrária à flexi-
bilização. Nós queremos manter A Voz do Brasil como 
se encontra, porque é histórica, já criou raiz, e o povo 
brasileiro não quer essa mudança.

Espero que este projeto, Sr. Presidente, não seja 
votado, não seja colocado em pauta. Se for, nós iremos 
votar contra, mantendo nossa posição de fazer com 
que A Voz do Brasil continue no horário das 19 horas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, gostaria de enfatizar a importância da decisão 
de V.Exa. de colocar vários projetos em votação, den-
tre os quais um já aqui aprovado, relativo aos genéri-
cos de produtos veterinários. Isso é importante. Assim 
como os medicamentos genéricos para seres huma-
nos trouxeram economia para os cidadãos e cidadãs 
que tiveram acesso a eles, o uso de genéricos para 
produtos veterinários, também ferindo o monopólio da 
indústria de medicamentos – que, a meu ver, é preju-
dicial ao consumo, aos seres humanos, aos donos de 
animais domésticos e aos produtores –, será benéfico. 
Acredito que é de grande importância o que foi apro-
vado hoje aqui.

Parabenizo V.Exa., Deputado Marco Maia.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar 
para chamar os Deputados do PT a comparecer em 
plenário e votar “sim”, em segundo turno, à PEC nº 
da Cultura. Queremos que todos os Deputados do PT 
compareçam para confirmarmos essa ação importan-
tíssima de apoio à cultura no País que é a votação em 
segundo turno dessa PEC. Voto “sim” da bancada do 
PT. Compareçam para votar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, servidores, todos que acompanham 
esta sessão, ontem à noite, tarde da noite, já entran-
do na madrugada, o Conselho de Ética do Senado 
aprovou o relatório do Senador Humberto Costa pela 
cassação do mandato do Senador Demóstenes Torres, 
antes do DEM, hoje sem partido. Essa aprovação se 
deu por unanimidade.

Em tese, pela lógica, isso significa que o Sena-
dor, pelas tantas que fez contra a ética e o decoro par-
lamentar, como é sabido, notório, gravado, provado e 
documentado, deixará de exercer esse mandato. Hou-
vesse um recall, os eleitores que teve o Senador no 
Estado de Goiás poderiam manifestar sua decepção e 
sua compreensão de que, na verdade, ele os enganou.

Ora, disse eu que, pela lógica, o Senador, en-
tão, no plenário do Senado Federal, para onde irá a 
decisão do Conselho de Ética, seria cassado, porque 
cada Senador do Conselho de Ética está ali mandatado 
pelo seu partido, seguindo a orientação do seu partido.

Mas aí é onde mora o perigo. Por quê? No Con-
selho, essa votação unânime obedeceu ao critério do 
voto aberto, mas no plenário do Senado Federal o voto, 
nesse aspecto, é ainda um voto secreto.

Por isso a Frente Parlamentar pelo Voto Aberto, 
coordenada pelo Deputado Ivan Valente, com vários 
participantes, está aqui se manifestando, mais uma vez, 
no plenário desta Casa, por um direito da população, 
por um direito do eleitor, que é o de saber como seu 
representante vota.

O voto aberto no Parlamento é fundamental; o 
voto aberto no Parlamento é um direito do eleitor; o voto 
aberto no Parlamento está garantido pela imunidade 
do Parlamentar no exercício do seu mandato, das suas 
palavras e dos seus votos. O voto aberto no Parlamen-
to está sendo proclamado – não por nós aqui – com 
essa bela camiseta (mostra camiseta) “PEC nº 349, de 
2001”, já aprovada em primeiro turno aqui nesta Casa 
há 7 anos, e que pede o direito ao voto aberto para a 
população: quem nos trouxe aqui tem o direito de sa-
ber como nós votamos, especialmente nesses casos 
em que se aprecia um desvio de conduta Parlamentar.

Então, a decisão unânime do Conselho de Ética 
do Senado nessa noite passada pode estar ameaçada 
pelo manto espúrio do voto secreto, quando chegar ao 
Plenário daquela Casa daqui a 2 semanas.

Por isso, estamos aqui vários Parlamentares. 
Isso já foi objeto de decisão da maioria incontrastável 
da Câmara, que defende o voto aberto no Parlamento. 
Que defende, aliás, que esta Casa vote em segundo 
turno essa medida, antecipando-se ao Senado, onde 
também já há propostas no sentido do voto aberto no 
Parlamento e onde o Presidente da Casa já assumiu 
que brevemente colocará a matéria em pauta.
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É preciso que nós aqui, numa saudável compe-
tição, tomemos essa iniciativa. Esse foi o nosso apelo 
hoje no Colégio de Líderes e é o apelo dos Parlamen-
tares que também vão agora se manifestar no Salão 
Verde, junto à Frente Parlamentar pelo Voto Aberto 
no Parlamento.

O cidadão e a cidadã têm o direito irrenunciável 
de saber como aquele que elegem para ser seu repre-
sentante está votando no Parlamento. Quem se escon-
de atrás do voto secreto, na verdade, não está tendo a 
transparência necessária para representar seu eleitor.

Por fim, Sr. Presidente – e amanhã amplio essa 
denúncia gravíssima –, dois pescadores militantes da 
Associação Homens do Mar da Baia de Guanabara 
foram assassinados e encontrados mortos no Rio da 
Rio+20 e da defesa ecológica. Eles lutavam contra o 
desastre socioambiental na Baía de Guanabara pro-
movido pela falta de cuidado ambiental de empreen-
dimentos como o COMPERJ e a TKCSA. Almir e João 
Luiz – este, hoje; aquele, ontem – foram encontrados 
mortos próximos à Ilha de Paquetá, com mãos e pés 
amarrados, com marcas nítidas de execução. 

Principal liderança da Associação Homens do 
Mar da Baía de Guanabara, Alexandre Anderson está 
desde 2010 no Programa de Proteção aos Defensores 
dos Direitos Humanos, mas o Governo do Estado não 
assinou, até agora, o decreto que institui o Programa, 
e essas pessoas estão ameaçadas. 

O Rio de Janeiro, capital ecológica de tanta ba-
dalação para o mundo, mata seus pescadores artesa-
nais. É preciso que esses crimes não fiquem impunes.

Vamos todos, gordos e magros, vestir nossa ca-
miseta de luta pelo voto aberto no Parlamento!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Júlio Campos com a palavra. (Pausa.) Não?

Deputado Luiz Nishimori. (Pausa.)
O SR. AFONSO HAMM – Deputado Marco Maia...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Domingos Dutra. (Pausa.)
Deputado Padre João.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas 
Deputados e Deputadas, esta noite marca a história 
do Congresso, com a votação da Medida Provisória 
nº 562, de 2012.

É verdade que alguns Deputados e Deputadas 
nem perceberam a votação. Acho que justamente aí 
está o grande ganho do novo rito das tramitações das 
medidas provisórias nesta Casa. Por quê? Todo debate 
se dá na Comissão Mista, ou seja, Câmara e Senado. 
Lá construímos o texto, acatamos todas as sugestões 
de Deputados e Senadores. Então, quando chega à 
votação, todos os problemas estão superados, tudo 

foi construído na Comissão Mista e se distende aqui 
no plenário.

Não há mais a possibilidade de sermos surpre-
endidos com matéria nova, com emenda colocada em 
último momento. A MP 562, votada nesta noite, além de 
inaugurar o novo rito de tramitação, é a grande conquis-
ta da relação da União com Estados e Municípios, na 
superação dos convênios, da burocracia dos convênios.

Ainda, a grande conquista que tivemos com a MP 
562 é o apoio técnico ou financeiro da União a Estados 
e Municípios no Plano de Ações Articuladas – PAR.

A grande conquista que tivemos é também a 
educação no campo. Não havia política, amparo, apoio 
do Governo Federal em relação a uma educação di-
ferenciada para nossas crianças, jovens, homens e 
mulheres do campo. Com essa votação, garantimos 
que recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação sejam repassados, 
através de Estados e Municípios, para as entidades de 
ensino mantenedoras da educação diferenciada que 
tenha como característica principal do projeto peda-
gógico a pedagogia de alternância.

Quero agradecer aqui a todos os assessores, 
técnicos, à Comissão, aos Senadores e Deputados 
que contribuíram com uma proposta que foi também 
aprimorada pela sociedade civil organizada, através 
de audiências públicas, na discussão da MP.

Parabéns por esta grande conquista a todas as 
entidades que lutaram e lutam pela educação no campo, 
inclusive com apoio à educação infantil e à pré-escola.

Outros dois ganhos para os Municípios se dão em 
relação à EJA – Educação de Jovens e Adultos. Eles 
agora poderão receber o recurso no ato da matrícula 
e não 1 ou 2 anos depois.

Outra conquista é o apoio em infraestrutura para 
a Universidade Aberta do Brasil, que, às vezes, tem 
dificuldade de adaptação ao local. Hoje, ela passa 
também a ter esse apoio.

Além disso, para o PRONERA – Programa Na-
cional de Educação na Reforma Agrária, que está num 
estado crítico, já há esse recurso, a bolsa, para alunos 
e professores, nos assentamentos de reforma agrária.

Obrigado aos técnicos desta Casa e do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 

uso da palavra, Deputado Júlio Cesar. (Pausa.)
Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou vol-
tando do interior da Bahia. Passei por Lapão, Irecê, 
Jacobina e voltei bastante preocupado com relação ao 
crédito agrícola e ao endividamento dos produtores. 
Diversos deles reclamam que não estão tendo acesso 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23059 

ao crédito. Estão indo ao Banco do Nordeste, mas há 
poucos técnicos.

Nós reconhecemos o papel do Banco do Nordes-
te, mas ele não tem capilaridade para dar agilidade 
ao acesso ao crédito. É necessário que esse crédito 
extraordinário para os Municípios atingidos pela seca, 
para os produtores que estão vivendo o flagelo da seca, 
seja também acessado através do Banco do Brasil.

É necessário, principalmente, Sr. Presidente, que 
se quebre, que se reduza a burocracia. Diversos pro-
dutores estão indo aos órgãos, não conseguem a DAP 
– Declaração de Aptidão ao PRONAF, não conseguem 
crédito e continuam sofrendo, sem poder tomar crédi-
to para custeio, sem poder comprar ração para seus 
animais. E os produtores estão perdendo os animais, 
que estão definhando, morrendo.

Então, eu faria um apelo para que se quebre a 
burocracia, e efetivamente ela cesse.

O Banco do Nordeste está executando os peque-
nos produtores de Lages do Batata, Jacobina, Irecê, 
Lapão. Nós temos um acordo para suspender a imedia-
ta execução da dívida. Vai sair o relatório da MP 565, 
que vai suspender a execução da dívida. No entanto, 
o Banco do Nordeste está pressionando a Justiça, e 
o oficial de justiça bate permanentemente à porta do 
produtor. E ele, que já está sofrendo com a seca, está 
assustado com essa pressão indevida da Justiça, do 
Banco do Nordeste e do Tribunal de Contas da União, 
que está obrigando inclusive o Banco do Nordeste a 
executar dívida de pequeno valor.

Faria outro apelo aqui ao Ministro da Fazenda 
e à Ministra Ideli Salvatti – a Presidenta Dilma tem 
sido sensível. A Ministra Ideli tem dialogado conos-
co e tem determinado a quebra da burocracia. Mas, 
muitas vezes, a boa vontade de quem está em cima 
não corresponde à efetividade das ações na ponta, e 
o pequeno produtor, o pequeno agricultor, que estão 
sofrendo com a seca, continuam sofrendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 

Sibá Machado tem a palavra.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, eu quero 

fazer um comunicado da Frente Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. é o 

próximo inscrito, Deputado Ivan Valente.
O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, eu es-

tou na tribuna também.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em segui-

da, o Deputado Afonso Hamm.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, eu es-

tou com a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Sibá Machado. 
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sras. e Srs. Parlamentares, na sexta-feira pas-
sada, todos nós, de maneira bastante preocupada, 
para não dizer triste, recebemos a notícia do golpe 
institucional aplicado contra o Presidente do Paraguai, 
Fernando Lugo.

Maior foi a nossa surpresa, preocupação e tris-
teza com a posição de alguns Parlamentares desta 
Casa, que hoje, na reunião da delegação brasileira no 
PARLASUL, foram defender veementemente aquele 
golpe e ainda teceram violentas críticas ao Presidente 
Fernando Lugo.

Ouvimos uma exposição do quadro político do 
Paraguai feita pelo Senador Roberto Requião, que 
preside nossa delegação, dados de que aquele país 
conta com apenas três grandes partidos políticos. Um 
deles ficou no poder por quase 6 décadas, quase 60 
anos, colocando o Paraguai como um dos países mais 
pobres do mundo, com instabilidade política total.

O quadro que elegeu o Presidente Fernando Lugo 
foi o da força popular paraguaia. As pessoas mais sim-
ples apostaram no sucesso do seu governo. 

Mas a fragilidade da aliança política que o Presi-
dente Fernando Lugo tinha para governar o seu país 
deixou, é claro, a possibilidade de o Congresso do 
Paraguai – Senado e Câmara – votar pela cassação 
em menos de 30 horas. 

Nós não podemos conviver, Sr. Presidente, com 
esse tipo de instabilidade na América do Sul, que já 
sofreu tanto com as ditaduras militares – a de Pinochet, 
no Chile; a própria situação do Paraguai; a ditadura 
aqui no Brasil, na Argentina. 

Mas, agora, graças à força da Presidenta Dilma, 
estamos com a Comissão da Verdade. Essa mancha, 
essa dificuldade, essa instabilidade política da América 
do Sul não pode mais continuar. 

Eu quero aqui parabenizar a Presidenta Dilma 
Rousseff, que, de maneira bastante centrada, decidiu 
romper relações políticas com o governo imposto no 
Paraguai e chamou de volta o embaixador brasileiro 
que estava naquele país. 

Em breve haverá a reunião de cúpula do MER-
COSUL. Certamente, esse assunto vai ser pautado, se 
haverá ou não novas sanções ao Paraguai.

Assim, Sr. Presidente, na reunião do Parlamento 
do MERCOSUL que tivemos hoje, chegamos à conclu-
são de que ele, o Parlamento do MERCOSUL, é um 
órgão consultivo, não tem poder deliberativo. E havia 
lá uma proposta de também retirar os Parlamentares 
do Paraguai do Parlamento do MERCOSUL. Eu espe-
ro que, em breve espaço de tempo, esta Câmara se 
refaça dessa situação e evite-a ao máximo.

Soube, hoje de manhã, Sr. Presidente, que estão 
trazendo para cá alguns Parlamentares do Paraguai 
para discutirem aqui o golpe que aconteceu naquele 
país. Espero que não façam isso, até que os Governos 
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do MERCOSUL tomem uma posição decisiva sobre a 
situação do Paraguai.

Eu acredito que esta Casa não poderá se mani-
festar, a não ser para acompanhar as decisões toma-
das pela Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso aos 
Srs. Deputados que, quando o painel chegar a 308 
Deputados, vou encerrar a votação. Quem não votou 
vai perder a oportunidade de votar nessa importante 
PEC, que trata do Sistema Nacional de Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Marco Maia, 
eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a V.Exa. 
pelo seu empenho, e ao Colégio de Líderes também, 
em colocar na pauta de amanhã o nosso projeto de lei 
que estabelece uma política de irrigação para o País.

Eu tive a felicidade de ser indicado pelo meu 
partido, o Partido Progressista, Relator desse projeto 
na Comissão de Agricultura. Nós trabalhamos junto ao 
Ministério da Integração Nacional, mais recentemente 
com o Ministro Fernando Bezerra, e com o Ministério 
da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Definitivamente, nós vamos ter instrumentos 
de incentivo à irrigação para os nossos agricultores.

Nós estabelecemos essa política para que todas 
as Unidades da Federação possam ter as suas polí-
ticas de complementação, de maneira que tenhamos 
o conceito do múltiplo uso das águas, de forma equili-
brada, para o consumo humano, para a indústria, para 
a geração de energia e para a agricultura.

E o que é mais importante é que, nesses dez 
instrumentos, nós colocamos também uma redução 
de custos para baratear a irrigação. Estamos amplian-
do os horários em mais 40 horas semanais, pois hoje 
são 60 horas, na chamada Tarifa Verde. Isso é muito 
importante, porque estamos criando um incentivo para 
a irrigação no País.

Hoje, os prejuízos no meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, no Sul do País, assim como no Nordeste e nas 
mais diversas regiões, são significativos. Por isso, o pro-
jeto amanhã estará na pauta em regime de urgência. 

Agradeço ao meu Líder, Deputado Arthur Lira, e a 
V.Exa., Sr. Presidente, em especial. Amanhã votaremos 
definitivamente uma política de irrigação para o nosso 
País, em favor da agricultura, o que irá beneficiar tan-
to o agricultor familiar como o agricultor empresarial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao Deputado Ivan Valente, depois ao Depu-
tado Pastor Marco Feliciano, pela Liderança do PSC.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero falar aqui como Coordenador-Presi-
dente da Frente Parlamentar pelo Fim do Voto Secreto 
no Congresso Nacional.

E o primeiro pedido que eu quero fazer ao Pre-
sidente da Casa, que tem essa prerrogativa, é que 
não permita que a Câmara dos Deputados seja des-
moralizada.

Há 6 anos que foi votada, em primeiro turno, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 349, de 2001, 
que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional. 
No entanto, nós ainda não a votamos em segundo tur-
no. E, agora, o Senado Federal, diante das pressões 
para que o Senado vote, no plenário, a cassação do 
Senador Demóstenes Torres, quer votar essa PEC nº 
que ainda não foi votada em segundo turno. 

A Câmara dos Deputados precisa assumir a sua 
soberania, precisa assumir a vanguarda desse proces-
so, em nome da democracia, da transparência e da 
ética na política. Nós não podemos nos desmoralizar. 
Essa PEC nº é de 2001, foi votada, por unanimidade, 
em primeiro, turno em agosto de 2006, e há 6 anos 
nós tentamos votá-la em segundo turno. 

Nós sabemos que outros casos de cassação de 
mandato chegarão ao plenário da Câmara dos Depu-
tados e do Senado. Por isso, Presidente, peço a todos 
os Deputados da Frente Parlamentar pelo Fim do Voto 
Secreto, a todos os Líderes partidários que pressio-
nem para que consigamos colocar na pauta, no dia de 
amanhã, antes do recesso parlamentar nesta Casa, 
a PEC nº 349 e votá-la em segundo turno. Se ela for 
para o Senado imediatamente, em 15 dias é possível 
votá-la no Senado. E nós não teremos mais os escân-
dalos, desmoralização do Congresso Nacional, onde os 
Conselhos de Ética votam pela cassação, como ontem, 
por 15 votos a zero, e o Plenário pode votar contra.

Por isso, Sr. Presidente, como coordenador e em 
nome da nossa Frente Parlamentar, quero pedir a V.Exa. 
que se posicione nesta questão, independentemente 
da reunião de Líderes, e manifeste o seu pensamento 
sobre a possibilidade de colocar, imediatamente, na 
Ordem do Dia de amanhã, a PEC nº 349, antes do 
recesso parlamentar.

Eu acho que a transparência do voto parlamentar 
é uma exigência popular, é uma unanimidade que nós 
não podemos mais prosseguir sonegando à população, 
traindo a vontade da sociedade. 

Sr. Presidente, a Coordenação da Frente e todos 
os Deputados e Deputadas queremos ouvir de V.Exa. a 
sua posição sobre colocar essa PEC nº imediatamente 
em votação no plenário desta Casa. 

Acho que V.Exa., com a sensibilidade que tem, 
com a pressão que existe na sociedade e com a vonta-
de política do Congresso Nacional, deve colocá-la em 
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pauta, imediatamente. Assim, nós não nos submete-
remos ao vexame de ver o Senado votar primeiro e vir 
parar a emenda do voto secreto na Câmara, quando 
nós temos uma emenda já votada desde 2006. 

Peço o posicionamento de V.Exa. 
Voto aberto já para todas as questões, para que 

tenhamos transparência ética e democracia! 
Obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Voto aberto já!
O SR. PRESIDENTE (Pastor Marco Feliciano) – 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor Marco 
Feliciano, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PSC.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer uso da tribuna, 
neste momento, para comunicar um fato muito bonito 
que aconteceu ontem no meu Estado, São Paulo, para 
tentar aliviar um pouquinho o coração do povo brasileiro, 
pois muitas pessoas pensam que só existem pessoas 
más neste País. 

Aconteceu um verdadeiro milagre ontem pela 
manhã. A menininha Brenda, sequestrada há 15 dias, 
numa reunião religiosa em São Paulo, foi encontrada 
viva e com saúde, graças a Deus, por um ser huma-
no de bem. 

Fico imaginando o tamanho do milagre – eu uso a 
palavra milagre porque acredito nisso. Num contingen-
te de 14 milhões de pessoas, uma pessoa conhecida 
reconheceu a menina no meio do comércio da cidade. 

Então, isso é motivo de muita alegria. É uma gran-
de emoção num País onde desaparecem milhares de 
crianças. Ainda existem seres humanos que pensam 
no ser humano em primeiro lugar. 

Parabéns a este brasileiro que encontrou a me-
nina Brenda e a devolveu aos braços de seu pai.

Sr. Presidente, também quero comunicar que, no 
último fim de semana, estive no Estado do Amazonas 
e encontrei também outro grande milagre naquele Es-
tado, arrasado pela enchente do Rio Negro. 

Estive na cidade de Janauacá, no interior, atra-
vessando o Rio Negro, e vi ali uma população ribei-
rinha, sofrida, mas com esperança de vida e grande 
expectativa de paz. 

Então, quero parabenizar o Governo do Estado do 
Amazonas, mesmo eu sendo de São Paulo, pela mão 
estendida aos caboclos amazonenses, às famílias ama-
zonenses, que, depois de sofrerem com o alagamento 
do Rio Negro, estão sobrevivendo e se recuperando. 

Parabenizo as entidades filantrópicas daquele 
Estado, em especial as grandes igrejas que mutua-
mente estão enviando toneladas de alimentos a toda 
população que estava desabrigada.

Mais uma vez, eu concluo dizendo que ainda 
acredito no nosso País, acredito nas pessoas de bem 

deste País e acredito que, no meio de tanta turbulên-
cia, ainda existam pessoas apaixonadas pela justiça, 
pela paz e pela alegria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. 
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente 

Marco Maia, antes de V.Exa. encerrar a votação, que-
ro dizer que nós estamos apoiando a PEC nº 349, do 
voto aberto, para que nós possamos ter nas votações...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputa-
do Pauderney Avelino, há vários Deputados pedindo 
1 minuto para falar. Não estou concedendo 1 minuto 
para ninguém, porque nós temos uma lista. Eu vou 
inscrevê-lo na lista para V.Exa. falar. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Nossa posição 
é pelo voto aberto já.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Bruno Araújo, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB. 

Em seguida, eu vou encerrar a votação. 
Inscrevo os Deputados Pauderney Avelino e Miro 

Teixeira para fazerem uso da palavra. 
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Como Lí-

der. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Presidente Dilma Rousseff 
foi eleita a partir da propaganda eleitoral de que seria 
uma administradora severa e competente, uma espécie 
de “gerentona” do País. Ela também assumiu o Gover-
no com a promessa de que elevaria a qualidade dos 
gastos públicos e a eficiência da administração federal. 

Mas os resultados, Presidente Marco Maia, até 
agora demonstrados, oscilam entre o pífio, o ridículo 
e o calamitoso, dependendo do setor. E o que afirmo, 
senhores, não é minha opinião, mas uma conclusão 
cartesiana, racional e científica, extraída dos números 
que emergem do relatório do Tribunal de Contas da 
União sobre as contas do primeiro ano do Governo 
Dilma, relatório esse entregue ao Congresso Nacional 
na semana passada. 

Esse documento apresenta nada menos do que 
40 recomendações e 20 ressalvas ao Governo Fede-
ral para fazer com que o País possa voltar aos trilhos. 
O Tribunal de Contas da União aponta a falta de pla-
nejamento generalizado e a lentidão do Governo em 
tocar importantes projetos, como as obras da Copa do 
Mundo e o tão festejado PAC. 

Para se avaliar a verdadeira competência geren-
cial da Presidente Dilma, basta lembrar que havia 92 
ações prioritárias incluídas na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias do ano passado. Mas a gerente, na hora da 
verdade, conseguiu efetivar com razoável execução 
apenas metade dessas ações, exatos 54%, segun-
do o TCU. Nas demais ações, o Tribunal considerou 
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fraca ou muito fraca 20% do total, e apenas razoável 
outros 26%. 

Logo os cidadãos vão descobrir, a partir da re-
alidade, que o boletim escolar da Presidente, de fato, 
deixa a desejar. Ou seja, senhoras e senhores, a Pre-
sidente Dilma, que se apresentou ao eleitorado como 
sendo a encarnação “gerentona”, está com desempe-
nho absolutamente medíocre justamente na expertise 
da gerência.

Mas temos de ser complacentes com a Presiden-
te. Vamos vestir a capa da amnésia e desconsiderar 
que estamos nos referindo ao nono ano consecutivo 
da gestão do PT, o sétimo ano consecutivo da gestão 
da Dilma, Presidente e Ministra de Estado. Então va-
mos deixar de lado as estatísticas das ações, cheias 
de notas vermelhas, e considerar os valores aplicados 
nos vários programas e projetos.

No Orçamento de 2011, foram autorizados 17,3 
bilhões de reais para o conjunto de prioridades, e foram 
empenhados 14 bilhões de reais, ou seja, 84% do total. 
Prestem atenção, Sras. e Srs. Deputados: estou ten-
tando ser complacente com a Presidente e considerar 
o melhor da sua estatística, a dos empenhos. Ocorre 
que até mesmo nesse quesito a Presidente tem tido 
um desempenho absolutamente medíocre. Daqueles 
14 bilhões de reais, só foram efetivados e liquidados 
10 bilhões de reais, menos de 60% dos empenhos pro-
metidos através das devidas notas de empenho, valor 
previsto para o ano – nota seis. Sobraram 4,3 bilhões 
de reais de restos a pagar.

O Tribunal de Contas aponta problemas de atrasos 
em todos os setores, todos, senhoras e senhores. Mas 
o quadro é especialmente preocupante naquele binômio 
que JK, patrono desta cidade, apontou como os mais 
estratégicos da infraestrutura: energia e transportes.

Os problemas decorrem de falhas na preparação 
e na condução de projetos, mas também da lentidão 
nas decisões, gerando o consequente aumento de 
custos. Em outras palavras, o relatório retrata um go-
verno que trabalha a passos de cágado. 

Pincemos no setor elétrico, cujo atual plano es-
tratégico foi criado pela Presidenta em pessoa, quando 
era Ministra de Minas e Energia. O TCU lembra que o 
Governo nunca definiu as diretrizes sobre concessões, 
cujos contratos vencerão em 2015. Esses contratos re-
presentam 18% de toda a geração de energia elétrica e 
84% da rede básica de transmissão. Ademais, Sr. Pre-
sidente, envolve 37 das 63 distribuidoras de energia, 
ou seja, 59% do total, quase dois terços das distribui-
doras de energia, o que significa que o atual quadro já 
não é de desídia, mas de absoluta irresponsabilidade.

No caso do Programa de Aceleração do Cresci-
mento, Sr. Presidente, lançado em 2007, deveria ter 
avançado o País, mas não é isso que se observa. O 
PAC tem sido mais um slogan de marketing perdido 

num emaranhado de ações inconclusas do que um 
projeto de desenvolvimento nacional. Está com sua 
execução toda atrasada, embora já tenha sido inau-
gurado oficialmente o PAC 2.

Vou ler uma frase do relatório do TCU sobre o 
PAC, abre aspas: “Há uma baixa capacidade de geren-
ciar grandes obras de engenharia e projetos complexos 
por parte das entidades responsáveis”, fecha aspas.

Exemplos são as obras da hidrelétrica de Belo 
Monte e do trem-bala. Ambas deveriam ser entregues 
em 2014, mas agora têm previsão de conclusão para 
2019.

De novo as conclusões do TCU, abre aspas: “Es-
ses atrasos não são isolados nem restritos aos grande 
empreendimentos. No eixo Transportes, a diferença 
média entre os prazos repactuados no PAC 2 e os 
prazos estimados ao final do PAC 1 é de 437 dias por 
ação”, fecha aspas.

Outro ponto que muito nos preocupa é o atraso 
generalizado das obras para a Copa do Mundo de 2014, 
obras de aeroportos, estádios e de mobilidade urba-
na nas cidades-sedes. A Copa seria a oportunidade 
ideal para o Governo atrair investimentos e promover 
a aceleração do crescimento. Mas o TCU identificou 
outra calamidade com o planejamento e os cronogra-
mas traçados, que devem resultar em custos adicionais 
aos cofres públicos e até mesmo na não conclusão de 
determinados projetos.

O relatório do TCU, Sr. Presidente, destaca que 
os juros praticados no País continuam entre os mais 
altos do mundo. O texto reconhece que a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que é uma iniciativa tucana, per-
mitiu maior disciplinamento e rigor fiscal. Porém, como 
o Governo Dilma poucas vezes faz o dever de casa, a 
manutenção dos déficits nominais maiores que o su-
perávit primário resultam na expansão continuada da 
dívida pública em valores nominais.

A carga tributária é outro problema apontado pelo 
TCU como geradora de custos e desestímulo à ativida-
de produtiva. Essa carga foi elevada de 33,71% do PIB 
em 2010, o que já era altíssimo, para 35,88% em 2011. 

Portanto, para concluir, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a falta de gestão do Governo da ge-
rente Dilma Rousseff tem sido tamanha, que inspirou... 

(O microfone é desligado.)
O SR. BRUNO ARAÚJO – Para concluir, peço 

um último 1 minuto.
A ineficácia do Governo da Presidente Dilma 

Rousseff tem sido tamanha que inspirou o antológico 
editorial do jornal O Estado de S.Paulo, publicado no 
último sábado, dia 23, sob o título, abre aspas: “Ra-
diografia da ineficiência”, fecha aspas.

De acordo com o editorial, o relatório do Tribunal 
de Contas da União sobre a gestão Dilma, abre aspas: 
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“Vale como atestado de incompetência gerencial”. É 
uma pena.

Era isso o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

Resultado da votação:

Sim:    326;
Nâo:    1;
Total:    327.

ESTÁ, PORTANTO, APROVADA A PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416, DE 2005, 
EM SEGUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC nº 416/2005 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 

Início da votação: 26-6-12 17:42

Encerramento da votação: 26-6-12 18:31

Presidiu a Votação:

Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dispen-
sada a 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) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a Ordem do Dia.
Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por gentileza. 
É que estou reassumindo hoje, estou digitando para 
votar e não está funcionando a minha digital. Então, é 
para constar que eu estou presente.

O SR. MÁRCIO FRANÇA (PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. vo-
tou pelo partido.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido.

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votaria com 
o partido se aqui estivesse.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei conforme o PP, Sr. 
Presidente.

O SR. MÁRCIO FRANÇA (PSB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Votei com o partido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 
uso da palavra a Sra. Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado 
Marco Maia, primeiro eu quero aqui dizer da nossa 
alegria, na Câmara dos Deputados, por termos agora, 
em segundo turno, concluído a aprovação dessa Pro-
posta de Emenda à Constituição tão importante, tão 
estratégica para a política cultural brasileira, essa PEC 
nº que cria, que institui o Sistema Nacional de Cultura.

Quero aqui saudar a Ministra Ana de Hollanda, 
o Secretário-Executivo Vitor Ortiz, do Ministério da 
Cultura, que se encontra aqui presente, o Secretário 
de Articulação Institucional, Roberto Peixe, que vem 
fazendo um trabalho muito importante de mobilizar 
Estados e Municípios e a comunidade cultural pelo 
País afora, a fim de que Estados e Municípios organi-
zem seus sistemas estaduais e municipais de cultura.

Parabenizo aqui a bancada do PT, o Deputado 
Gilmar Machado, o Deputado Paulo Rocha; parabenizo 
também o Deputado Paulo Rubem, a então Deputada 
Iara Bernardi, que tiveram a iniciativa à época de apre-
sentar propostas semelhantes. E saúdo o Deputado 
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que foi 
o proponente da PEC que institui o Sistema Nacional 
de Cultura.

Sem dúvida nenhuma, é um passo muito impor-
tante que nós estamos dando hoje para dar à cultura 
brasileira um status, um patamar de política de Esta-
do. O desafio que temos agora pela frente é aprovar 
a PEC nº 150, igualmente importante, da qual eu sou 
uma das autoras, que trata do financiamento para a 
cultura em nosso País.

Esta Casa já aprovou o Plano Nacional de Cul-
tura, do qual tive a honra, inclusive, de ser a Relatora 
aqui na Câmara dos Deputados. Agora, aprovamos o 
Sistema Nacional de Cultura. E vamos dar o próximo 
passo, que é a PEC nº 150, que trata do financiamento 
para a cultura brasileira, que vai vincular, assim como 
a educação, 2%, no mínimo, da União para a cultura, 
1,5% dos Estados e 1% dos Municípios.

Enfim, é uma noite de conquista e de vitória para 
a política cultural do nosso País, quando a Câmara dos 
Deputados aprova, agora, em segundo turno, a PEC 
nº que institui o Sistema Nacional de Cultura.

Por fim, Sr. Presidente, quero me associar aos 
que aqui já defenderam a aprovação da PEC nº 349, 
que trata do voto aberto. Faço parte da Frente Parla-
mentar em Defesa do Voto Aberto, coordenada pelo 
Deputado Ivan Valente.

Aqui me somo, também, à voz dos que já me an-
tecederam, no sentido de que o Deputado Marco Maia 
possa incluir na pauta de votação, o mais urgente, a 
PEC nº que trata da questão do voto aberto. O povo 
brasileiro quer transparência. Portanto, nada de voto 
fechado, nada de voto escondido. O Parlamentar tem 
mais é que votar de maneira escancarada e abrindo 
o seu voto.

Portanto, Sr. Presidente, que seja incluída na 
pauta a PEC nº 349, que trata do voto aberto.

Durante o discurso da Sra. Fátima Be-
zerra, o Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Anthony Garotinho, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Silvio Costa votou com o partido na votação passada.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado An-
thony Garotinho, na dúvida, eu quero que conste o 
meu voto nesta votação. Eu não sei se votei ou não. 
Eu votei conforme o partido, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Per-
feito, Deputada Liliam Sá.

O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
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Anthony Garotinho, só para justificar meu voto. Votei 
com o PMDB. Obrigado.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Arnaldo Jardim, orientado pela Deputada Car-
men Zanotto, do PPS, votou “sim” na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, à Deputada 
Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a partir da liberação da pauta, 
na tarde de hoje, com a votação de uma medida pro-
visória, nós conseguimos votar três projetos: um PDC, 
um projeto de lei e a PEC nº do Sistema Nacional de 
Cultura, em segundo turno.

Para a grande motivação do conjunto de Par-
lamentares, na sessão extraordinária de amanhã de 
manhã, nós vamos votar – está pautado pelo menos 
e acreditamos que haverá quorum – o sistema de co-
operativas, a periculosidade para o transporte de va-
lores, a política nacional de irrigação e, finalmente, o 
Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, que trata da jornada 
de trabalho de 30 horas. E, para o período da tarde, 
votaremos a redistribuição dos royalties do petróleo e 
a transparência dos tributos.

Sr. Presidente, com essa pauta, definida na reu-
nião de Líderes hoje, definida e finalmente listada, do 
conjunto de 17 projetos de lei, pelo nosso líder, Depu-
tado Marco Maia, que preside esta Casa, se nós tiver-
mos o mesmo ritmo de votações da tarde de hoje, com 
certeza, amanhã de tarde deveremos ter dado conta 
desse conjunto de projetos pautados.

Então, é muito importante a participação dos Par-
lamentares no primeiro horário da manhã, marcando 
presença na Casa, para que possamos, a partir do 
quorum regimental, começar a votar esses projetos. 
Alguns deles têm 12 anos aguardando sua votação na 
Casa, 7 anos, 6 anos, e assim sucessivamente. Com 
certeza, quero acreditar que não tenha sido uma pauta 
construída apenas porque houve abertura de janela, 
mas sim uma pauta para que, a exemplo do que aca-
bamos de fazer na tarde de hoje, seja votada amanhã 
de amanhã e no período da tarde.

Muito obrigada, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra à Deputada Erika Kokay. Antes, porém, 
por 1 minuto, ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
em revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas 
Parlamentares, gostaria de falar sobre a flexibilização 
do horário do programa A Voz do Brasil.

Essa é uma discussão de muitos anos aqui, e eu 
entendo que deva ser submetida à votação, em função 
das propostas e do compromisso do nosso Presidente 
Marco Maia.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a 
palavra nesta oportunidade para falar sobre a flexibili-
zação do horário do programa A Voz do Brasil.

Durante a abertura do 26º Congresso Brasilei-
ro de Radiodifusão, realizado na semana passada, o 
Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, 
comprometeu-se, em seu discurso, a colocar em vota-
ção, nesta semana, o projeto que flexibiliza a veiculação 
do programa A Voz do Brasil. Trata-se de reivindicação 
antiga das emissoras de rádio, principalmente das que 
se localizam nos grandes centros urbanos.

O horário atual, unificado, coincide com período 
de maior congestionamento de tráfego. As empresas 
de comunicação querem utilizar esse espaço de tempo 
para divulgar informações que ajudem os motoristas 
na hora do rush. O compromisso firmado foi de votar 
o projeto na terça ou na quarta-feira. 

O Presidente da Câmara começou seu discurso 
lembrando que, em 1970, seu pai, guarda-noturno, 
comprou seu primeiro aparelho de televisão para as-
sistir à Copa do Mundo de futebol, “um momento de 
grande patriotismo do povo brasileiro”. Destacou-se 
na oportunidade o papel transformador e unificador 
do rádio para a formação do País. Foram abordados 
ainda assuntos referentes à convergência das mídias, 
como, por exemplo, celulares que funcionam como rá-
dio, Internet e TV.

Este Deputado Federal esteve presente na aber-
tura do 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, que 
comemorou os 90 anos do rádio. A Associação Bra-
sileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 
homenageou seis colaboradores que foram importan-
tes para o avanço do rádio e da televisão no Brasil.

Autoridades como o Presidente da ABERT, Ema-
nuel Carneiro, e o Ministro das Comunicações, Paulo 
Bernardo, entregaram as Medalhas de Mérito de Radio-
difusão – prêmio criado em 1966 para reconhecer pro-
fissionais que contribuem para o crescimento do setor.

Foram homenageados o jornalista Phelippe Daou, 
conhecido por liderar campanhas memoráveis em fa-
vor da Região Amazônica; o engenheiro de Radiodi-
fusão Djalma Ferreira, membro do Conselho Técnico 
da ABERT durante os seus 50 anos e Diretor Técnico 
do Sistema Globo de Rádio por 28 anos; o jornalista 
Joezíl Barros, Presidente da Rádio Clube, Diário de 
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Pernambuco e TV Guararapes; o engenheiro Fernando 
Bittencourt, Diretor da Central Globo de Engenharia; e 
Marco Aurélio Jarjur Carneiro, Presidente do Grupo Bel.

Já a Medalha Assis Chateaubriand, homenagem 
póstuma da entidade, foi concedida a Paulo Macha-
do de Carvalho Filho, falecido em 2010. A Medalha, 
entregue pelo Presidente da República em exercício, 
o amigo Michel Temer, ao ex-Presidente da ABERT 
Paulo Machado de Carvalho Neto é concedida a pes-
soas que tiveram trajetória marcada pelo compromisso 
permanente em defesa da radiodifusão.

Paulinho, como era conhecido, teve participação 
decisiva na criação de programas que fizeram história 
na TV brasileira, como Família Trapo, Jovem Guarda e 
O Fino da Bossa, e na organização dos festivais mu-
sicais da Record. Seu pai era Paulo Machado de Car-
valho, criador da Rede de Emissoras Unidas de Rádio 
e Televisão. Paulinho era responsável pela direção da 
Rádio e TV Record.

Encerro lembrando que quem me conhece sabe 
que sou fã do rádio. Quando eu tinha 10 anos de idade, 
pedi ao meu pai um rádio portátil no Natal. Quando troco 
de carro, solicito aos meus colaboradores que procu-
rem saber qual a marca do veículo que tem o melhor 
rádio. Quando opto por uma marca antecipadamente, 
compro o veículo escolhendo o melhor rádio.

Apenas quero registrar o quanto este Parlamentar 
considera a importância do rádio como grande veículo 
de comunicação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. MANDETTA (DEM-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Nas últimas votações, votei com 
o partido, o Democratas, Sr. Presidente.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na úl-
tima votação, votei com a orientação do PR.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Com 
a palavra a Deputada Erika Kokay.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, penso que esta 
Casa tem que dar uma resposta à sociedade e votar, 
em segundo turno, a PEC nº 349. A sociedade exige 
que os mantos que escondem as posições dos Par-
lamentares em votações absolutamente importantes 
sejam desfeitos, desconstruídos, e o eleitor e a socie-
dade possam saber exatamente como está se posicio-
nando o Parlamentar eleito pelo seu voto nas votações 
absolutamente fundamentais nesta Casa.

Tivemos aqui, Sr. Presidente, a apreciação sobre 
quebra de decoro parlamentar de uma Parlamentar do 

Distrito Federal, e temo que, se tivéssemos aqui uma 
votação aberta, teríamos um outro resultado e esta-
ríamos em condição de olhar no olho do conjunto da 
população deste País e particularmente desta cidade. 

Mas, para além disso, Sr. Presidente, penso que 
hoje demos um salto muito importante ao construirmos 
e aprovarmos o Sistema Nacional de Cultura, consi-
derando a cultura como política estratégica, porque 
é um espaço onde as pessoas podem se identificar 
como tais. Aliás, cultura é coisa de gente. E, na medi-
da em que tenhamos o Sistema Nacional de Cultura, 
estabeleceremos uma política pública absolutamente 
fundamental para resgatar singularidades tão feridas 
pela mão invisível do mercado, que tem invadido in-
clusive a cidadania das nossas intimidades, captura-
do comportamentos, capturado desejos e construído 
uma sociedade em que se tem medo de sair às ruas 
e se tem medo das noites. Por isso, cultura é absolu-
tamente estratégico e estruturante enquanto política 
pública neste País.

Por fim, Sr. Presidente, penso que amanhã es-
taremos apreciando dois projetos, dentre outros, ab-
solutamente fundamentais. Um deles diz respeito ao 
adicional de periculosidade dos vigilantes. Os vigilantes 
precisam deste adicional de periculosidade, até por-
que eles colocam em risco as suas vidas, têm como 
escudo a sua própria vida, na defesa não apenas do 
patrimônio, como na defesa do ser humano. 

O outro projeto estabelece a jornada de 30 horas 
para os enfermeiros. Ora, a enfermagem representa 
75% do corpo de servidores que hoje estão nos nos-
sos hospitais. Essa categoria precisa da jornada de 30 
horas para que se possa fazer justiça ao seu trabalho, 
carregando a lamparina, carregando a luz, dando vida 
e lidando com vidas neste País.

Por isso, Sr. Presidente, penso que amanhã, den-
tre outras discussões e outras votações fundamentais 
para o País, teremos o adicional de periculosidade dos 
vigilantes, nada mais justo, e a jornada dos enfermeiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Francisco Floriano. Antes, 
porém, para breves comunicações, durante 1 minuto, 
têm a palavra o Deputado Dr. Aluizio e, em seguida, o 
Deputado Homero Pereira.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, uma casa aberta não pode fazer 
opção pelo voto secreto. A sociedade brasileira, em eter-
na reconstrução, exige transparência do Parlamento. 
E é fundamental que, além de vestirmos a camisa do 
voto aberto, possamos materializar a nossa intenção 
em votar a PEC nº 349, em segundo turno.
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Aqui fica o nosso posicionamento formal, frontal, 
em prol do voto aberto, em prol da transparência, em 
prol da reconciliação entre a sociedade e o Parlamen-
to brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Com 

a palavra o Deputado Homero Pereira.
O SR. HOMERO PEREIRA (PSD-MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, recebemos, na Frente Parlamentar 
da Agropecuária desta Casa, um grupo de produtores 
rurais, chamados brasiguaios, brasileiros que produzem 
no Paraguai, que estão apreensivos com a situação 
atual daquele país, e um grupo de Parlamentares, Se-
nadores e Deputados, que votaram democraticamente, 
seguindo a Constituição daquele país e dentro do pro-
cesso democrático referendado pela Suprema Corte, 
pelo povo do Paraguai, a exemplo do que o Brasil já 
fez em 1992 nesta Casa, o impeachment do ex-Pre-
sidente Lugo. Nós prestamos solidariedade àqueles 
Parlamentares e àqueles produtores brasileiros, que 
produzem mais de 75% dos grãos do Paraguai, inclu-
sive exportados pelos portos do Brasil.

Então, a solidariedade da Frente Parlamentar da 
Agropecuária àqueles produtores brasileiros e também 
ao Congresso do Paraguai.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Eliene 
Lima justifica a ausência na votação. Se estivesse pre-
sente, teria votado com a orientação do PSD.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Francisco Floriano. (Pau-
sa.) Em permuta, falará primeiro o Deputado Vicentinho. 
Logo após, o Deputado Francisco Floriano.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero manifestar a minha solidariedade ao 
povo do Paraguai, que está sendo vítima de decisões 
de uma elite que efetivamente não fortalece e não res-
peita a vontade do povo daquele país amigo e irmão.

Quero aproveitar para fazer um protesto contra 
o programa Na Geral, da Rádio Bandeirantes, que, 
na semana passada, no dia do golpe, fez brincadei-
ras, tais como: “Onde vão colocar droga? Onde vão 
colocar os carros roubados? Como vai fazer para fugir 
com a maconha?”

Isso é um desrespeito àquela nação, que já foi 
massacrada pelo Estado brasileiro, na chamada Guerra 
do Paraguai. Cabe ao povo, respeitando a autonomia 
do seu país, prestar sua mais profunda solidariedade 
ao povo irmão do Paraguai. 

No Brasil, quando Fernando Henrique Cardoso 
era Presidente da República, mataram 17 sem-terra 
num dia e, no outro, não aconteceu absolutamente 
nada. Collor de Mello foi cassado por envolvimento 
em corrupção e não em função de conflito de terras. 
É importante separar o joio do trigo em momentos 
como estes. 

Quero também, Sr. Presidente, manifestar meu 
apoio à PEC nº 349, a PEC nº do voto aberto, a PEC 
nº da transparência. Ah, se o povo soubesse como vo-
tam os Deputados, se pudessem acompanhar o voto 
deles em inúmeras questões, a história seria outra! 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Para 

uma breve comunicação, com a palavra a Deputada 
Rosane Ferreira, por 1 minuto.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há 
25 anos, o dia de hoje foi instituído pela ONU como 
Dia Mundial de Combate às Drogas e há 25 anos nós 
vemos o problema só se agravar no nosso País. 

Eu quero, em 1 minuto, fazer apenas um apelo 
para que todos nós Parlamentares desta Casa este-
jamos atentos, a fim de cobrar do Poder Executivo, 
do Governo Federal, os investimentos necessários 
e já anunciados pela Presidenta Dilma. Precisamos 
realmente vencer o crack, esse flagelo que assola a 
sociedade brasileira. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – A pa-

lavra está com o Deputado Francisco Floriano. Antes, 
para uma breve comunicação de 1 minuto, Deputado 
Cesar Colnago.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dar como lido pronunciamento que trata da Conferência 
das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentá-
vel. Com orgulho, estou no cargo que trata da questão 
ambiental na Frente Parlamentar do Cooperativismo, 
dos temas relacionados ao meio ambiente, cuja atu-
ação tem sido voltada ao entendimento do Governo, 
dos Parlamentares e da opinião pública sobre o papel 
das cooperativas para o desenvolvimento econômico 
e social baseado na sustentabilidade. 

Tivemos um encontro importante na Rio+20. As 
cooperativas mobilizam cerca de 30 milhões de bra-
sileiros, 13 ramos de atividades econômicas, corres-
pondendo a 6% do Produto Interno Bruto. Isso marcou 
sua presença em uma consolidação importante do 
cooperativismo no Brasil e no mundo. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje 
a tribuna para registrar que lideranças cooperativistas 
de todo o País estiveram presentes e acompanharam a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável Rio+20. Com orgulho estou a cargo, na 
Frente Parlamentar do Cooperativismo – FRENCOOP, 
dos temas relacionados ao meio ambiente, cuja atu-
ação tem sido voltada ao entendimento do Governo, 
dos Parlamentares e da opinião pública sobre o papel 
das cooperativas para o desenvolvimento econômico 
e social baseado na sustentabilidade. 

Neste sentido, os cooperativistas atuaram ativa-
mente nas discussões sobre a Rio+20, com o com-
promisso de promover a utilização correta dos meios 
de produção, a preservação dos recursos naturais e o 
desenvolvimento sustentável, via cooperativas. Estes 
objetivos serão alcançados a partir do uso de sistemas 
agroalimentares e agroindustriais limpos, com balanço 
positivo de carbono que integrem qualitativamente a 
relação campo/cidade, e com cadeias e arranjos produ-
tivos e alimentos seguros e nutritivos para a sociedade. 

Temos convicção de que o fortalecimento do as-
sociativismo e cooperativismo contribui para a reparti-
ção equitativa dos benefícios da atividade econômica, 
propiciando benefícios sociais para o desenvolvimento 
sustentável e erradicação da pobreza. O cooperativis-
mo desperta nas pessoas o espírito empreendedor 
e as inclui social e economicamente. Tanto é assim 
que, hoje, mobiliza direta e indiretamente cerca de 1 
bilhão de cidadãos em todo o mundo, segundo dados 
da Aliança Cooperativa Internacional – ACI. 

No Brasil, as cooperativas integrantes da Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras – OCB mobilizam 
cerca de 30 milhões de pessoas através da atuação 
em 13 ramos de atividades econômicas, corresponden-
do a aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto 
Brasileiro – PIB. 

Destaco ainda a escolha, pela Organização das 
Nações Unidas, de 2012 como o Ano Internacional 
das Cooperativas. Em nosso País, o ano está sendo 
marcado por muitas comemorações em todos os Es-
tados brasileiros, com a participação das organizações 
do Sistema OCB e de suas cooperativas. A escolha 
da ONU confirma a contribuição efetiva do movimento 
cooperativista mundial para a redução da pobreza, a 
partir da geração de trabalho e renda. É um reconhe-
cimento internacional do importante papel que tem o 
cooperativismo para a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

A iniciativa das Nações Unidas nos abre também 
novas oportunidades, especialmente porque os olha-
res de todo o mundo estarão voltados para os nossos 
empreendimentos. Sendo assim, será uma ocasião 

única para consolidarmos o setor como caminho para 
o crescimento de várias nações. Nosso desejo é fa-
zer com que a população reconheça no seu dia a dia 
a presença e a importância das cooperativas. Quere-
mos mostrar que o leite, o café, o açúcar e os demais 
alimentos que chegam às casas dos brasileiros são 
produzidos por cooperativas. E, assim, observarem em 
consequência também a contribuição cooperativista 
nos ramos de crédito, transporte, saúde, entre tantas 
outras áreas que abrangem o cooperativismo. 

Por fim, convido todos os colegas Parlamentares 
a participarem, no dia 6 de julho, da homenagem ao 
Ano Internacional das Cooperativas, que acontecerá 
no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, que 
além da presença dos membros da FRENCOOP, con-
tará também com lideranças cooperativistas de todo 
o País. Na mesma semana, teremos ainda na Câma-
ra dos Deputados a exposição comemorativa ao ano, 
com abertura no dia 4 de julho, na ala de exposições 
do hall da Taquigrafia.

Contamos com a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Com 

a palavra o Deputado Francisco Floriano. Em seguida, 
Deputado Miro Teixeira.

O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, fico honrado pelo convite do 
meu partido, o PR, para representá-lo na Conferência 
Rio+20. Quero parabenizar o Ministro Patriota, as au-
toridades da ONU e todas as delegações de Chefes de 
Estado ali representados, em uma união para mudar, 
em âmbito nacional e mundial, a qualidade de vida. 

Exalto, principalmente, a manifestação acerca 
do lixo. A questão que hoje envolve o lixo é séria: o 
lixo tem de ser tratado. É algo pelo qual todas as pes-
soas realmente têm que trabalhar. Todos devem estar 
voltados para a necessidade da reciclagem. É preciso 
levantar este assunto. Nós precisamos trazer cada vez 
mais ao plenário a questão do meio ambiente, a luta 
pelas águas e pelo saneamento básico, o que ainda 
falta em muitas regiões do nosso País. 

Estamos crescendo com a preparação das Olimpí-
adas e da Copa do Mundo, mas precisamos olhar para 
as nossas ruas, para as nossas comunidades, para a 
realidade do lixo e do saneamento básico.

Falando em lixo, quero chamar a atenção para a 
cidade de Duque de Caxias, que tem reclamado inúme-
ras vezes a coleta do lixo, tendo em vista a quantidade 
de lixo que não é recolhida ali. Chamo a atenção não 
só da empresa Locanty, mas também das autoridades 
da cidade. É desagradável fazermos isso, mas trata-se 
da qualidade de vida da população.
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Sr. Presidente, agradeço imensamente aos cole-
gas e, mais uma vez, à Executiva Nacional do Partido 
por ter-me honrado e prestigiado com a participação 
na Conferência Mundial Rio+20.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira. Antes, po-
rém, concedo a palavra ao Deputado Domingos Dutra. 
S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comuni-
car que se encontra entre nós a advogada e psicóloga, 
a Dra. Nubia Dutra, moradora do complexo habitacional 
do Maiobão, no Município de Paço do Lumiar, onde eu 
moro. Ela é Presidente do PDT estadual.

Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. e ao Brasil 
que nós não podemos votar este projeto que flexibi-
liza o horário de exibição, nas rádios, do programa A 
Voz do Brasil. Para quem não tem meios de comuni-
cação no Estado, como rádio e TV, só nos restam A 
Voz do Brasil e a TV Câmara. É uma maldade com os 
Deputados que não têm poder econômico flexibilizar 
o programa A Voz do Brasil.

Se A Voz do Brasil interessa a nós, Deputados, 
mais ainda à sociedade brasileira. Durante o horário 
das 19 horas às 20 horas, no trânsito doido deste País, 
todo mundo está sintonizado no programa A Voz do 
Brasil para saber o que a Câmara, o Senado, o TCU 
e a Presidência da República estão fazendo. 

Portanto, não à flexibilização do horário de exi-
bição do programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço espe-
cial atenção a V.Exa. e ao Secretário da Mesa. Nós 
temos uma Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-
to em andamento no Senado Federal. Aproxima-se o 
recesso parlamentar, e hoje começamos a discutir a 
possibilidade de convocação extraordinária do Con-
gresso Nacional exclusivamente para o funcionamen-
to dessa CPMI. Há precedentes para isso – creio que 
já o tivemos na CPI do PC Farias e, se não me falha 
a memória, na CPI dos Anões. Mas há precedentes. 

Como a CPI é mista, talvez a Câmara dos Depu-
tados pudesse sustentar institucionalmente perante a 
Mesa do Senado essa posição, no interesse da mais 
ligeira apuração dos fatos, para que não deixemos 
que o período do recesso afete, de alguma forma, a 
coleta de provas. 

Não sou muito fanático por aquela tomada de 
depoimentos, não, porque dificilmente se vê um réu 

se açoitar em público, admitindo a própria culpa. Só 
uma testemunha, excepcionalmente, pode trazer um 
fato novo. Porém, o volume de dados que estamos re-
cebendo é muito grande. 

Hoje, o Estado brasileiro é tecnologicamente bem 
suportado para nos mandar, em poucas horas, os sigilos 
que são quebrados. São programas de computadores 
que precisam ser convenientemente alimentados para 
fazer o cruzamento de dados. O meu medo é que, com 
o recesso, esse trabalho, que é o verdadeiro trabalho 
da investigação, o trabalho da busca da prova técnica, 
o trabalho da prova científica, fique prejudicado.

Penso que a Câmara dos Deputados pode assu-
mir esta bandeira. Nada funcionaria além da CPMI, só a 
CPMI – convocação extraordinária do Congresso para 
o funcionamento exclusivo da CPMI. Os Parlamentares 
que não fazem parte da Comissão e que quiserem dar 
o prazer da presença sempre serão bem-vindos, mas 
não precisa haver nem sequer a abertura dos plenários 
da Câmara e do Senado, para não dar aquela impres-
são de abandono. Há uma finalidade específica: não 
se perder o tempo que será aproveitado na produção 
da prova. É isso que nos interessa. 

Quanto a isso, eu asseguro, estamos indo bem, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Para 

concluir.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu já concluí, Sr. Presi-

dente. Eu sei que V.Exa. está, com muito brilhantismo, 
ocupando neste momento a presidência dos trabalhos, 
mas pedi a especial atenção também ao Secretário, 
que poderá fazer o encaminhamento, com a autoriza-
ção de V.Exa., ao Presidente Marco Maia, para que 
a Mesa Diretora expresse essa posição ao Senado.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – De-
putado Miro Teixeira, o capítulo do nosso Regimento 
Interno que trata deste assunto estabelece o seguinte: 
“A Comissão, que poderá atuar também durante o re-
cesso parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, 
prorrogável por até metade, mediante deliberação do 
Plenário, para conclusão de seus trabalhos”. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – A dúvida que surgiu na 
Comissão é se nós não precisaríamos da autorização 
dos Plenários, porque estamos numa Comissão Par-
lamentar Mista. Como o que abunda não prejudica...

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Quan-
do há essa dúvida, os Regimentos são utilizados de 
forma subsidiária. Nesse caso, acho que o Regimento 
da Câmara esclarece o fato.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu penso que não 
atrapalharia em nada se tivéssemos o respaldo do 
Plenário, para evitar que mais tarde haja algum ques-
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tionamento judicial sobre a validade da produção de 
provas nesse período.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Per-
feito.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Reguffe. Em seguida, terão 
a palavra os Deputados Amauri Teixeira e Eleuses Paiva.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, faço parte da Frente Parlamentar em Defesa do 
Voto Aberto, que pede a colocação em pauta da PEC 
nº 349, que torna aberto o voto neste Parlamento, em 
todas as votações.

Na minha concepção, Sr. Presidente, nem deve-
ria haver essa polêmica toda. O mínimo que se espe-
ra é que a população, que o eleitor tenha o direito de 
saber como seu representante vota em cada votação. 
Todos nós neste Parlamento somos representantes. 
Quando votamos, não votamos apenas por nós; nós 
votamos por quem votou em nós. Esse é o princípio 
da democracia representativa. Portanto, nem deveria 
haver toda essa polêmica.

Peço ao Presidente desta Casa que coloque essa 
PEC nº em votação, porque a sociedade brasileira es-
pera que o voto no Parlamento seja aberto. Eu defendo 
essa prática para todas as votações, inclusive para os 
vetos do Poder Executivo. Na minha concepção, trata-se 
de algo simples: se alguém vota como representante, 
é justo que o representado tenha o direito de saber 
como o seu representante está votando, até para que 
ele possa cobrar, fiscalizar, acompanhar.

Faço esse pedido, para que seja colocada na 
Ordem do Dia essa PEC, a fim de que seja votada, e 
que este Parlamento vote de acordo com os anseios 
da população deste País, tornando aberto o voto em 
todas as votações dentro desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira. Antes, 
porém, tem a palavra, para uma breve comunicação, 
o Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comu-
nicar que nas votações desta tarde eu acompanhei a 
orientação da bancada dos Democratas.

O SR. GIACOBO (Bloco/PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Giacobo votou, na votação anterior, conforme a orien-
tação do partido.

O SR. ANDERSON FERREIRA (Bloco/PR-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

o Deputado Anderson Ferreira votou de acordo com a 
orientação do partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – O 
Deputado Amauri Teixeira está com a palavra.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiramente quero dizer que é inaceitá-
vel existir na Casa que representa o povo algum tipo 
de votação que esconda do titular do poder o voto do 
seu representante. 

Nós não somos donos do nosso mandato, nós 
não estamos aqui para praticar nossa vontade. Nós 
estamos aqui para praticar a vontade do povo que nos 
elegeu. E o que justifica, em algumas situações, votar-
mos secretamente, escondermos de nossos titulares 
o nosso voto? Não faz sentido.

O Senado está avançando. O resultado da votação 
na Comissão de Ética do Senado foi 15 a 0. Eu quero 
ver se o Senado vai sustentar no voto secreto a cassa-
ção de Demóstenes. Digo isso porque, na votação da 
cassação da Deputada Jaqueline Roriz, a proporção 
foi de 3 para 1 no voto aberto, a favor da cassação, 
mas na hora em que veio para o voto secreto, a De-
putada saiu impune, apesar de a Comissão de Ética 
recomendar a cassação do seu mandato.

O voto secreto beneficia a impunidade. O voto 
secreto beneficia o conluio. O voto secreto não faz com 
que a democracia avance. Então, nós somos inteira-
mente a favor do voto aberto, em todas as hipóteses; 
não há uma sequer em que se justifique o voto secreto.

Sr. Presidente, vou abordar outro assunto. Outro 
dia, em viagem ao interior da Bahia, na cidade de Ca-
tolândia, seu Moisés me disse: “Deputado Amauri, eu 
não troco ‘A Voz do Brasil’ por nada. Eu ouço ‘A Voz 
do Brasil’ todos os dias. E ouço o senhor.”

O programa A Voz do Brasil é o espaço mais de-
mocrático da mídia brasileira. É um espaço – eu diria, 
Sr. Presidente – de maior qualidade de informação da 
mídia. Às vezes, quando discutimos com um trabalha-
dor na roça, ficamos impressionados com o grau de 
informação que ele tem, porque ele ouve o programa 
A Voz do Brasil. Ele tem mais informação do que quem 
assiste a um Jornal Nacional da vida, vê os grandes 
jornais e lê as grandes revistas, que muitas vezes só 
expressam a versão de um lado.

Somos pela manutenção da tradição cultural e 
política brasileira, uma das tradições mais importan-
tes, que é o programa A Voz do Brasil. Não podemos 
flexibilizar o horário; não podemos ceder à pressão da 
grande mídia; não podemos ceder ao monopólio. Isso 
seria concentrar informação; isso seria o caminho in-
verso da democratização dos meios de comunicação. 
Flexibilizar o horário do programa A Voz do Brasil é 
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concentrar o poder de informação na mão dos grandes 
grupos de mídia deste Brasil.

Não à flexibilização do horário do programa A 
Voz do Brasil, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luis Carlos Hein-
ze e convido para assumir a Presidência o Deputado 
Amauri Teixeira, porque, logo em seguida ao Deputa-
do Luis Carlos Heinze, vou fazer um discurso sobre o 
programa A Voz do Brasil.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

Muito obrigado. 
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, voltamos a abordar nesta tribuna 
assunto sobre o qual falamos na semana passada – e 
já reiteramos várias vezes. Estávamos esperando para 
amanhã, quarta-feira, dia 27, uma audiência com o 
Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. O Deputado 
Amauri estava presente – inclusive reiteramos a ques-ques-
tão do endividamento.

O Estado da Bahia e outros Estados do Nordeste 
vivem uma situação semelhante devido à seca. Nós 
também, no Rio Grande do Sul, em parte de Santa 
Catarina e em parte do Paraná, estamos batendo nes-
sa questão. O Governo vai anunciar, na quinta-feira, 
o Plano Safra. Continuamos insistindo em que é bom 
que baixem os juros, que implantem outros programas, 
mas o grande problema é saber como esses produto-
res vão acessar o crédito. 

Precisávamos resolver a questão específica do 
arroz – e já denunciamos esse problema aqui da tri-
buna. Dados do Banco Central mostram que, em 2008 
e 2009, havia 30 mil arrozeiros no Brasil financiados 
pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Já nos anos 
de 2011 e 2012, apenas 19 mil foram financiados. Quer 
dizer, 12 mil caíram fora, não tiveram mais acesso ao 
crédito em função dos problemas que o setor está so-
frendo neste momento. 

Então, precisávamos de uma definição. E, mais 
uma vez, esse assunto está sendo postergado, sabe 
lá Deus para quando. Estamos cobrando essa posição.

Enfrentam os mesmos problemas os produtores de 
soja, os produtores de milho, o pessoal que sofreu com a 
estiagem em 372 Municípios do Rio Grande do Sul, em 
Municípios de Santa Catarina, em Municípios do Paraná 
e em Municípios do Mato Grosso do Sul, aqueles que 

sofreram com a estiagem ocorrida em 2005 e em 2009. 
Houve quatro ou cinco eventos nos últimos 10 anos.

Precisamos de uma posição, e não é a de rolar a 
dívida por 2 ou 3 anos. Precisamos de um prazo maior 
também para esse pessoal que está sofrendo porque 
não houve cobertura do seguro, Deputado Garotinho. 
Como fica o problema desse pessoal? Se houvesse 
seguro, seria uma situação. Mas não há. O seguro ain-
da é ineficiente no Brasil. Portanto, nós precisamos de 
uma solução também para esses produtores.

Por isso, a nossa insistência. O Ministro Mendes 
Ribeiro disse que vai nos ouvir na próxima semana. 
Sim, mas precisamos definir essa questão.

Existe o problema da suinocultura. Atrevo-me a 
dizer que 80% dos suinocultores independentes do 
Brasil, de 2008 para cá, quebraram, não existem mais, 
estão endividados. Só Deus sabe como os outros 15% 
ou 20% estão produzindo. Há perdas de 80 a 90 reais 
por suíno produzido. Está-se gerando riqueza, mas o 
produtor não consegue sobreviver na atividade.

Ontem, em São Luiz Gonzaga, o Presidente da 
COOPATRIGO, Paulo Pires, me dizia: “Deputado Heinze, 
nós, os associados da cooperativa que estão produzindo 
suíno neste momento, não aguentamos mais.” Precisa-
-se de uma definição para esses casos. É o caso da 
produção de maçã em Santa Catarina e no Rio Grande 
do Sul. Então, esses problemas são reais, eles existem.

Eu conheço problemas no meu Estado e em ou-
tros Estados do Sul, mas sei que existem no Nordeste, 
sei que existem no Centro-Oeste, sei que existem em 
outras regiões do País.

Por isso, há esta insistência para que a Presidente 
Dilma e para que o Ministro Guido Mantega, que não 
quer saber de renegociar, deem atenção para os pro-
blemas reais. Este é o Brasil real; este é o Brasil que 
gerou superávit na balança comercial. Se não fossem 
esses produtores, a soja exportada, o boi exportado, 
o suíno exportado, o frango exportado, o Brasil não 
viveria esta situação de conforto em que vive hoje.

Portanto, apesar de o Plano Safra, que vai ser 
anunciado na próxima quinta-feira, vir com medidas 
melhores, nós precisamos entender que milhares e mi-
lhares de produtores em todo o Brasil não vão acessar 
essas novas linhas de crédito se nós não resolvermos 
este pesado problema da renegociação dos débitos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luis Carlos 
Heinze, o Sr. Anthony Garotinho, § 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.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Sr. Leandro Vilela.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, o Deputado Leandro Vilela votou com 
o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Pedimos 
a compreensão de todos, pois teremos que encerrar a 
sessão por questões regimentais.

Os Deputados Eleuses Paiva, Anthony Garotinho 
e Otavio Leite serão os últimos a falar. 

O Deputado Eleuses Paiva dispõe de 3 minutos.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna primeiramente para 
discutir a questão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 349, de 2001, à qual sou extremamente fa-
vorável. Acredito que este Parlamento, esta Casa, ao 
votar abertamente, demonstra transparência. Os Par-
lamentares desta Casa não precisam de voto secreto 
para expor claramente suas ideias e discutir com seu 
eleitor, com a sociedade deste País os motivos que 
os levam a se posicionar em qualquer votação, seja 
ela de cassação, seja de veto presidencial. Eu sou fa-
vorável ao voto aberto e acredito, sim, que em breve 
votaremos essa PEC nº nesta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Conselho 
Federal de Medicina coordenou um estudo recente em 
43 Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano e constatou falta de médicos. Faltavam mé-
dicos? Faltavam. Mas também faltavam medicamen-
tos essenciais e até mesmo produtos básicos para 
manutenção, como sabonetes e toalhas de papel nas 
unidades de atendimento.

As inspeções foram realizadas por equipes dos 
conselhos regionais de medicina de 14 Estados. Tam-
bém entrevistaram cerca de 500 moradores, cujas re-
clamações eram as mesmas: falta de atendimento de 
qualidade e hospitais precários.

O Conselho Federal de Medicina não divulgou a 
íntegra do relatório, mas a entidade deixou claro que 
a qualidade dos serviços de saúde é baixa, precária, 
e as estruturas mínimas de atendimento são extrema-
mente deficientes.

O relatório afirma que no interior não há médicos, 
mas eu venho aqui reafirmar que há, sim, médicos em 
número suficiente para atender à nossa população. O 
problema é a má distribuição desses profissionais, que 
se mantêm nos grandes centros. E isso tem relação 
com múltiplos fatores: desigualdades regionais, víncu-
los precários de emprego no interior, baixos salários, 
péssimas condições de trabalho, falta de segurança, 

bem como falta do que julgo preponderante, uma car-
reira de Estado para a profissão.

Ainda de acordo com o levantamento, alguns 
hospitais não possuíam sequer medicamentos para 
atendimento de emergência e lençóis para as macas. 
Isso é um absurdo! Precisamos de um sistema de 
saúde eficiente, em que haja gestão e financiamento. 
Precisamos, sim, passar a olhar a saúde deste País 
com responsabilidade social, um direito de cada cida-
dão deste País.

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

tado Anthony Garotinho, V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
às vezes eu fico surpreso com a força que o próprio 
Parlamento faz para piorar a sua imagem diante da 
população.

Veja que nós estamos aqui numa frente, da qual 
V.Exa. e outros colegas fazem parte, para se votar a 
PEC nº 349. Ela é de 2001, e não se vota. Todos os 
profissionais da área de enfermagem estiveram aqui, 
numa grande manifestação, pedindo jornada de 30 
horas para a sua categoria. O projeto está aqui desde 
2000, e não se vota.

Eu não entendo por que a pressa de votar a mu-
dança do horário do programa A Voz do Brasil. Essa 
história de dizer que vai flexibilizar é, na verdade, o 
primeiro passo para acabar com A Voz do Brasil.

Ora, o Parlamento brasileiro precisa ter o seu 
espaço para aquele cidadão que faz do radiozinho de 
pilha o seu companheiro. Eu sou radialista há mais de 
30 anos e sei o quanto o rádio alcança o interior deste 
País. Vi quando V.Exa. falou aqui das pessoas que o 
ouvem no interior da Bahia. Por este Brasil afora, no 
interior dos Estados mais distantes, o rádio é o grande 
meio de comunicação.

Por que vamos nos curvar à pressão da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão? 
Por quê?

Eu sou radialista e sou radicalmente contra fle-
xibilizar o horário do programa A Voz do Brasil. Isso 
enfraquece o nosso Parlamento. Isso dificulta àque-
le cidadão que precisa receber a informação do que 
acontece na Câmara dos Deputados, no Senado Fe-
deral, naquele programa A Voz do Brasil que também 
dedica espaço à Justiça, ao Ministério Público, saber 
o que está acontecendo. É absurdo!

Amanhã estarei aqui e, se possível, Sr. Presidente, 
vou obstruir, vou pedir verificação de quorum – estou 
logo avisando –, vou derrubar a sessão, vou fazer o 
que puder, porque isso não tem sentido.
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As emissoras de rádio têm 24 horas para usar 
comercialmente, vender lá o seu anúncio. É justo! Mas 
na 1 hora dedicada a informar o povo brasileiro da atu-
ação dos Deputados vai-se flexibilizar?

“Não, mas não estão acabando, vão trocar o ho-
rário!” Vão trocar o horário? Sabemos como é isso. Vão 
botar no horário da novela. Aí, como vamos competir 
com as novelas de televisão? Não tem cabimento!

O horário das 19 horas é consagrado – é consa-
grado! Eu conheço pessoas que só sabem o que estou 
fazendo aqui pelo programa A Voz do Brasil.

Então, fica aqui o meu protesto por esta Casa 
votar a proposta da flexibilização do horário do pro-
grama A Voz do Brasil amanhã, a toque de caixa, num 
contrassenso. E está aqui, desde 2001, a proposta que 
acaba com o voto secreto. Não a votamos por quê? 

Por que não se vota a situação das guardas mu-
nicipais, que está há anos se arrastando? Por que não 
se vota a proposta dos enfermeiros, que está há anos 
se arrastando aqui, e outros projetos?

“Não, porque a TV Globo pediu, porque a Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
pediu, porque os grandes conglomerados querem”. Ou 
nós temos independência para votar o que é impor-
tante para o Brasil...

Eu pergunto a você que está me assistindo em 
casa: é tão importante para o Brasil trocar o horário 
do programa A Voz do Brasil? Qual é a importância 
que isso tem? Nenhuma – a não ser mais dinheiro nos 
cofres dos donos de rádio.

O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ratinho Junior, na última votação, votou com o seu 
partido.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Alex Canziani votou com o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Todos 
os que quiserem justificar seus votos podem fazê-lo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Henrique Fontana acompanhou o PT.

O SR. MÁRIO FEITOZA (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Mário Feitoza estava presidindo uma audiência públi-
ca e votou de acordo com a orientação do seu PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O último 
inscrito é o Deputado Otavio Leite.

O SR. VALTENIR PEREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para um breve pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós 
temos que encerrar a sessão. Concederemos 1 minu-
to apenas a V.Exa., após a fala do Deputado Otavio 

Leite, último inscrito, e vamos encerrar a sessão por 
questão regimental.

Deputado Otavio Leite, V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. OTAVIO LEITE – Posso começar?
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Refaçam 

o tempo do Deputado Otavio Leite: 3 minutos.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se há uma 
empresa brasileira que tem a admiração de todos 
nós, do povo brasileiro, é a PETROBRAS. Ela é uma 
instituição da República. Somos autossuficientes em 
petróleo – viva a PETROBRAS! Desenvolvimento eco-
nômico em muitas áreas do Brasil, vanguarda da PE-
TROBRAS! Tecnologia avançada, experimentos novos 
de engenharia, de produção, prospecção de petróleo 
– viva a PETROBRAS! 

Eu compartilho de tudo isso, mas quero confessar 
a minha profunda preocupação com as notícias que os 
jornais trazem hoje sobre a PETROBRAS. Efetivamente, 
o chamado freio no investimento da PETROBRAS, um 
ajuste interno profundo, expresso e trazido a público 
pela Presidenta Foster, que, trocando em miúdos, es-
sencialmente demonstra a diminuição de investimentos 
da PETROBRAS em prospecção de petróleo.

Isso atinge violentamente o Estado do Rio de 
Janeiro, em especial o Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro – COMPERJ. O Brasil é autossuficiente em 
petróleo, mas não em gasolina, precisa de refinaria. E 
lá se foram quantos anos desde que o Presidente Lula 
foi, com outros tantos aliados, festejar a implantação de 
uma refinaria, que até agora praticamente não saiu do 
papel? No ano passado, de 6 bilhões de investimentos 
destinados para lá, apenas 38% se efetivaram. Neste 
ano, de 8 bilhões alocados para o COMPERJ, apenas 
15% foram gastos. Isso demonstra a falta de compro-
misso político com a implantação do COMPERJ. As 
ações da PETROBRAS caíram. Isso é uma vergonha, 
não pode acontecer, é lastimável, porque a empresa 
é lastro para o País como um todo.

Aliás, quero deixar claro: eu tomei a iniciativa, 
como Deputado – propus aos colegas –, de apresen-
tar uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 
nº 270, Presidente Anthony Garotinho, que estabelece 
uma cláusula na Constituição que proíbe a alienação 
do comando da PETROBRAS. É uma proposta nos-
sa, do PSDB, apoiada por vários segmentos do PT e 
vários outros partidos, mas que está aqui e mostra a 
importância que nós damos a esse grande vetor do 
nosso desenvolvimento que é a PETROBRAS.

Aliás, amanhã, dizem que se quer discutir e vo-
tar a repartição dos royalties. Nós, do Rio de Janei-
ro, mais uma vez queremos aqui deixar claro que os 
campos já em prospecção o são por conta de atos 
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jurídicos perfeitos, que não podem ser mexidos. Seria 
uma violência, uma inconstitucionalidade mexer com 
aquilo que já está em produção. Ora, se está à frente 
do Rio de Janeiro, qual é a culpa que tem o Rio de 
Janeiro sobre isso? Nós vamos defender o Rio de Ja-
neiro sempre, Presidente!

Queria, portanto, deixar claro neste momento 
que todos nós, independentemente de partido, esta-
mos unidos em prol da defesa daquilo que é direito 
do povo do Rio de Janeiro, que é uma parte do que 
é produzido. A Constituição expressamente fala que, 
onde há projeção marítima da plataforma continental 
– Do solo, portanto – faz jus àquele Estado, na sua 
projeção, auferir os dividendos de uma participação 
especial, que, aliás, foi oriunda de uma iniciativa ao 
tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando foi 
Presidente da República.

Portanto, nós queremos debater, sim, uma repar-
tição desse vindouro lucro que vai nos trazer o ouro 
negro, o petróleo brasileiro do pré-sal. Hoje temos 2 
milhões de barris/dia; o pré-sal são outros dois novos 
milhões. O que já está em exploração não pode ser 
mexido. Nós, do Rio de Janeiro, não aceitamos violên-
cia contra o povo do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Otavio Leite, 
o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anthony Garotinho, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, pelo tempo de 3 minutos, 
ao Deputado Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso.

O SR. VALTENIR PEREIRA (PSB-MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de fazer a leitura do meu discurso, quero registrar aqui 
o meu compromisso de votar a favor da PEC nº 349, 
que trata do voto aberto. 

Mas, Sr. Presidente, nobres pares, é com extre-
ma preocupação que utilizo esta tribuna para falar da 
situação em que se encontram os cidadãos residen-
tes no Município de Alto Boa Vista, em Mato Grosso.

As pessoas que lá residem vivem em constante 
tensão por conta dos manifestos liderados pela comu-
nidade indígena, manifestos esses que interrompem o 
trânsito das rodovias, ocasionando enormes transtornos 
para a população, que, de uma hora para outra, vê o 
seu sagrado direito constitucional de ir e vir aviltado. 
Todavia, do outro lado do conflito, encontram-se os va-
lorosos índios xavantes e suas justas reivindicações. 
É preciso, pois, escutá-los.

A população e a comunidade indígena, entretanto, 
não podem ficar reféns do descaso e da omissão dos 
poderes competentes, aos quais, em última análise, 
cabe buscar uma solução definitiva para a questão.

Rogo – em verdade, suplico –, em nome do povo 
mato-grossense, ao Exmo. Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo; à Ministra-Chefe da Casa Civil, Glei-
si Hoffmann, e à Presidenta da Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI, Marta Maria do Amaral Azevedo, que 
tomem providências com urgência.

Cumpre consignar que, em ofício, já alertei es-
sas autoridades sobre o barril de pólvora em que vive 
a população local. Isso precisa acabar. A comunidade 
necessita urgentemente da intervenção do poder pú-
blico de todas as esferas para promover a mediação 
dos conflitos, buscando a paz social de ambos os po-
vos: índios e não índios.

Nesta hora, o bom senso há de prevalecer. A 
solução há de vir rapidamente, porém de forma dura-
doura. Medidas paliativas não resolvem nada; apenas 
jogam para debaixo do tapete os problemas existentes.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de me co-
locar à disposição para auxiliar, no que for preciso, as 
autoridades na resolução do conflito. Tenho certeza 
de que essa também é a posição de toda a bancada 
federal do Estado de Mato Grosso.

Solicito ainda a V.Exa. ampla divulgação deste 
pronunciamento pelos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Será 

dada, Deputado Valtenir.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Domingos Sávio. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Gover-
nador Anthony Garotinho, em primeiro lugar, quero me 
congratular com V.Exa. pelo pronunciamento que fez 
há poucos minutos, de modo especial no que diz res-
peito a sua defesa – que também é minha – Do voto 
aberto. De fato, já é hora de a Casa votar a PEC nº do 
Voto Aberto. Isso é fundamental!

Aliás, o Senado vai vivenciar uma situação no 
mínimo delicada: pois aprovou por unanimidade, no 
Conselho de Ética, a cassação do mandato do Sena-
dor Demóstenes Torres, e há quem questione se, no 
plenário, isso prosperará. Trata-se de algo que pode 
virar escândalo nacional. E o voto aberto evita esse 
tipo de constrangimento ao Parlamento.

Aqui estamos para representar o povo. O nosso 
voto tem de refletir a vontade de quem nos colocou aqui, 
e quem nos colocou tem de conhecer o nosso voto, 
até para decidir se vota de novo em cada um de nós.
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Portanto, é esse o meu sentimento, que penso 
ser também, senão da totalidade, da maioria do PSDB.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer que hoje, 
na condição de Vice-Líder do meu partido, o PSDB, tive 
oportunidade de participar do Colégio de Líderes, e foi 
um momento bom para esta Casa. Enquanto diziam 
que não se votaria nada nesta semana, mostramos 
que a Oposição não está aqui para ser oposição ao 
País: facilitamos e, mais do que isso, votamos a medi-
da provisória que travava a pauta, a MP nº 562 – que, 
por sinal, beneficia a educação –, e isso abriu caminho 
para votarmos vários projetos de lei.

Para nossa alegria, especialmente para a minha, 
pois sou médico veterinário, votamos hoje a criação 
do medicamento veterinário genérico, medida muito 
importante para reduzir custos. E reduzir custos para 
o produtor rural significa reduzir custos que têm impac-
to no preço dos alimentos, como o leite, a carne, os 
ovos, etc. Enfim, isso é bom para a economia brasileira.

Na condição de membro da Frente Parlamentar 
da Cultura, também tenho lutado pelo segundo turno 
de votação da PEC nº que cria o Sistema Nacional de 
Cultura, aqui já aprovada em primeiro turno.

Votamos ainda o projeto de decreto legislativo que 
regulariza a questão do crédito do PIS e da COFINS, 
retirado por meio de medida provisória. Essa medida 
provisória foi derrotada aqui, no plenário, mas ficou 
um lapso de tempo em que esse crédito não podia ser 
aproveitado pelas indústrias de laticínio e pela avicul-
tura, trazendo prejuízos a várias empresas da área de 
alimentos no Brasil – falo do crédito entre dezembro e 
janeiro deste ano de PIS e COFINS. Essa parece uma 
questão muito burocrática, mas podia quebrar muita 
empresa e levar a muito desemprego, num momento 
em que a crise está aí, já trazendo preocupação para 
todos os brasileiros. Votamos a matéria em regime de 
urgência, garantindo esse crédito do PIS e da COFINS.

Agora, temos a perspectiva de votar, amanhã, 
os royalties do petróleo e outras medidas importantes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Romário, 
por até 3 minutos.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Presidente, 
com a anuência do Deputado Romário, quero apenas 
justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – É 
uma honra, Deputado Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Romário, Sras. e Srs. Deputados, se o Depu-
tado Vaccarezza aqui estivesse presente, teria votado 
com o partido. 

Justifico, portanto, o meu voto.
O SR. ROMÁRIO (PSB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas, e 
eu não poderia deixar de me manifestar.

Como muitos sabem, nasci no Rio de Janeiro, na 
comunidade do Jacarezinho, que, naquele tempo, ainda 
se chamava Favela do Jacarezinho, e tive a infelicida-
de de ver, tanto na infância quanto na adolescência, 
muitos amigos meus serem presos e até perderem a 
vida por causa do envolvimento com drogas.

Graças a Deus, tive a oportunidade de seguir ou-
tro caminho por meio do esporte. Devo isso, claro, ao 
Papai do Céu, à minha família e, sobretudo, ao meu 
pai. Talvez, se não fosse o esporte, eu não estivesse 
aqui hoje fazendo este pronunciamento. Nem consigo 
imaginar onde eu poderia estar, apesar de nunca ter 
usado nenhum tipo de droga.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, é um prazer para mim poder atender aos convites 
que me fazem para dar meu depoimento pelo País afo-
ra, compartilhando com os jovens a minha experiência 
como jogador de futebol e mostrando a importância que 
o esporte teve na minha vida, inclusive por me apontar 
um caminho de vitórias e conquistas, bem diferente do 
caminho do sofrimento, desespero e morte que é o da 
dependência química.

Quero aproveitar a oportunidade para saudar, pelo 
trabalho que vem realizando, a Comissão Especial cria-
da nesta Casa para elaborar parecer sobre o Projeto 
de Lei nº 7.663, de 2010, do Deputado Osmar Terra.

O Relator da matéria é o Deputado Givaldo Carim-
bão, meu colega de partido, e a Comissão tem a tarefa 
de examinar vários aspectos desse PL, que considero 
de extrema importância: a prevenção, o acolhimento 
ao usuário, a sua reinserção social, a repressão ao 
tráfico e também a questão do financiamento às po-
líticas públicas.

Essa é uma proposta muito importante, que todos 
deveríamos apoiar, pois é uma oportunidade de irmos 
além dos preconceitos e da falta de informação que 
geralmente impera e encontrarmos alternativas que 
nos levem ao combate efetivo ao crime e propiciem o 
fortalecimento das instituições de apoio e recuperação 
dos dependentes químicos.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, se inicia-
tivas como essas estivessem em vigor há algumas 
décadas, muitos dos amigos que perdi ainda estariam 
presentes na minha vida e não apenas na lembrança.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar o meu voto, acompanhando a posição 
do meu partido, o PSDB, na votação da PEC nº 416.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, com muita satisfação solicito a palavra nesta 
tribuna para referir-me ao Município de Buriti Alegre, 
Município goiano de grande relevância histórica, polí-
tica e econômica, pelo seu aniversário de emancipa-
ção política.

No dia 24 de junho, Buriti Alegre completou 85 
anos de fundação. Buriti Alegre é conhecido como Terra 
de Nossa Senhora, em virtude de o primeiro povoado 
ter surgido ao redor de uma capela construída para 
abrigar a imagem de Nossa Senhora d’Abadia. Por 
volta do ano de 1910, no terreno de Vicente Maneco, 
surgiu o arraial de Abadia de Buriti Alegre. Neste local, 
anualmente eram promovidas festas em homenagem à 
Santa, fato que motivou a construção de inúmeras ca-
sas nas proximidades do pequeno templo de orações.

O Distrito de Buriti Alegre foi instalado em 1914 e 
em 24 de junho de 1927, por Lei Estadual, foi elevado 
à condição de Município. A origem do nome do Muni-
cípio é devido ao grande número de palmeiras buritis 
existente na região, tendo constantemente em suas 
folhas grandes números de pássaros demonstrando 
enorme alegria. Por este motivo, o nome Buriti Alegre 
expressa, de maneira exata, um pouco da beleza local.

Buriti Alegre e seus munícipes têm muito a co-
memorar. A cidade gradativamente conquista desen-
volvimento econômico e social. Possui grande tradição 
na criação de gado bovino e também uma agricultura 
bastante diversificada, com o plantio de milho, arroz, 
soja e café.

O Município está localizado a 209 quilômetros 
da Capital do Estado e fica na mesorregião do sul 
goiano e microrregião do Meia Ponte, vertente goiana 
do Paranaíba, às margens da Rodovia Estadual GO-
210. Possui uma área de 945 quilômetros quadrados 
e abriga uma população de aproximadamente 9.054 
habitantes.

No cenário cultural e religioso, o Município se 
destaca com a realização das festas de São Sebastião 
e de Nossa Senhora d’Abadia.

Eleva-se também no setor turístico, com as be-
las paisagens naturais e por ser banhado por diversos 

rios, como o Paranaíba e seu afluente Corumbá, o Rio 
Piracanjuba e pelas notáveis cachoeiras.

Como Deputado Federal, e com muito orgulho filho 
de Buriti Alegre, tenho me empenhado junto aos ór-
gãos federais para melhorar as condições do Município.

Parabéns ao Município de Buriti Alegre pelo seu 
85º aniversário de emancipação!

Coloco-me, como sempre estive, à disposição de 
seus munícipes e de seus administradores para tudo 
em que puder ser útil.

Congratulo-me com sua população e com todos 
aqueles que, como eu, participam da vida ativa daquela 
cidade e nela creditam seus esforços.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aqui na tribuna deste plenário 
manifestar meu apoio irrestrito às políticas públicas e 
campanhas de conscientização contra a violência às 
mulheres. Encaminhei no dia de hoje uma indicação à 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República para a realização de uma ampla campanha 
educativa em caráter nacional.

A violência contra a mulher é uma das principais 
formas de violação dos direitos humanos. Pesquisa re-
cente da Organização Mundial de Saúde revela que 
esses crimes respondem por 7% das mortes de mu-
lheres com idade entre 15 e 44 anos e aproximada-
mente 50% desses assassinatos são cometidos pelos 
próprios companheiros das vítimas.

Dessa forma, entendemos que a população deve 
ser informada com dados atualizados sobre os indicado-
res de violência contra a mulher e os casos de punição, 
além dos mecanismos de defesa à disposição. Essa 
ampla divulgação tem por objetivo alertar a população 
sobre essa prática deletéria que ainda está presente 
na sociedade brasileira e precisa ser combatida.

A veiculação dessas campanhas no rádio e televi-
são deverão contribuir para o aumento das denúncias e, 
consequentemente, uma maior punição aos acusados. 
Além disso, mostrar todos os dispositivos legais que 
garantem os direitos das mulheres, reduzindo assim 
a prática de retirada das denúncias. 

Aproveito a oportunidade para fazer menção à 
iniciativa da correligionária e Deputada Estadual Gar-
dênia Castelo, que tem legislado de forma exemplar no 
que se refere ao combate à violência contra as mulhe-
res. Minha indicação apresentada no dia de hoje muito 
se ampara na iniciativa da minha colega de partido.

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

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em texto anterior, abordamos como uma 
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deficiente ética pública proporciona um ambiente para o 
crescimento de vícios, como a corrupção e a violência, 
que ao final pode levar a um estado de esgarçamento 
da moral social.

Quando se buscam explicações para a violên-
cia, os pesquisadores progressistas, partindo de um 
princípio solidificado na estrutura do pensamento, mas 
nem por isso certo, consideram que “o homem nasce 
bom, mas a sociedade o corrompe”. Acreditam que 
se a sociedade não fosse organizada pelo egoísmo, 
não haveria mal entre os homens. Assim, não adian-
taria reprimir o criminoso, porque ele não é um algoz 
verdadeiro, mas a vítima do egoísmo social. Enquanto 
não se acaba com o egoísmo para nascer um novo 
homem bom, aquela vítima prossegue rebelando-se 
contra a sociedade injusta e fazendo mortos e feridos 
entre aqueles alienados cidadãos ordeiros.

Segundo James Q. Wilson, hoje essas teses per-
deram muito do seu encantamento, mas não o ferrão. 
Elas permanecem com a maioria dos acadêmicos e 
como um horizonte de dúvidas para outros. No mundo 
acadêmico, essa tese é dada como certa, como um 
dogma sem discussão, porque as questões morais não 
trazem validade objetiva.

Ainda que o egoísmo seja a causa da violência 
social, ele é um dado posto pela natureza humana. Es-
tará sempre presente em qualquer hipótese científica, 
por isso é preciso formular outras para o controle da 
violência e considerar o egoísmo como um fantasma 
a assombrar as explicações de especialistas.

Diversas sociedades no mundo, com humanos 
egoístas, mantêm um nível de violência aceitável para a 
coletividade. Cuba e Alemanha possuem uma enorme 
diferença de renda per capita, com sociedades orga-
nizadas de modo diverso, mas não têm o nível de vio-
lência existente no Brasil. Enquanto em Cuba há uma 
sociedade igualada na pobreza, na Alemanha há uma 
uniformidade de riqueza. Assim, a tese fantasma, que 
ninguém sabe quem formulou, de que pobreza produz 
violência, perde a validade.

O que essas sociedades têm em comum que pode 
explicar o baixo índice de violência? Todas têm uma 
ética política que reprime o crime, seja ela de ordem 
moral, ou de exclusiva ordem jurídica. A legislação de 
ordem moral seria aquela que tem por justificação uma 
obrigação moral. A legislação jurídica seria aquela que 
não carece de justificação para produzir efeitos, basta 
a letra da lei.

Na Alemanha, mesmo com normas jurídicas vá-
lidas, a legislação moral tem um peso preponderante. 
No país conhecido pelas estradas velozes, o motorista, 
às 2 horas da manhã, para o carro no sinal vermelho, 
num cruzamento deserto. O que faz o motorista não 

ultrapassar o sinal na Alemanha se naquela hora nin-
guém está fiscalizando? Além de existir uma lei proi-
bindo, há um motivo moral na sociedade que o impede 
de executá-lo. Segundo Kelsen, a ordem moral seria a 
retribuição divina. A sociedade assimilou moralmente 
que deve agir corretamente porque se fizer a coisa er-
rada será submetido ao julgamento de Deus.

Já a legislação jurídica de um Estado totalitário 
não dá à pessoa a coragem sequer de usar uma car-
tola, por saber que os espiões do Governo estão a 
vigiá-lo, para em seguida denunciá-lo como burguês, 
como no filme A Vida dos Outros, ambientado em Ber-
lim Oriental de 1984.

Por isso que essa tese difusa sobre pobreza que 
gera violência não pode ser certeira quando pretende 
difundir que uma causa única é a geradora do mal. 
Partindo de um enfoque diverso, nos Estados Unidos 
foi desenvolvido um argumento que parece mais ra-
zoável. É uma teoria que parte do princípio moral de 
que a desordem traz a criminalidade.

Dois pesquisadores americanos, entre eles Ja-
mes Q. Wilson, elaboraram a Teoria das Janela Par-
tidas. A teoria se baseou num experimento realizado 
por outro cientista social que deixou um carro bem 
cuidado num bairro de classe alta americana. Após 
uma semana sem que ocorresse algo, o pesquisador 
quebrou uma janela do carro. Após algumas horas, o 
carro ficou completamente danificado por vândalos.

A síntese elaborada pelos autores diz que se a 
janela não for imediatamente consertada, as pesso-
as, pobres ou ricas, irão concluir que não existe au-
toridade para conservação da ordem na localidade e 
logo outras janelas estarão quebradas. Ou seja, se o 
senso moral da coletividade perceber que o bem não 
está protegido, tudo ficará sob risco.

Foi com base nessa teoria que, na década de 90, 
o prefeito de Nova Iorque desenvolveu a Política de 
Tolerância Zero. Na época, a principal reclamação da 
população era sobre grupos de jovens que limpavam 
os para-brisas dos carros sem a autorização dos do-
nos e exigiam o pagamento de forma agressiva. Essa 
atitude causava medo nas pessoas e era considerada 
pelos nova-iorquinos uma falta de ordem e autoridade.

A principal dificuldade para colocar em prática a 
política criminal foi porque os policiais estavam acos-
tumados a combater os crimes mais violentos como 
homicídios, estupros e roubos e não se importavam 
com os delitos menores. Após insistência, finalmente 
a Teoria das Janelas Partidas começou a ser aplica-
da no metrô de Nova Iorque reprimindo aqueles que 
pulavam as catracas para viajarem sem pagar. É um 
delito pequeno, mas a repressão aos que delinquiam 
fazia que outros não transgredissem as leis.
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A teoria sobre a falta de ordem e autoridade, 
com a repressão aos delitos pequenos, na realidade 
é uma ação de ordem moral. Isso porque, dado o prin-
cípio jurídico da insignificância, que não pune a falta 
de pequena monta – bilhete de metrô –, a lição que 
a administração de Nova Iorque transmitia era que a 
população teria que agir sempre segundo o que fosse 
moralmente aceito.

A consequência dessa política é bem conhecida. 
A cidade de Nova Iorque hoje tem um nível civilizado 
de segurança, sem os habitantes ficarem sobressalta-
dos por transitar na cidade. A outra consequência foi 
que a população passou a confiar e respeitar a polícia, 
trazendo um bem inclusive para a corporação.

Quando o senso moral do dever é propagado 
positivamente pela sociedade, a população passa a 
confiar nas instituições. No caso da segurança, ela não 
terá a preocupação de preparar-se para a autodefesa.

Foi esse tipo de preocupação que levou a so-
ciedade brasileira a rejeitar, no plebiscito sobre o de-
sarmamento, a tese de que deveria ser proibido o co-
mércio de armas. Se eu não confio no Governo nem 
para minha segurança, haja vista o Governo adotar 
a política em que o delinquente não é um criminoso, 
mas uma vítima da sociedade egoísta, como eu ficaria 
sem meios de praticar a legítima defesa? O resultado 
da desconfiança nas instituições foi a rejeição da tese 
do desarmamento por 64% dos votos.

Quando a política de governo passou a considerar 
a criminalidade como algo muito relevante para a po-
pulação, as polícias do Rio e de São Paulo passaram 
a ter o respeito da população. Respeito e confiança 
que alcançou um paroxismo. Pesquisa do Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 
divulgada no dia 5 de junho, informa que 47,5% dos 
brasileiros concorda que os Tribunais deveriam aceitar 
como válidas as provas obtidas sob tortura pela polícia.

Embora a racionalidade e a civilização não pos-
sam, sob nenhuma hipótese, aceitar a tortura, esses 
dados do Núcleo de Estudos da Violência transmitem, 
na realidade, o desespero da população. Desespero 
que também pode ser inferido pela contínua pressão 
popular para o Legislativo aumentar as penas para 
crimes graves. Ela deseja, acima de todo princípio, 
que o Estado lhe garanta o principal direito. O direito 
à segurança. Direito esse que é o fundamental para 
usufruir os outros, pois, reprimindo os pequenos deli-
tos, o Estado previne os grandes crimes.

O Estado de São Paulo é um exemplo. Embora 
a academia considere que o Estado paulista seja o 
mais repressor, as estatísticas recentes sobre homi-
cídio indicam que São Paulo está em 25o lugar entre 
todos Estados da Federação. Isso prova que quando 

se reprime pequenos desvios éticos, como o consu-
mo de drogas no campus universitário, outros crimes 
maiores serão evitados, conforme Nova Iorque já ha-
via demonstrado.

Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para conclamar as 
autoridades de nosso País a descruzarem os braços 
em relação à escalada de violência que aflige todas as 
grandes cidades brasileiras, com destaque para São 
Paulo, onde, na última semana, numa demonstração 
de pouco caso com o Estado, o crime organizado exe-
cutou friamente seis policiais militares. Não adianta a 
gloriosa Policia Militar do Estado de São Paulo, uma 
instituição quase bicentenária, com relevantes servi-
ços prestados ao povo de São Paulo, com destaque 
no diuturno combate ao crime, elevar ao panteão de 
heróis esses valorosos homens. Como ficam as famí-
lias, viúvas, órfãos, colegas enlutados e amedrontados.

Nós, autoridades constituídas, temos a obrigação 
de dar um basta a isso. Apresentei o Projeto de Lei 
nº 1.861, de 2011, que dobra a pena para quem tirar 
a vida de um policial em função de seu trabalho, mas 
encontro resistências com o argumento de que se cria-
ria uma casta de cidadãos privilegiados, os policiais. 
Senhores, devemos seguir o exemplo da legislação 
de países mais adiantados, como a Inglaterra, onde 
a morte de um agente da lei acarreta pena de prisão 
perpétua. O cidadão que envereda para o caminho 
do crime deve saber que ainda prevalece o jargão “o 
crime não compensa”.

Assistimos há pouco a um juiz federal abandonar 
a presidência de um feito de grande repercussão por 
se sentir ameaçado. E inclusive manifestou a intenção 
de deixar o País, por um tempo determinado. Absurdos 
como esse não podem continuar.

Solidarizo-me com a família policia militar do 
Estado de São Paulo pelas valiosas vidas perdidas 
e peço a Deus que os proteja para que continuem a 
nos proteger.

Finalizo, conclamando meus pares a que deem 
atenção à Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
de 2008, que só virá proporcionar uma vida melhor a 
esses valentes guerreiros.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, todo mundo sabe, a esta altura, que 
os efeitos concretos da Rio+20 não significam grande 
coisa. O conclave terminou marcado pela distância 
entre as expectativas da sociedade civil e o que os 
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governos e seus diplomatas foram capazes de produ-
zir após 12 dias de diálogo.

O documento final da conferência, intitulado O 
futuro que queremos, foi aprovado já no final da ple-
nária de encerramento, sem maiores comentários por 
parte dos delegados presentes.

O texto final do documento, tido como fraco e 
pouco ambicioso até mesmo por muitas das próprias 
delegações nacionais que o aprovaram, foi costurado e 
fechado pelo Brasil na madrugada da terça-feira, após 
uma longa sequência de negociações pouco produtivas 
sobre pontos críticos, como a definição de economia 
verde e as garantias de ajuda financeira dos países 
ricos para apoiar o desenvolvimento sustentável dos 
países pobres.

A conceituação de economia verde foi um dos 
pontos mais polêmicos da conferência. Vários países 
em desenvolvimento mostraram-se temerosos de que 
ela se transforme em camisa de força que as nações 
desenvolvidas poderiam usar como plataforma para 
criar barreiras econômicas a seus produtos. Bolivia-
nos, venezuelanos, cubanos e outros representantes 
de países socialistas chegaram a classificar a econo-
mia verde como ferramenta de colonialismo ecológico 
e capitalismo ambiental. Por outro lado, o que poderia 
conferir efetividade ao encontro seria mesmo a apro-
vação de um fundo destinado a garantir aos países po-
bres recursos suficientes para preservarem seu meio 
ambiente. Nada mais justo, pois foram os países ricos, 
contribuintes potenciais para esse fundo, os grandes 
responsáveis pela destruição da fauna e da flora de 
seus territórios e até dos territórios alheios. Mas seria 
espinhoso arrancar deles, a esta altura, compromis-
so formal de participação nesse esquema, pois até 
as duas maiores potências da atualidade estão muito 
mais envolvidas no enfrentamento da grave crise eco-
nômica mundial. 

Se o resultado oficial da Rio+20 foi pouco am-
bicioso, o evento ao menos foi importante para o es-
tabelecimento de compromissos outros em torno do 
desenvolvimento sustentável. Somente nos treze maio-
res empreendimentos, voltados para as áreas de trans-
porte e energia limpa, redução de desastres e prote-
ção ambiental, serão investidos US$513 bilhões nos 
próximos 15 anos. E de qualquer forma, ficou a marca 
de que há muito mais gente se preocupando com o 
futuro do planeta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a informação é uma arma eficaz para a 
democracia e a manutenção da ordem almejada pelo 
Estado. Mais do que isso, é uma ferramenta extraor-

dinária no combate contra a ignorância. Acredito que, 
como a maioria dos senhores, procuro estar atualizado 
sobre as notícias no Brasil e no mundo. 

Em meio a tantas informações relevantes que se 
tornam ainda mais atraentes nos tempos de tecnologia 
digital, uma manchete de um jornal tradicional da re-
gião de Sorocaba me chamou a atenção: “Adolescente 
põe arma nas mãos da filha de 9 meses”. Antes de me 
inteirar sobre a matéria, em segundos esse enunciado 
me conduziu a um turbilhão de pensamentos, tentan-
do imaginar se o que houve foi um caso de acidente 
ou fatalidade.

Aconteceu que um adolescente, com apenas 17 
anos, já se deparava com a responsabilidade de ser 
pai de um bebê de 9 meses, mas, acusado de roubar 
uma moto, foi apreendido pela polícia, que por sua vez 
foi surpreendida ao encontrar no celular do menor um 
vídeo no qual ele aparece colocando um revolver nas 
mãos da própria filha, como se fosse uma brincadei-
ra na qual a criança estava aprendendo a empunhar 
uma arma.

Se uma criança com essa idade se desenvolver 
em um ambiente como esse, com hábitos como esse, 
eu pergunto: qual será o futuro desse bebezinho? Pos-
sivelmente, a ameaça será um cenário comum em sua 
rotina, e a violência, uma constante em sua vida.

São imagens que causaram repulsa nos policiais 
que cuidaram do caso. É um quadro que reflete a gra-
vidade da questão da segurança pública nacional. O 
número de menores infratores cresce a cada dia, e a 
barbaridade dos delitos também. O que se vê não são 
simplesmente casos isolados de furtos ou de peque-
nos dependentes químicos. São inúmeras ocorrências 
de latrocínio (roubo seguido de morte), menores en-
volvidos diretamente com o tráfico de drogas e com o 
crime organizado.

Existe uma tendência ao comodismo diante de 
tantas noticias envolvendo a criminalidade. No entanto, 
a sociedade não pode estar alheia a esses aconteci-
mentos. Cada um de nós, enquanto cidadãos e repre-
sentantes do povo, precisamos dar atenção às ondas 
de violência que têm aterrorizado o Brasil.

Não há mais limites entre as fronteiras dos Es-
tados brasileiros. De norte a sul, a população sofre 
com a insegurança. Seja no interior, seja na capital, 
no sertão ou no litoral, a incidência de crimes tem feito 
com que o cidadão trabalhador seja refém atrás dos 
muros de sua própria casa, temendo a marginalidade 
solta pelas ruas.

Fatos como o noticiado nos remete à reflexão 
sobre contrapontos como família e valores morais, 
desigualdade e educação, mas, além disso, desafios 
são lançados para esta Casa de Leis. Somos desa-
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fiados a rever leis ultrapassadas que já não intimidam 
o bandido e limitam a ação da polícia e da Justiça. É 
preciso repensar políticas que ofereçam oportunidade 
ao jovem, mas também é verdade que questões so-
bre a maioridade penal insistem em sobressaltar nos 
cadernos policiais de todo o País. 

Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero aproveitar esta oportunidade para 
deixar registrada minha posição em relação ao Proje-
to de Lei nº 3.754, de 2012, do Senado Federal, que 
garante direitos trabalhistas básicos aos conselheiros 
tutelares da criança e do adolescente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito 
importante a valorização dos profissionais que cuidam 
da proteção de nossas crianças. Concordo com minha 
colega Exma. Sra. Deputada Federal Erika Kokay, do 
PT do Distrito Federal, que disse: “Quem fortalece o 
conselho tutelar fortalece os direitos de nossas crian-
ças e adolescentes”. 

A sociedade que tem em suas mãos o poder 
transformador naquilo que a desagrada e aflige precisa 
mobilizar-se perante o poder público, não apenas para 
criticar, mas sobretudo para discutir, para propor solu-
ções e, consequentemente, para exigir a implementa-
ção de políticas que garantam a prioridade absoluta da 
segurança e do bem-estar desses pequenos cidadãos, 
o que lhes é devido, inclusive, por mandamento cons-
titucional. Essas políticas, é óbvio, incluem a questão 
educacional, o atendimento e a orientação familiar, a 
assistência redobrada em áreas de risco social, a po-
lícia tecnicamente preparada.

Estudo realizado pelo Núcleo de Atenção à Crian-
ça Vítima de Violência, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) revela que, dentro de uma po-
pulação em torno de 67 milhões de crianças de até 
14 anos, são registrados, por ano, 500 mil casos de 
violência doméstica de diferentes tipos. Em 70% dos 
casos, os agressores são os pais biológicos. Não nos 
esqueçamos do caso Isabella Nardoni, cujo algoz foi 
o próprio pai, antecedido da madrasta.

Segundo os dados coletados pela mesma pes-
quisa, que abrangeu período de 1996 a junho de 2007, 
29,1% de meninos e meninas são vítimas de abuso 
físico. A violência sexual aparece em segundo lugar, 
vitimando 28,95%. O abuso psicológico responde por 
16,3% das constatações. Algo como 25,7% de nossas 
crianças sofrem negligência por parte dos que têm a 
obrigação de protegê-las, educá-las, orientá-las.

Todos os dias, mais de 18 mil crianças são es-
pancadas no País, de acordo com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF). As mais afetadas 
são meninas entre 7 e 14 anos.

Baseado nessas pesquisas, Sr. Presidente, vejo 
a importância de apoio aos projetos de lei com a fina-
lidade de valorização dos conselheiros tutelares. 

Vamos, de uma vez por todas, sair da cômoda 
posição de aceitar as desculpas mais inaceitáveis, 
como falta de verba ou de pessoal. Triste do país, Sr. 
Presidente, que não cuida do futuro de suas crianças. 
Esse país não terá futuro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa Legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – COM-

PARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Pará: 3

AMAZÔNAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazônas: 1

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 2
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TOCANTINS

Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Total de Ceará: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Erivelton Santana PSC 
Fernando Torres PSD 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcos Montes PSD 
Newton Cardoso PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Filipe Pereira PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Sergio Zveiter PSD 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José De Filippi PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Roberto Freire PPS PvPps
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 15
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MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Jorge Boeira PSD 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Bohn Gass PT 
Jeronimo Goergen PP 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul: 5

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

AMAZÔNAS

Átila Lins PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 5

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Paulo Marinho Júnior PMDB 



23092 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

Ribamar Alves PSB 
Ricardo Archer PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Filho DEM 
Raul Henry PMDB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Antonio Brito PTB 
Edson Pimenta PSD 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Luiz Argôlo PP 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dimas Fabiano PP 
Eros Biondini PTB 
George Hilton PRB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Marcelo Matos PDT 
Pedro Paulo PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Aline Corrêa PP 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Edson Aparecido PSDB 
Guilherme Mussi PSD 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Roberto Santiago PSD 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo: 11
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MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Dr. Rosinha PT 
Fernando Francischini PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Marco Tebaldi PSDB 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Anthony Garotinho) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quarta-fei-
ra, dia 27 de junho, às 9 horas, sessão extraordinária e, 
logo após, outra sessão extraordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
(Às 9 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 4.189/12, do Sr. Afonso Hamm 
e outros, que requer nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 6.381, de 2005, 
do Senado Federal, que dispõe sobre a Política Nacio-
nal de Irrigação e dá outras providências.

Há o RQU nº 5.571/12, apresentado.

II. Requerimento nº 3.599/11, do Sr. Rubens Bueno e 
outros, que solicita, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apre-
ciação do Projeto de Lei 1.033, de 2003, da Sra. Vanessa 
Grazziotin, que altera o art. 193 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, a fim de redefinir critérios para 
caracterização das atividades ou operações perigosas.

Há o RQU nº 3.830/11, apresentado.
lII. Requerimento nº 6.449/10, dos Srs. Líderes, 

que solicita, nos termos do art. 155 do Regimento In-
terno, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
2.295, de 2000, do Senado Federal, que dispõe sobre 
a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Au-
xiliares de Enfermagem.

Há o RQU nº 1.124/11 e 5.442/12 apresentado. 

URGÊNCIA 
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 4.622-E, DE 2004 

(Do Sr. Pompeo De Mattos) 

Discussão, em turno único, do Subs-
titutivo do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 4.622-C, de 2004, que dispõe sobre 
a organização e o funcionamento das Co-
operativas de Trabalho; institui o Programa 
Nacional de Fomento às Cooperativas de 
Trabalho – PRONACOOP; e revoga o pará-
grafo único do art. 442 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
tendo pareceres: da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (Relator: Dep. Dr. Ubiali); da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Luciano Castro); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Eliseu Padilha).

PRIORIDADE

Discussão 

2 
PROJETO DE LEI N° 2.295-A, DE 2000 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.295-A, de 2000, que dispõe so-
bre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; ten-
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do pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela re-
jeição deste e dos de nºs 969/99 e 2.169/99, 
apensados (Relator: Dep. Pedro Henry); da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela aprovação deste e pela rejeição dos 
de nºs 969/99, 2.169/99, 794/07, 1.891/07 e 
2.392/07, apensados (Relator: Dep. Arnal-
do Faria de Sá); da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira 
e orçamentária deste e pela inadequação 
financeira e orçamentária dos nºs 969/99, 
2.169/99, 794/07, 1.891/07 e 2.392/07, apen-
sados (Relator: Dep. Ilderlei Cordeiro); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste e dos nºs 
969/99, 2.169/99, 794/07, 1891/07 e 2.392/07, 
apensados (Relator: Dep. Colbert Martins).

3 
PROJETO DE LEI Nº 6.381-A, DE 2005 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 6.381-A, de 2005, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Irrigação e 
dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, pela aprovação, 
com emendas (Relator: Dep. Sarney Fi-
lho); da Comissão de Minas e Energia, 
pela aprovação, com substitutivo (Rela-
tor: Dep. Carlos Alberto Leréia); da Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
aprovação (Relator: Dep. Afonso Hamm); 
da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária deste, das emendas da 
Comissão de Meio Ambiente e de Desen-
volvimento Sustentável, do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia e do 
Substitutivo da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, com emenda (Relator: 
Dep. Carlos Melles); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das emendas da 
Comissão de Meio Ambiente e de Desen-

volvimento Sustentável e da Comissão 
de Finanças e Tributação e dos Substi-
tutivos da Comissão de Minas e Energia 
e da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
(Relator: Dep. Colbert Martins).

ORDINÁRIA

Discussão

4 
PROJETO DE LEI Nº 1.033-E, DE 2003 

(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 1.033-C, de 2003, que altera o art. 193 
da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, a fim de redefinir 
os critérios para caracterização das ati-
vidades ou operações perigosas; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (Relator: Dep. João Campos); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa da 
Emenda do Senado (Relator: Dep. Nelson 
Pellegrino).

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
(Às 15 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

l Requerimento nº 4.636/12, do Sr. 
Jesus Rodrigues e outros, que requer 
nos termos do art. 155 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, urgên-
cia para apreciação do Projeto de Lei nº 
2.565, de 2011, do Senado Federal, que 
modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, para determinar novas regras de 
distribuição entre os entes da Federação 
dos royalties e da participação especial 
devidos em função da exploração de pe-
tróleo, gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos, e para aprimorar o marco 
regulatório sobre a exploração desses 
recursos no regime de partilha.
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URGÊNCIA 
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 1.472-A, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.472-A, de 2007, que dispõe so-
bre as medidas de esclarecimento ao con-
sumidor, de que trata o § 5º do artigo 150 
da Constituição Federal; altera o inciso III 
do art 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor; tendo pareceres: 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.488/97 
e dos de nºs 2.544/00 e 4.033/04, apensa-
dos (relator: Dep. Maurício Rabelo); da Co-
missão de Finanças e Tributação, pela não 
implicação da matéria com aumento ou di-
minuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária des-
te, dos de nºs 3.488/97, 2.544/00, 4.033/04, 
4.684/04, 4.854/05, 5.749/05, 6.013/05, 6.730/06, 
6.732/06, 7.242/06, 7.421/06, 7.454/06, 338/07, 
693/07 e 3.474/08, apensados, e das emen-
das da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania, pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária 
do de nº 6.057/05, apensado; e, no mérito, 
pela aprovação deste e pela rejeição dos 
de nºs 3.488/97, 2.544/00, 4.033/04, 4.684/04, 
4.854/05, 5.749/05, 6.013/05, 6.730/06, 6.732/06, 
7.242/06, 7.421/06, 7.454/06, 338/07, 693/07 e 
3.474/08, apensados, e das emendas da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (relator: Dep. Guilherme Campos); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 3.488/97 e dos de nºs 2.544/00, 4.033/04, 
4.684/04, 5.749/05, 6.013/05, 6.057/05, 6.730/06 
e 6.732/2006, apensados, com 6 emendas; 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
do de nº 4.854/05, apensado, e pela rejei-
ção do Projeto de Lei nº 3.488/97 e dos de 
nºs 2.544/00, 4.033/04, 4.684/04, 5.749/05, 
6.013/05, 6.057/05, 6.730/06 e 6.732/06, apen-
sados (relator: Dep. Fernando Coruja). 

Tendo apensados (22) os PLS nº de 
nºs 3.488/97, 2.544/00, 4.033/04, 4.684/04, 
4.854/05, 338/07, 3.474/08, 5.749/05, 6.013/05, 
6.730/06, 6.732/06, 7.242/06, 7.421/06, 
7.454/06, 693/07, 7.685/10, 553/11, 1.489/11, 
1.795/11, 2.195/11, 2.695/11 e 3.935/12.

2 
PROJETO DE LEI N° 2.295-A, DE 2000 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 2.295-A, de 2000, que dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos Enfermei-
ros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 
tendo pareceres: da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela rejeição deste e dos de nºs 969/99 e 
2.169/99, apensados (Relator: Dep. Pedro 
Henry); da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação deste e pela re-
jeição dos de nºs 969/99, 2.169/99, 794/07, 
1.891/07 e 2.392/07, apensados (Relator: 
Dep. Arnaldo Faria de Sá); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária deste e pela ina-
dequação financeira e orçamentária dos 
nºs 969/99, 2.169/99, 794/07, 1.891/07 e 
2.392/07, apensados (Relator: Dep. Ilderlei 
Cordeiro); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e dos nºs 969/99, 2.169/99, 794/07, 
1891/07 e 2.392/07, apensados (Relator: 
Dep. Colbert Martins).

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR, AVA-
LIAR E PROPOR MEDIDAS SOBRE A PRODUÇÃO 
DE LEITE NO MERCADO NACIONAL INCLUINDO: A 
FIXAÇÃO DE PREÇO JUSTO PARA OS PRODUTO-
RES; O COMBATE AOS CARTÉIS NA PRODUÇÃO 
DOS INSUMOS LÁCTEOS; O ESTABELECIMENTO 
DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO DO MERCADO 
INTERNO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SUB-
SIDIADOS; E A REDEFINIÇÃO DA CARGA TRIBU-
TÁRIA SOBRE LEITE IN NATURA. 
LOCAL: Sala – T-34 – Da Presidência da Comissão 
HORÁRIO: 9h10min 
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A – Reunião Deliberativa: 

Importação de lácteos
Reunião Interministerial 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, DA EXTENSÃO RURAL E DAS  

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

LOCAL: Sala da Presidência da CAPADR 
HORÁRIO: 9h10min 

A – Reunião Deliberativa: 

Temas:

1) Balanço das Ações da Subagrif; e

2) Encaminhamento dos Resultados da Audiência Pú-
blica sobre o Plano Safra. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 9h30min 

A – Reunião Deliberativa: 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE EMENDAS À LDO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Alterações propostas pelo Poder Executivo na Medida 
Provisória nº 571/2012 ao Código Florestal”.

Convidados:

Dr. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BEN-
JAMIN – Ministro do Superior Tribunal de Justiça e 
Professor de Direito Ambiental;(confirmado)

Dr. JOSÉ MARIA DA COSTA – Juiz de Direito 
aposentado;(confirmado)

Dr. CELSO LUIZ MORETTI – Pesquisador da 
EMBRAPA;(confirmado) e

Dr. CELSO VAINER MANZATTO – Pesquisador da 
EMBRAPA.(não virá)

Autores do Requerimento nº 221/2012: Deputados Ro-
naldo Caiado – DEM/GO e Abelardo Lupion – DEM/PR. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “institui desconto especial a incidir sobre paga-
mentos das dívidas rurais que especifica”. 
RELATOR: Deputado NELSON PADOVANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-6-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.665/12 – Do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “cria o Selo Verde Cacau Cabruca”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 209/12 Do Sr. Raul Lima – que 
“requer a realização de audiência pública para dispor 
sobre a revalidação e o reconhecimento automático 
de diplomas oriundos de cursos de instituições de en-
sino superior estrangeiras de reconhecida excelência 
acadêmica”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/10 – Do Poder Executivo 
– que “cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do 
Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Panta-
nal e o Instituto Nacional de Águas, altera a estrutura 
básica do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria car-
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.220/11 – Do Senado Federal – 
Gleisi Hoffmann – (PLS nº nº 85/2011) – que “altera a 
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que “dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, 
sobre as transferências de recursos para ações de 
socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas 
por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamida-



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23097 

des Públicas, e dá outras providências”, para socorrer 
agricultores familiares atingidos por desastres naturais”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.440/11 – Do Senado Federal 
– Rodrigo Rollemberg – (PLS nº nº 116/2011) – que 
“altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
“regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Fede-
ral, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências”, para determinar que a elaboração 
do plano diretor seja orientada por carta geotécnica”. 
(Apensado: PL nº 2441/2011) 
RELATOR: Deputado RAUL LIMA. 
PARECER: pela rejeição do PL nº 2440/2011 e do PL 
nº 2441/2011, apensado. 

Vista ao Deputado Miriquinho Batista, em 16/05/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.644/11 – Do Sr. Alberto Filho 
– que “define as diretrizes da Política Brasileira de 
Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodi-
versidade da Mata Atlântica, da Zona Costeira e Ma-
rítima, da Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA AVIAÇÃO CIVIL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 14h30min 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-7-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.605/10 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a redação do art. 1º da Lei nº 11.508, de 20 de 
julho de 2007, para redefinir os objetivos das Zonas 
de Processamento de Exportação (ZPE)”. (Apensados: 
PL nº 1048/2011 e PL nº 3026/2011) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 – Da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) na Região do 
Alto Tietê”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

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”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

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 ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.710/11 – Do Senado Federal – 
Gim Argello – (PLS nº nº 185/2010) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Cristalina, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/11 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Jaguarão, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/11 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de São José 
do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.071/11 – Do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS nº nº 353/2009) – que “dis-
põe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Rondonópolis, no 
Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.384/12 – Do Sr. Damião Feli-
ciano – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca 
no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – Do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS nº nº 80/1996) – que “regula-
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menta o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no 
que diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apen-
sado: PL nº 1714/1999) 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.537/07 – Do Sr. Vander Loubet – 
que “prevê a suspensão de pagamentos de débitos dos 
Municípios junto à União nas condições em que especifica”. 
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.652/09 – Do Sr. Jairo Ataide 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Montes 
Claros, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.085/10 – Dos Srs. Edmilson 
Valentim e Roberto Santiago – que “altera a Lei nº 
11.901 de 12 de janeiro de 2009”. (Apensado: PL nº 
7234/2010) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 944/11 – Do Sr. Nelson Pado-
vani – que “cria área de livre comércio no Município 
de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado BERINHO BANTIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.282/11 – Do Sr. Roberto Tei-
xeira – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca de 
Paulista, na região metropolitana de Recife, no Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 2.781/11 – Do Senado Federal- 
Sérgio Zambiasi – (PLS nº nº 130/2009) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de São Borja, no Estado 
do Rio Grande do Sul”. (Apensado: PL nº 2262/2011) 
RELATORA: Deputada ANTÔNIA LÚCIA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR 
FORMAS DE FINANCIAMENTO DE  

MÍDIA ALTERNATIVA 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão 
HORÁRIO: 9h 

A – Outro Evento: 

Definição do roteiro de trabalho. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 9h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 134/12 Da Sra. Luiza Erundina 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater a prática de subconcessão, arrendamento ou 
alienação a terceiros promovida por concessionários 
de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens sem a autorização competente”. 

REQUERIMENTO Nº 136/12 Do Sr. Gilmar Machado 
e outros – que “requerem a realização de Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias para debater a dignidade humana e os 
meios de comunicação e a constituição de um Grupo 
de Trabalho para tratar sobre o mesmo tema”. 

REQUERIMENTO Nº 137/12 Do Sr. Sandro Alex – que 
“requer a realização de Audiência Pública para deba-
ter questões de tecnologia, inovação, treinamento e 
manutenção na aviação”. 

REQUERIMENTO Nº 138/12 Da Sra. Luiza Erundina – 
(PL nº 5921/2001) – que “requer a inclusão de convida-
dos na audiência pública “para debater a respeito do PL 
nº 5921/2001, que proíbe a publicidade e propaganda 
para a venda de produtos infantis.” conforme Reque-
rimento nº133/2012 do Deputado Salvador Zimbaldi”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.912/11 – Do Sr. Sandro Alex 
– que “altera o caput do art. 45 e o § 1º do art. 46 da 
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que “dispõe 
sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, 
§ 3º, inciso V, da Constituição Federal””. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/12 – Do Sr. Armando Ver-
gílio – que “dispõe sobre a utilização de sistemas bio-
métricos, a proteção de dados pessoais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.893/11 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
751/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 351, de 15 
de abril de 2010, que renova a permissão outorgada 
à Sociedade Rádio Princesa Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 3/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 104/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 29, de 17 de fevereiro 
de 2011, que outorga autorização à Associação Cul-
tural e Comunitária do Povoado Caueira – Itaporanga 
D’Ajuda/SE, para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Itaporanga D’Ajuda, Es-
tado de Sergipe” 
RELATOR: Deputado HELENO SILVA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 5/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 104/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 34, de 17 de fevereiro 
de 2011, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Assistência Social, Humanista e Solidária 
– ACOLHER, para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 12/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
104/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 134, de 24 
de maio de 2011, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária do Povoado de Lucaia, para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Planalto, Estado da Bahia” 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 13/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
104/2012) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 135, de 24 de 
maio de 2011, que outorga autorização à Associação 
Social e Comunitária Monte Alternativas, para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Tanquinho, Estado da Bahia” 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 17/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 104/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 147, de 24 de maio de 
2011, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária e Cultural de Santa Terezinha, para executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santa Terezinha, Estado de Santa Catarina” 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 51/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
103/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 543, de 06 
de dezembro de 2011, que outorga permissão à Rádio 
e TV Schappo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 63/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
105/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 764, de 24 
de agosto de 2010, que autoriza à Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social 
de Cerejeiras executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Cerejeiras, Estado de Rondônia” 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 65/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
105/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 790, de 26 
de agosto de 2010, que autoriza à Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Minas 
Novas executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Minas Novas, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 67/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
105/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 920, de 14 
de outubro de 2010, que autoriza à Associação de 
Radiodifusão Comunitária, Desenvolvimento Social 
e Turístico de Pau D’arco executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Pau D’arco, Estado 
de Tocantins” 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 71/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
105/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 926, de 
14 de outubro de 2010, que autoriza à Associação 
Comunitária Portal do Benfica executar, pelo prazo 
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Fortaleza, 
Estado do Ceará” 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 85/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
105/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1186, de 24 
de novembro de 2010, que autoriza ao Clube dos Pais 
do Granja Verde executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Betim, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 99/12 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
121/2012) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 23 de março 
de 2012, que outorga concessão à Rádio Santa Ca-
tarina Ltda para explorar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no município de Joaçaba, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.685/06 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS nº nº 308/2005) – que 
“acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, 
de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomunicações, para 
conceder preferência, no financiamento de equipa-
mentos de telecomunicações, a produtos que utilizem 
“software aberto””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
130/10 – Do Sr. Eduardo Gomes – que “propõe que 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, em concurso com o Tribunal de Contas da 
União, realize auditoria operacional sobre os procedi-
mentos adotados pelo Poder Executivo para fiscalizar 
a participação estrangeira nas empresas jornalísticas”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – Do Sr. Dr. Evilásio – 
que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, 
estabelecendo restrições à propaganda de medica-
mentos e terapias”. (Apensados: PL nº 2117/1999, 
PL nº 2191/1999, PL nº 2880/2000, PL nº 3513/2000, 

PL nº 3752/2000, PL nº 5532/2001, PL nº 4572/2001, 
PL nº 1739/1999 (Apensado: PL nº 2322/2000), PL 
nº 5211/2005, PL nº 7571/2006, PL nº 3511/2008, 
PL nº 5729/2009 (Apensado: PL nº 404/2011), PL nº 
5924/2009 e PL nº 6724/2010) 
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES. 
PARECER: pela aprovação do PL nº 1739/1999, do PL 
nº 2880/2000, do PL nº 3752/2000, do PL nº 5532/2001, 
do PL nº 5211/2005, e do PL nº 5924/2009, apensados, 
com substitutivo e pela rejeição do PL nº 1.402/1999, 
do PL nº 2117/1999, do PL nº 2191/1999, do PL nº 
3513/2000, do PL nº 4572/2001, do PL nº 7571/2006, 
do PL nº 3511/2008, do PL nº 5729/2009, do PL nº 
6724/2010, do PL nº 2322/2000, e do PL nº 404/2011, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a comercialização de equipamen-
tos de radiação”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação. 

A Deputada Luiza Erundina apresentou voto em se-
parado em 28-4-10. 

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. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.853/10 – Do Sr. Wladimir Costa 
– que “obriga que imagens utilizadas em peças publi-
citárias ou publicadas em veículos de comunicação, 
que tenham sido modificadas com o intuito de alterar 
características físicas de pessoas retratadas, tragam 
mensagem de alerta acerca da modificação”. (Apen-
sado: PL nº 704/2011) 
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2010 da 
CCTCI, e do PL nº 704/2011, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 188/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre à adaptação de computadores em 
Lan Houses, Cyber Cafés, para utilização por pesso-
as portadoras de necessidades visuais e dá outras 
providencias”. 
RELATOR: Deputado AUREO. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 1/2011 
apresentada na comissão ao projeto, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 190/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “obriga a prestadora do serviço de banda larga a 
justificar por escrito ao solicitante o motivo da impossibi-
lidade de instalação do serviço no endereço solicitado”. 
RELATOR: Deputado AUREO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 973/11 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre o acesso a telefonia fixa e 
móvel nas rodovias federais e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 2037/2011) 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 2037/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.247/11 – Do Sr. Silas Câmara 
– que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
para permitir a expedição de autorização de operação, 
em caráter provisório, que perdurará até a apreciação, 
pelo Congresso Nacional, do ato de outorga de serviço 
de radiodifusão”. 
RELATOR: Deputado AUREO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.190/11 – Do Sr. Miriquinho 
Batista – que “dispõe sobre a padronização dos sítios 
oficiais da Administração Pública Direta e Indireta na 
rede mundial de computadores”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Sandro Alex, em 23-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.584/11 – Do Sr. João Rodrigues 
– que “dispõe sobre a dublagem de filmes estrangei-
ros exibidos por meio de emissoras de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão) abertas, e por canais 
transmitidos por meio de televisão por assinatura cuja 
programação seja empacotada em território nacional”. 
(Apensado: PL nº 2630/2011) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2.630/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.955/11 – Do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “estabelece prazo para o início de opera-
ção de serviço de radiodifusão após a concessão da 
outorga”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.219/12 – Do Sr. Paulo Feijó – 
que “dispõe sobre identificação da profissão ou ativi-
dade laborativa de pessoas aposentadas nos meios 
de comunicação”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.532/12 – Do Sr. Irajá Abreu – 
que “cria incentivos fiscais para a pesquisa, o desen-
volvimento, a produção e a venda de mecanismos de 
detecção do nível de álcool do organismo do condutor 
de veículo automotor”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.584/12 – Do Sr. Edmar Arru-
da – que “obriga os veículos de comunicação social 
a divulgar números de telefone de utilidade pública”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, das Emendas nºs 
1/12 e 2/12, com substitutivo. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Sugestões de emendas ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2013:

Discussão e votação das sugestões de emendas a 
serem apresentadas pela Comissão ao Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 (PL nº 
03/2012 – CN). 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 85/12 Do Sr. Marcos Rogério 
– (PL nº 6928/2002) – que “requer que esta Comis-
são realize Audiência Pública para debater o PL nº 
6.928/2002, que cria o Estatuto para o exercício da 
Democracia Participativa, regulamentando a execução 
do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Consti-
tuição Federal”. 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE LEI Nº 7.672/10 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 409/2010) – que “altera a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito 
da criança e do adolescente de serem educados e 
cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tra-
tamento cruel ou degradante”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
121/99 – que “proíbe a reprodução e a importação de 
cães das raças “Rotweiller” e “Pit Bull”, puros ou mes-
tiços, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado. 
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PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da 
Democracia Participativa, regulamentando a execução 
do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal”. (Apensados: PL nº 689/2003 (Apensados: PL 
nº 1846/2007 e PL nº 3453/2012), PL nº 758/2003, 
PL nº 4718/2004, PL nº 7004/2006, PL nº 4219/2008 
(Apensados: PL nº 7003/2010 e PL nº 2024/2011), PL 
nº 4764/2009, PL nº 4805/2009 e PL nº 3310/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do PL nº 689/2003, do PL nº 758/2003, do PL nº 
7004/2006, do PL nº 4219/2008, do PL nº 4764/2009, 
do PL nº 4805/2009, do PL nº 3310/2012, do PL nº 
1846/2007, do PL nº 4718/2004, do PL nº 7003/2010 
e do PL nº 2024/2011, apensados, com substitutivo; e 
pela inconstitucionalidade do PL nº 3453/2012. 

Durante a verificação da votação do requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado Felix 
Mendonça, a sessão foi encerrada por falta de “quo-
rum”, em 12/06/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.290/07 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº nº 79/2005) – que “altera o 
art. 7º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que 
define os crimes contra o sistema financeiro nacional, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.749/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre as medidas necessárias à concre-
tização do direito de voto do adolescente internado”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Sandra Rosado (PSB-RN), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista ao Deputado Fabio Trad, em 24-4-12. 

O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em se-
parado em 15-5-12. 

Discutiu a matéria o Deputado Marcos Rogério, em 
24-4-12.

Discutiram os Deputados Fabio Trad, Luiz Couto, Eliseu 
Padilha e Asdrubal Bentes, em 22-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.147/09 – Do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS nº nº 523/2003) – que “altera a 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os benefícios da Previdência Social, e o Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para acrescentar que a prova testemunhal seja con-
siderada para efeito de comprovação do exercício da 
atividade rural”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 

Vista ao Deputado João Paulo Lima, em 22-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 – Do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS nº nº 289/2005) – que “altera 
os arts. 18 e 26 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, que “dispõe sobre partidos políticos, regulamenta 
os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal”, 
para dispor sobre o tempo de filiação partidária para 
concorrer a cargo eletivo e sobre a perda de mandato 
para o mandatário que deixar o partido”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 16-11-11. 

O Deputado Onofre Santo Agostini apresentou voto 
em separado em 24-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 645/11 – Do Sr. Bonifácio de An-
drada – que “dispõe sobre os órgãos provisórios dos 
partidos políticos e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 1.110/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, para garantir aos Partidos Políticos 
participantes de eleições para Prefeitos e Vereadores 
a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas lo-
calidades com mais de cem mil eleitores e que não 
disponham de emissora de rádio e televisão”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon, Mar-
cos Rogério e Nazareno Fonteles, em 24-5-12. 

O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em se-
parado em 26-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.646/11 – Do Sr. Manato – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº 9.096, de 19 
de setembro de 1995, determinando que a responsa-
bilidade exclusiva pelo ato seja do dirigente partidário 
da esfera da federação que o praticou”. 
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RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Bonifácio de Andrada, em 6/6/12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.866/11 – Do Sr. Policarpo – 
que “altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleitoral, para ampliar o prazo para 
requerimento de transferência do domicílio eleitoral”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon e 
Marcos Rogério, em 24-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.186/11 – Do Sr. Laurez Mo-
reira – que “altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, que estabelece normas para as eleições”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.377/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – 
que “dispõe sobre a advertência que deve conter as 
propagandas eleitorais”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Fábio Ramalho (PV-MG), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 24-5-12. 

O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em se-
parado em 19-6-12. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/11 – Do Sr. Do-
mingos Dutra – que “altera o art. 86 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, instituindo a obri-
gatoriedade de inserção de uma cota mínima de pro-
posições de iniciativa parlamentar na Ordem do Dia 
das sessões”. (Apensados: PRC nº 95/2011, PRC nº 
104/2011 e PRC nº 127/2012) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e pela rejeição do PRC nº 95/2011, do PRC nº 104/2011 
e do PRC nº 127/2012, apensados. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 68/07 
– Do Sr. Luiz Couto e outros – que “dá nova redação 
ao art. 93 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

O Deputado Alessandro Molon apresentou voto em 
separado em 30-5-12. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 221/08 
– Do Sr. Jovair Arantes – que “acrescenta os §§ 5º e 
6º ao art.17 da Constituição Federal para determinar 
a índole política, eleitoral e programática do caráter 
nacional dos partidos políticos, bem como para limi-
tar a responsabilidade dos órgãos partidários ao seu 
âmbito específico de atuação”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 498/10 
– Do Sr. Francisco Praciano – que “acrescenta § 6º ao 
art. 129 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Marçal Filho, em 29-6-11. 

O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 2-5-12. 

Durante verificação da votação do parecer do relator, a 
sessão foi encerrada por falta de quorum, em 23-5-12. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70/11 
– Do Senado Federal – (PEC nº 11/2011) – que “altera 
o procedimento de apreciação das medidas provisórias 
pelo Congresso Nacional”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 91/11 
– Da Sra. Antônia Lúcia – que “altera o art. 144 da Cons-
tituição Federal transferindo para a União a segurança 
pública na área da Amazônia Legal”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 26-6-12. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 137/12 
– Do Sr. Leonardo Gadelha – que “altera a redação 
do art. 150 da Constituição Federal, para conceder 
imunidade tributária à produção e comercialização de 
programas de computador”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Durante a verificação da votação de requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado Luiz 
Couto, a sessão foi encerrada por falta de quorum, 
em 6-6-12. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 147/12 
– Do Sr. Amauri Teixeira – que “fixa parâmetros para a 
remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
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do Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau 
ou nível máximo da carreira dos servidores do Banco 
Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.034/10 – Do 
Sr. Luis Carlos Heinze – que “susta os efeitos da Consulta 
Pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa – número 112, de 29 de novembro de 2010”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Alceu Moreira, Efraim 
Filho, Eliseu Padilha, Luiz Couto e Vilson Covatti, em 
12-6-12. 

Os Deputados Eliseu Padilha, Alceu Moreira, Vilson 
Covatti e Luiz Couto apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.205/04 – Do Sr. Fábio Souto – 
que “proíbe a comercialização, no Território Nacional, 
de bebidas alcóolicas, cigarros e congêneres em esta-
belecimentos ou pontos de venda localizados a menos 
de 500 metros de escolas públicas ou particulares”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e das 
Emendas da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – Dos Srs. João Cam-
pos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o 
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Félix Mendonça Júnior, 
Luiz Couto e Nazareno Fonteles, em 31-5-12. 

O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 6-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.688/11 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “acrescenta artigo ao Código de Defesa 
do Consumidor, tipificar a conduta de produzir, a im-
portar e comercializar brinquedos sem observar os 
imperativos de segurança estabelecidos pela autori-
dade competente”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.811/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC nº 1793/2000) – que “altera a Lei nº 5.889, de 
8 de junho de 1973, que “Estatui normas reguladoras 
do trabalho rural e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das Emendas de nºs 1 e 
2 adotadas pela Comissão de Agricultura e Política 
Rural e da Emenda de nº 1 apresentada pelo Dep. 
Moacir Micheletto na CAPR, com subemenda; e pela 
injuridicidade da Emenda nº 1. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 22/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.654/10 – Do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS nº nº 174/2005) – que “acres-
centa § 2º ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para dispor sobre a matrícula do candidato 
de renda familiar inferior a 10 (dez) salários mínimos 
nas instituições públicas de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 7.802/10 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS nº nº 251/2007) – que 
“altera o art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, para incluir, entre as competências do Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat), a definição de critérios para a utilização de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para a qualificação dos profissionais dos órgãos de 
segurança pública e dos profissionais da educação 
básica”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 7.822/10 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS nº nº 59/2003) – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 95 da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, para dispor sobre o Juizado 
Especial Itinerante”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 612/11 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “altera o art. 29 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
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Constituição Federal, dispondo sobre serviços nota-
riais e de registro”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e das emendas apresentadas nesta 
Comissão de nº 01, com subemenda, e de nº 02. 

Vista conjunta aos Deputados Assis Carvalho e Men-
donça Filho, em 14-12-11. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 30-4-12. 

Durante a votação de requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo Deputado Luiz Couto, a sessão foi 
encerrada por falta de “quorum”, em 25-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.180/11 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS nº nº 128/2010) – que 
“confere ao Município de Sorriso, no Estado de Mato 
Grosso, o título de Capital Nacional do Agronegócio”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/00 – Do Sr. Eduardo 
Barbosa – que “altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 3.487/00 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “dispõe sobre medidas que amenizem o 
desconforto da espera, no atendimento ao público, 
nos estabelecimentos que especifica”. (Apensados: 
PL nº 2846/2003 (Apensado: PL nº 3772/2004), PL nº 
3755/2004 e PL nº 3483/2004) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
João Magalhães (PMDB-MG), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo 
da Comissão de Defesa do Consumidor, do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação, do PL nº 
2846/2003, do PL nº 3483/2004, do PL nº 3755/2004 
e do PL nº 3772/2004, apensados, com emendas e 
subemendas; e pela inconstitucionalidade da Emenda 
1/2005 da Comissão de Finanças e Tributação. 

Vista ao Deputado Mendonça Filho, em 28-9-11. 

O Deputado Vicente Candido apresentou voto em se-
parado em 1-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – Do Sr. Marco Maia 
– que “”Altera e revoga dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de que os dias de 

greve não sejam descontados do período de férias do 
empregado””. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

O Deputado Vilson Covatti apresentou voto em sepa-
rado em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.073/07 – Do Sr. Bruno Araújo 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as adminis-
tradoras de cartões de crédito emitirem comprovante 
negativo da operação”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste 
e do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.988/08 – Do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do 
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-4-12. O Deputa-
do Evandro Milhomen apresentou declaração de voto, 
em 16-6-12. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 4.060/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “inclui parágrafos ao art. 4º e altera a redação do 
§ 2º do art. 244 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 ,para regular o regime de “sobreaviso””. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
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Vista ao Deputado Paes Landim, em 26-10-11. 

O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 8-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – Do Sr. Mauro Mariani 
– que “altera a redação do inciso XX do art. 19 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a expedição da 
permissão internaçional para conduzir veículo”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 5.624/09 – Do Sr. Antonio Bulhões 
– que “acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Eliseu Padilha, Esperi-
dião Amin, Luiz Couto e Marcos Rogério, em 14-12-11. 

Os Deputados Luiz Couto e Eliseu Padilha apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.634/09 – Do Sr. Henrique Afon-
so – que “institui o “Dia dos Irmãos” a ser comemorado 
anualmente, no segundo domingo do mês de julho”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-4-12. 

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 nº 6148/2009) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e do PL nº 6148/2009, apensado. 

Vista ao Deputado Eliseu Padilha, em 12-6-12. 

O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto em sepa-
rado em 19-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“regula o exercício da atividade de condução de veí-
culos de emergência”. (Apensados: PL nº 7895/2010 
e PL nº 611/2011) 

RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com 
subemenda, da Emenda da Comissão de Finanças e 
Tributação e do PL nº 611/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.841/10 – Do Sr. Sérgio Barra-
das Carneiro – que “dispõe sobre protesto de dívidas 
alimentares”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 118/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência ju-
diciária aos necessitados”. (Apensados: PL nº 540/2011 
e PL nº 717/2011 (Apensado: PL nº 2528/2011 (Apen-
sado: PL nº 2646/2011))) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL nº 540/2011, do PL nº 717/2011, do PL nº 2528/2011 
e do PL nº 2646/2011, apensados, com substitutivo. 

A Deputada Bruna Furlan apresentou voto em sepa-
rado em 11-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 161/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “altera o art. 16 da Lei nº 8.934, de novembro 
de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Esperidião Amin, em 15-5-12. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24-4-12. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separa-
do em 8-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.172/11 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “confere ao Município de Nova Iguaçu, Es-
tado do Rio de Janeiro, o título de “Capital Nacional 
dos Cosméticos””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.214/11 – Do Sr. Valtenir Pereira 
– que “dispõe sobre o processamento de recursos no 
âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste, das Emendas da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e das Emendas de 
nºs 1 a 4 apresentadas nesta Comissão e rejeição 
das demais. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-7-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.084/08 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “altera a Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, que 
“Dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências” 
para incluir novo artigo permitindo a emissão de du-
plicata por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.409/04 – Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.183, de 
1984, para dispor sobre a obrigatoriedade do transporte 
gratuito de aeronautas pelas empresas de transporte 
aéreo regular, nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 

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 PAULO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.210/12 – Do Sr. Pastor Marco Feli-
ciano – que “confere ao Município de Orlândia, no Estado 
de São Paulo, o título de “Capital Nacional do Futsal””. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/12 – Do Senado Fede-
ral- Eduardo Amorim – (PLS nº nº 521/2011) – que 
“altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, para 
ncluir na composição do Sistema Nacional de Turismo 

os representantes dos Municípios pertencentes ao rol 
das Regiões Turísticas do Brasil, conforme definido 
pelo Programa de Regionalização do Turismo do Mi-
nistério do Turismo”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.140/02 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o Código de Defesa do Consumidor 
de forma a garantir o acesso gratuito dos consumido-
res aos serviços de atendimento”. (Apensados: PL nº 
518/2003, PL nº 743/2003, PL nº 1838/2003 e PL nº 
2038/2003) 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.794/11 – Do Sr. Danilo Forte 
– que “inclui no Calendário Turístico Nacional a “Cami-
nhada com Maria”, realizada no dia 15 de agosto de 
cada ano, do Santuário de Nossa Senhora da Assun-
ção na Barra do Ceará até a Catedral Metropolitana 
de Fortaleza”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/11 – Do Sr. Chico D’Angelo 
– que “altera os arts. 77 e 80 da Lei nº 6.015, de 31 
de Dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.740/11 – Do Sr. Carlinhos Al-
meida – que “denomina “Marginal Petrobras Norte” a 
pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, entre os 
quilômetros 146 e 143, sentido norte (Rio de Janeiro), 
no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.902/11 – Do Sr. Leonardo 
Quintão – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de in-
clusão de dispositivo interruptor, que permita cessar, 
completamente, a alimentação de energia elétrica, nos 
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aparelhos eletroeletrônicos fabricados ou comercializa-
dos no País que possam operar no modo em espera”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.017/11 – Do Sr. Nelson Bornier – 
que “dispõe sobre a instalação de itens de segurança nas 
escadas, rampas e ressaltos nos locais que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.096/11 – Do Sr. Luis Tibé – que 
“acrescenta artigo à Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 
1994, que “Dispõe sobre a oferta e as formas de afixação 
de preços de produtos e serviços para o consumidor””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.841/11 – Do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 128/07 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “inclui o tema “Educação Alimentar” no conteúdo 
das disciplinas de Ciências e Biologia, nos currículos 
das escolas de ensino fundamental e médio, respec-
tivamente” (Apensado: PL nº 325/2007) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.896/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, 
as medidas de proteção à maternidade para militares 
grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das For-
ças Armadas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 119/12 Do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca com autoridades e representantes da sociedade 
civil que nomeia, para debater a comercialização da 
gasolina formulada no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 120/12 Do Sr. Chico Lopes – que 
“requer Audiência Pública para discutir à má qualidade dos 
serviços prestados pelas empresas de TV por assinatura”. 

REQUERIMENTO Nº 121/12 Do Sr. Weliton Prado 
– que “requer seja realizada audiência pública nesta 
Comissão para discutir os indícios de irregularidades 
no repasse feito aos consumidores, na conta de luz, 
pelas distribuidoras de energia, de dois impostos, a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), que de-
veriam ser pagos pelas próprias concessionárias ao go-
verno federal, conforme denúncia publicada pelo jornal 
Hoje em Dia, edição de 22 de junho do corrente ano”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.566/96 – Do Senado Federal 
– Marina Silva – (PLS nº nº 54/1996) – que “altera a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL nº 1749/2003, PL nº 1563/2003 
(Apensados: PL nº 1222/2007, PL nº 2095/2007 e PL 
nº 2573/2007), PL nº 1624/1996, PL nº 3215/1997 
(Apensado: PL nº 2594/2000), PL nº 3313/2000, PL 
nº 4158/1998 (Apensado: PL nº 2568/1996), PL nº 
1768/2007, PL nº 2998/2008 e PL nº 2999/2008) 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011 
da CDC, do PL nº 1624/1996, do PL nº 3215/1997, 
do PL nº 1563/2003, do PL nº 1749/2003, do PL nº 
1768/2007, do PL nº 2594/2000, do PL nº 1222/2007, 
e do PL nº 2095/2007, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL nº 4158/1998, do PL nº 3313/2000, 
do PL nº 2998/2008, do PL nº 2999/2008, do PL nº 
2568/1996, e do PL nº 2573/2007, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 49/04 
– Do Sr. Paulo Lima – que “propõe que esta Comissão de 
Defesa do Consumidor fiscalize as empresas telefônicas 
em relação às reclamações dos abusos cometidos na 
fixação de preços e tarifas indevidas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento da proposta. 

PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 – Do Sr. Celso Russomanno 
– que “altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990”. (Apensados: PL nº 4061/2004, PL nº 226/2011 
e PL nº 1049/2011 (Apensado: PL nº 1107/2011)) 
RELATOR: Deputado ROBERTO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 4061/2004, 
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do PL nº 226/2011, do PL nº 1049/2011, e do PL nº 
1107/2011, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “veda a cobrança na conta telefônica, em 
acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, de tributos devidos 
pela concessionária de telefonia”. (Apensado: PL nº 
4481/2008) 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4481/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 417/11 – Do Sr. Eli Correa Fi-
lho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. 
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 919/11 – Do Sr. Reguffe – que 
“acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para dispor sobre a obrigato-
riedade de se informar o valor total a ser pago pelos 
consumidores nas compras parceladas de produtos 
ou serviços, bem como nos empréstimos e financia-
mentos bancários”. 
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 
PARECER: Parecer do Relator , Dep. César Halum 
(PSD-TO), pela aprovação do PL nº 919/2011, da 
Emenda nº 1/2011 da CDC, apresentada ao projeto, 
e das Emendas nºs 1/2012 e 2/2012, apresentadas ao 
Substitutivo, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.937/11 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre campanha permanente 
de divulgação da Tarifa Social de Energia Elétrica e 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.313/11 – Do Sr. Marllos Sam-
paio – que “dispõe sobre obrigatoriedade de reconhe-
cimento de firma e entrega de segunda via ao cliente 
em contratos de natureza financeira”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda nº 1/2011, 
da CDC. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 9h 

A – Emendas ao Projeto de Lei nº 3/2012-CN (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias)

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 76/12 Do Sr. Otavio Leite e outros 
– que “requer a realização do Seminário “Desafios dos 
Marcos Legais para a Economia Criativa”, em conjunto 
com as Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e de Educação e Cultura”. 

REQUERIMENTO Nº 78/12 Do Sr. Renato Molling 
– que “solicita a realização de Audiência Pública na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio com o objetivo de discutir a ampliação do 
Mercado Livre de Energia Elétrica”. 

REQUERIMENTO Nº 79/12 Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “nos termos regimentais, requeiro a Vossa 
Excelência que submeta ao exame dessa Comissão 
de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio, 
de preferência em conjunto com as Comissões de Tu-
rismo e Desporto e de Viação e Transportes, sejam 
convidados o Ministro de Estado Chefe da Secreta-
ria de Aviação Civil da Presidência da República, Sr. 
Wagner Bittencourt, o presidente da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, o presidente da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAE-
RO e os presidentes das Companhias Aéreas TAM, 
GOL e Azul, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
questões relativas à aviação civil brasileira, tais como: 
infraestrutura dos aeroportos para a Copa de 2014 e 
Olimpíada de 2016, gargalos do setor, investimentos 
e concessões aeroportuárias”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 717/03 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a sujeição dos 
produtos importados às normas de certificação de 
conformidade da Regulamentação Técnica Federal e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação da Emenda do Senado ao 
PL nº 717/2003. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 560/12 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 496/2011) – que “aprova o texto 
do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 2006, 
concluído em Genebra, em 27 de janeiro de 2006”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 90/11 – Do 
Sr. Zeca Dirceu – que “autoriza o Poder Executivo a 
divulgar, diariamente, os dados relativos a operações 
de importação e de exportação”. 



23110 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: Parecer Reformulado pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista ao Deputado Ronaldo Zulke, em 28-3-12. 

O Deputado Ronaldo Zulke apresentou voto em sepa-
rado em 16-5-12. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 153/12 – Do 
Sr. Audifax – que “institui contribuição social sobre a im-
portação ou fabricação de motocicleta, destinando sua 
receita ao orçamento do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 612/07 – Do Sr. Flávio Bezerra – que 
“dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis 
para acondicionamento de produtos e mercadorias a 
serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais em 
todo território nacional”. (Apensados: PL nº 847/2007, 
PL nº 1819/2007, PL nº 1877/2007, PL nº 2248/2007, 
PL nº 2923/2008, PL nº 3017/2008, PL nº 3172/2008, 
PL nº 3241/2008, PL nº 4313/2008 (Apensado: PL 
nº 5984/2009), PL nº 4834/2009, PL nº 4916/2009, 
PL nº 5633/2009 (Apensados: PL nº 1705/2011 e PL 
nº 1990/2011), PL nº 5698/2009 (Apensado: PL nº 
1388/2011), PL nº 6978/2010, PL nº 927/2011, PL nº 
1103/2011, PL nº 1724/2011 e PL nº 3290/2012) 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Ronaldo Zulke (PT-RS), pela rejeição deste, 
do PL nº 847/2007, do PL nº 1819/2007, do PL nº 
1877/2007, do PL nº 2248/2007, do PL nº 2923/2008, 
do PL nº 3017/2008, do PL nº 3172/2008, do PL nº 
3241/2008, do PL nº 4313/2008, do PL nº 4834/2009, 
do PL nº 4916/2009, do PL nº 5633/2009, do PL nº 
5698/2009, do PL nº 6978/2010, do PL nº 1103/2011, 
do PL nº 1724/2011, do PL nº 3290/2012, do PL nº 
5984/2009, do PL nº 1990/2011, e do PL nº 1388/2011, 
apensados e pela aprovação do PL nº 927/2011, e do 
PL nº 1705/2011, apensados, com substitutivo. 

Os Deputados Renato Molling e Guilherme Campos 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 439/11 – 
Do Sr. Mendonça Filho – que “susta os efeitos do De-
creto nº 7.567, de 2011, da Presidente da República”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.067/11 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS nº nº 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 
especial, caso o empregador tenha sido declarado falido”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.075/11 – Do Senado Federal 
– Gim Argello – PTB – DF – (PLS nº nº 159/2010) – 
que “altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, 
que “regulamenta a comercialização de alimentos 
para lactentes e crianças de primeira infância e tam-
bém a de produtos de puericultura correlatos”, para 
proibir a comercialização e a oferta de mamadeiras, 
bicos e chupetas que contenham bisfenol-A (4,4’-iso-
propilidenodifenol) em sua composição”. (Apensado: 
PL nº 5831/2009 (Apensados: PL nº 6388/2009, PL 
nº 1197/2011, PL nº 3222/2012 e PL nº 3221/2012)) 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
PARECER: pela rejeição deste, dos apensados e da 
Emenda nº 1/2011 apresentada ao PL nº 5831/2009 
da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 3.592/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS nº nº 115/2007) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão do 
comerciário”. (Apensado: PL nº 6406/2009) 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição 
do apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.678/11 – Do Sr. Inocêncio 
Oliveira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Afonso Florence, em 9-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 – Do Sr. Mendonça Fi-
lho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento 
de operações de concentração econômica pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/11 – Do Sr. Décio Lima 
– que “veda a comercialização de caIçados femininos 
equipados com saltos altos destinados à faixa etária 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
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PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Zeca Dirceu, em 28-3-12. 

O Deputado Zeca Dirceu apresentou voto em sepa-
rado em 10-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – Do Sr. Vicentinho – 
que “regulamenta a demissão coletiva e determina 
outras providências”. (Apensado: PL nº 5232/2009 
(Apensado: PL nº 5353/2009)) 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição deste e dos apensados. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 8-8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 6.962/10 – Do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta ao art. 136 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas, 
o inciso XI e o § 5º, para estabelecer a obrigatorieda-
de da participação das Assembléias de Acionistas no 
conhecimento prévio da chamadas operações com 
partes relacionadas e nas operações que envolvam 
conflitos de interesses da Companhia”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

O Deputado Andre Vargas apresentou voto em sepa-
rado em 23-11-10. 

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. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.621/07 – Do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre as relações de trabalho em atos de 
terceirização e na prestação de serviços a terceiros no 
setor privado e nas sociedades de economia mista”. 
(Apensado: PL nº 6832/2010) 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição 
do apensado. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 28-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – Do Sr. Rogerio Lis-
boa – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997, que “dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias””. (Apensado: PL nº 2296/2007) 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição 
do apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.873/09 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 8.177, de 1º de março de 
1991, que “Estabelece regras para a desindexação da 
economia e dá outras providências””. (Apensado: PL 
nº 7327/2010) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição deste e do apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.523/09 – Do Sr. João Dado – 
que “obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar 
data e turno para a entrega dos produtos ou realização 
dos serviços aos consumidores, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL nº 464/2011, PL nº 521/2011 e 
PL nº 700/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda nº 1/2012 da 
CDEIC, da Emenda 2/2012 da CDEIC, do Substitutivo 
1 da CDC, do Substitutivo 2 da CDC, do Substitutivo 3 
da CDC, da Emenda ao Substitutivo 1 ao SBT 1 CDC, 
do PL nº 464/2011, do PL nº 521/2011, e do PL nº 
700/2011, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.553/10 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § ao art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 
de dezembro de 2007, para exigir que as sociedades 
de grande porte publiquem suas demonstrações finan-
ceiras, facultada sua disponibilização na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2010 
da CDEIC, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 88/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a inclusão de municípios do Estado 
de Minas Gerais na área de atuação da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

O Deputado Luiz Alberto apresentou voto em sepa-
rado em 9-8-11. 

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. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 722/11 – Do Sr. Jorge Corte Real 
– que “estabelece medidas de estímulo ao investimen-
to, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 896/11 – Do Sr. Dimas Rama-
lho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
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e dá outras providências, para determinar o acesso 
gratuito dos assinantes do sistema de telefonia móvel 
aos serviços 0800”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 901/11 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e acrescenta 
art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1.º da Lei n° 11.770, de 09 
de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Ci-
dadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, para ampliar 
a licença-paternidade para os casos mencionados”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

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: parecer reformulado, pela aprovação, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.778/11 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a suspensão e cassa-
ção da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/
MF de estabelecimentos que distribuam, adquiram, 
comercializem, transportem ou estoquem produtos 
que tenham sido objeto de contrafação, crimes contra 
a marca, sonegação de tributos ou furto ou roubo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.973/11 – Do Sr. Lucio Vieira 
Lima – que “altera o art. 178, da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.035/11 – Do Sr. Arolde de Oli-
veira – que “determina a publicação da prestação de 
contas de recursos recebidos da União por instituições 
privadas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2011 
da CDEIC, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.539/11 – Do Sr. Penna – que 
“determina a impressão de advertência em rótulos e 
embalagens de alimentos, medicamentos e cosméti-
cos que contenham os corantes sintéticos, acerca de 
seus respectivos efeitos colaterais e de proibição de 
consumo por crianças e outros, e dá providências”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.771/11 – Do Sr. Eliseu Padilha 
– que “altera a Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, 
que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no 
Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Di-
reitos Compensatório, e dá outras providências, para 
dispor sobre produtos de empresas subsidiadas” 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/11 – Do Sr. Nilson Leitão – 
que “concede benefícios fiscais de tributos federais às 
empresas que se instalarem em municípios com baixo 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.875/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da socie-
dade empresária””. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.892/11 – Do Sr. Arnaldo Jardim 
e outros – que “dispõe sobre aprimoramento das regras 
que regem as Parcerias Público Privadas”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.917/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre as normas básicas aplicáveis às oficinas 
mecânicas e estabelecimentos assemelhados”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.976/11 – Do Sr. Felipe Bornier – 
que “determina a realização do teste de impacto (crash 
test) em modelos de veículos automotores fabricados 
ou montados no País, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.002/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta artigo ao Código de Defesa do 
Consumidor, obrigando as concessionárias de veículos 
automotores a manterem em seus estoques as peças 
necessárias aos reparos dos veículos que comercia-
lizam”. (Apensado: PL nº 3601/2012) 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação deste e do apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.260/12 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “isenta os produtos classificados na posição 
15.09 r 22.04 da Nomenclatura Comum do MERCO-
SUL, originários e procedentes de Portugal, do Imposto 
de Importação”. 
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RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: Parecer Reformulado pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/12 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “altera o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), que trata da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e rejeição da emenda 
modificativa nº 1/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.409/12 – Do Sr. Junji Abe – que 
“torna obrigatória a informação, impressa nos rótulos 
de artigos de consumo industrializados comercializa-
dos no Brasil da forma de descarte ou retorno da em-
balagem e do produto após o consumo”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda nº 
1/2012 da CDEIC, com emenda, e pela rejeição da 
Emenda nº 2/2012 da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 3.472/12 – Do Sr. Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatória a utilização de materiais 
reciclados em produtos eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos” 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela rejeição. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 11h 

A – Audiência Pública: 

“Patentes de Segundo uso e Polimorfos, matéria objeto 
do PL nº 2.511/07 e apensados”

Rquerimento nº 63/12

Iniciativa deputados Zeca Dirceu e Mandetta

Convidados:

KENNETH NÓBREGA, Chefe da Divisão de Proprie-
dade Intelectual do Ministério das Relações Exterio-
res – MRE;

PEDRO CANISIO BINSFELD, Coordenador Geral de 
Assuntos Regulatórios do Departamento do Comple-
xo Industrial e Inovação em Saúde da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Minis-
tério da Saúde;

NELSON FUJIMOTO, Secretário de Inovação do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC ;

JORGE ÁVILA, Presidente do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI;

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO, Diretor-Pre-
sidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA;

MARIA CARMEN DE SOUZA BRITO, Coordenadora 
da Comissão de Patentes da Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual – ABPI;

MARCELA FOGAÇA VIEIRA, Coordenadora do Gru-
po de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) 
e da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 
representando a Rede Brasileira pela Integração dos 
Povos – REBRIP. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-7-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.942/12 – Da Sra. Jandira Feghali 
e outros – que “dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/12 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e o art. 52 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, para permitir a participação, em licitações, 
de empresas em processo de recuperação judicial”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.015/12 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “proíbe a prescrição do direito do consumidor 
aos pontos acumulados em programas de fidelidade 
junto a qualquer fornecedor”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.171/11 – Do Sr. Fernando 
Ferro – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 
para dispor sobre a obrigatoriedade de utilização de 
novos equipamentos de proteção para motociclistas”. 
(Apensados: PL nº 2813/2011, PL nº 2998/2011, PL 
nº 3206/2012 e PL nº 3627/2012) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.092/11 – Do Sr. Irajá Abreu – 
que “estabelece incentivos à fabricação e utilização 
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de veículos automóveis elétricos no Brasil e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.062/11 – Da Comissão de Se-
guridade Social e Família – que “altera a Lei nº 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, para atualizar os valores das 
taxas cobradas para avaliação e reavaliação toxicoló-
gica para registro de produtos”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.259/12 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e 
demais componentes de qualquer produto fumígero, 
derivado ou não do tabaco, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.847/12 – Do Sr. Wilson Filho 
– que “institui a obrigatoriedade de as montadoras de 
veículos, por intermédio dos suas concessionárias ou 
importadoras, fornecerem carro reserva similar ao do 
cliente, no caso do automóvel ficar parado por mais de 
48 horas por falta de peças originais ou impossibilidade 
de realização do serviço durante o prazo de garantia 
contratado”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/12 – Do Sr. Audifax – que 
“dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre o 
pagamento de horas-extras ao trabalhador assalariado”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2013:

Discussão e votação das emendas a serem apresen-
tadas pela Comissão ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013 (Projeto de Lei nº 3/2012-
CN – MSG nº 0029/2012-CN). 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 11h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 92/12 Da Sra. Luciana Santos 
– que “requer a realização de audiência pública para 

tratar de construção de obras em morro com os con-
vidados que especifica”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 866/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a construção e reforma 
de postos revendedores de combustíveis, estabelece a 
obrigatoriedade na execução de medidas preventivas 
de proteção ao meio ambiente e de segurança con-
tra explosões e incêndios, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 
PARECER: com Substitutivo. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Deliberação de emendas da CDHM à LDO – 2012 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 132/12 Da Sra. Erika Kokay – 
que “requer o a realização de audiência pública para 
tratar sobre as recentes informações sobre a prática de 
tortura e de violação dos direitos humanos, em Juiz de 
Fora/MG, durante o regime militar, com a presença do 
Ex-Ministro Nilmário Miranda, da Sra. Emely Salazar, 
do Sr. Gilberto Vasconcelos e o do Sr. Robson Sávio, 
Ex-Coordenador da Comissão Estadual de Indeniza-
ção às Vítimas de Tortura, do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos e Minas Gerais”. 

REQUERIMENTO Nº 133/12 Da Sra. Erika Kokay – 
que “requer a realização de seminário sobre o tema: 
Intérpretes de Libras: Formação, concurso público e 
condições de trabalho, em parceria com o Sindicato dos 
trabalhadores Intérpretes, Guias-intérpretes e Traduto-
res da Língua Brasileira de Sinais do Distrito Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 134/12 Da Sra. Erika Kokay – 
que “requer a realização de audiência pública com o 
objetivo de discutir os princípios, a metodologia e o 
plano de trabalho do Movimento Brasil Sem Pobreza”. 

REQUERIMENTO Nº 135/12 Dos Srs. Domingos Dutra 
e Luiz Couto – que “requerem, nos termos regimentais, 
a realização de audiência pública da Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias com a finalidade de avaliar 
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o relatório sobre o Brasil do Mecanismo de Revisão 
Periódica Universal (RPU) e debater sobre os enca-
minhamentos decorrentes do documento. Para tanto, 
deverá ser convidada a Ministra da Secretaria de Di-
reitos Humanos, Maria do Rosário Nune” 

REQUERIMENTO Nº 136/12 Do Sr. Domingos Dutra e 
outros – que “requerem que seja realizada audiência 
pública para publicização do relatório de diligência que 
essa Comissão realizou na comunidade quilombola 
Rio dos Macacos e ao mesmo tempo para discussão 
e encaminhamento das recomendações”. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema: igualdade de oportunidades para negros no 
mercado de trabalho

Expositores:

Sr. Roberto Lopes – Advogado da divisão sindical da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo – CNC;

Sr. Magnus Ribas Apostólico – Diretor de Relações do 
Trabalho da Federação dos Bancos Brasileiros – FE-
BRABAN e representando a Confederação Nacional 
do Sistema Financeiro – CONSIF;

Sr. Mário Sérgio Vasconcelos – Diretor de Relações 
Institucionais da Federação dos Bancos Brasileiros-
-FEBRABAN e representando a Confederação Nacio-
nal do Sistema Financeiro – CONSIF;

Sr. Fernanda Lira Góes – Técnica de Planejamento e 
Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA;

Sr. Mário Lisboa Teodoro – Secretário Executivo da 
Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Ra-
cial – SEPPIR;

Frei David Santos – Diretor Executivo do EDUCA-
FRO – Educação e Cidadania de Afrodescendentes 
e Carentes.

Requerimento nº 93/12 dos Srs. Domingos Dutra, Luiz 
Alberto e Luiz Couto e da Sra. Janete Rocha Pietá. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 

Apreciação e aprovação das emendas da Comissão 
de Educação e Cultura à Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.142/08 
– Do Sr. Eduardo Barbosa – que “susta a aplicação da 
Resolução nº 33, de 04 de julho de 2008, do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 534/11 – 
Do Sr. Duarte Nogueira – que “susta os efeitos do § 
7º, do art.1º da Portaria n. 1, de 22 de janeiro de 2010, 
do Ministério da Educação, que veda, em qualquer 
hipótese, a concessão de financiamento por meio do 
FIES a cursos superiores ministrados na modalidade 
de ensino a distância (EAD)”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.567/12 – Do Sr. Jorge Corte 
Real – que “dispõe sobre a emissão de Declaração 
Provisória gratuita e válida, para os fins de direito, pelas 
instituições nacionais de ensino, públicas e privadas, 
até a expedição dos diplomas e certificados formais”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.041/08 – Do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS nº nº 85/2007) – que “altera os 
arts. 1º, 5º, 14 e 16 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005, que institui o Programa Universidade para 
Todos – PROUNI e dá outras providências, para permitir 
a adesão de instituições estaduais e municipais não-
gratuitas”. (Apensado: PL nº 686/2007 (Apensados: 
PL nº 766/2007, PL nº 1588/2007, PL nº 2489/2007 e 
PL nº 2643/2011)) 
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 766/2007, 
do PL nº 1588/2007, do PL nº 2489/2007, do PL nº 
2643/2011, e do PL nº 686/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.646/09 – Do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS nº nº 123/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Transporte Hidroviário, com sede no Município de 
Xambioá, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.747/10 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS nº nº 449/2007) – que 
“altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para 
incluir a participação dos pais em reuniões escolares 
como condição adicional para recebimento dos bene-
fícios do “Programa Bolsa Família””. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA 
SEABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/10 – Do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS nº nº 307/2009) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 8.043/10 – Do Senado Federal 
– Patricia Saboya – (PLS nº nº 698/2007) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar o Programa Nacional 
de Educação Infantil para a Expansão da Rede Física 
(Pronei), dispõe sobre financiamento para construir e 
equipar unidades de educação infantil, altera as Leis 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.406/11 – Do Senado Federal 
– Lídice da Mata – (PLS nº nº 66/2011) – que “denomi-
na “Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 que 
liga os Municípios de Salvador e Feira de Santana, no 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/09 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Escola Agrotécnica José 
Pereira Alvarez a escola agrotécnica federal implantada 
pelo Ministério da Educação, em parceria com a 
prefeitura do município, na cidade de São Borja, Rio 
Grande do Sul”. (Apensado: PL nº 6137/2009) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 6137/2009, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.977/09 – Dos Srs. Angelo Va-
nhoni e José Aníbal – que “dá nova redação ao art. 15 
da Lei nº 11.904, de 14 de Janeiro de 2009, que ins-
titui o Estatuto de Museus e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda de relator anexa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.814/09 – Do Sr. João Dado – 
que “denomina “Trevo Rodoviário Alcides de Freitas 

Assunção” o trevo localizado na BR-153 que acessa a 
cidade de Bady Bassit, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.478/09 – Do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a introdução do cargo de assistente 
social nos quadros funcionais das escolas públicas de 
ensino fundamental e médio de todo o país”. (Apensa-
dos: PL nº 6874/2010 (Apensados: PL nº 1104/2011, 
PL nº 956/2011 (Apensado: PL nº 3057/2011), PL 
nº 984/2011, PL nº 1270/2011 (Apensado: PL nº 
1691/2011) e PL nº 2663/2011) e PL nº 3466/2012) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 6874/2010, 
do PL nº 3466/2012, do PL nº 956/2011, do PL nº 
984/2011, do PL nº 1104/2011, do PL nº 1270/2011, 
do PL nº 2663/2011, do PL nº 3057/2011, e do PL nº 
1691/2011, apensados. 

O Deputado Dr. Ubiali apresentou voto em separado 
em 8-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.533/09 – Da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre a proibição de alienação de 
bens imóveis, de valor artístico, histórico e/ou cultural, 
pertencentes a instituições religiosas, que tenham re-
cebido quaisquer imunidades, isenções e benefícios 
do Governo Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.413/10 – Do Sr. Lelo Coimbra 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo, no Município de Montanha”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

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 7.867/10 – Do Sr. Rodrigo Maia 
– que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; e dá 
outras providências”. (Apensado: PL nº 2673/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 2673/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.954/10 – Do Sr. Vicentinho – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal de Jun-
diaí e Região – UNIFEJ – com sede no Município de Jun-
diaí, estado de São Paulo”. (Apensado: PL nº 883/2011) 
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RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 883/2011, 
apensado, com envio de Indicação ao Poder Legislativo. 

PROJETO DE LEI Nº 8.011/10 – Do Sr. Vitor Penido 
– que “dispõe sobre diretrizes para a seleção e indica-
ção dos diretores das escolas públicas de educação 
básica com oferta dos níveis fundamental e/ou médio”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 8.014/10 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “acrescenta parágrafo ao art. 58 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar 
a presença de cuidador na escola, quando necessário, 
ao educando portador de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 74/11 – Do Sr. Luiz Pitiman – que 
“dispõe sobre as condições aplicáveis ao contrato de 
trabalho do trabalhador admitido como trabalhante”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 268/11 – Da Sra. Cida Borghetti – 
que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
para permitir o estágio aos alunos dos anos finais do 
ensino fundamental regular, maiores de quatorze anos”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda do relator anexa. 

PROJETO DE LEI Nº 477/11 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre o cumprimento do horário de início 
anunciado para apresentações ofertadas ao público 
em geral”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 757/11 – Da Sra. Jandira Feghali 
– que “institui o Cultura Viva – Programa Nacional de 
Cultura, Educação e Cidadania, estabelece normas 
para seu funcionamento, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 1378/2011) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda nº 
1/2011 da CEC, da Emenda 2/2011 da CEC, e do PL 
nº 1378/2011, apensado, na forma do substitutivo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 846/11 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo 
de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e 
dá outras providências”. (Apensado: PL nº 1620/2011) 
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 1620/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 924/11 – Do Sr. Giovani Cheri-
ni – que “cria o Programa Universidade Social, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.245/11 – Do Sr. Arthur Oliveira 
Maia – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal de Feira de Santana – UniFeira, por desmem-
bramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera a redação do 
art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 
no que se refere ao valor da bolsa-permanência do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI”. (Apen-
sado: PL nº 2717/2011 (Apensado: PL nº 3112/2012)) 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 2717/2011, 
e do PL nº 3112/2012, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.546/11 – Do Sr. Paulo Freire 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional””. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda da relatora. 

PROJETO DE LEI Nº 1.603/11 – Do Sr. José de Filippi 
– que “altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA 
SEABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação, com as anexas emendas 
da relatora. 

Vista à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezen-
de, em 16-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “denomina “Governador Ernani Sátyro”, 
trecho de cento e treze quilômetros da BR-361, entre as 
cidades de Patos e Itaporanga, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do 
Substitutivo 1 da CVT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.673/11 – Do Sr. Ângelo Agnolin – 
que “acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para incluir, nos currículos do ensi-
no fundamental e médio, o tema do empreendedorismo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.838/11 – Do Sr. Gabriel Chalita 
– que “acrescenta artigo à Lei 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, que “dispõe sobre o serviço voluntário e dá 
outras providências””. (Apensado: PL nº 1839/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1839/2011, 
apensado, na forma do substitutivo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.971/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “acrescenta parágrafo 
ao art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
dispor sobre alteração no cálculo do montante de recur-
sos financeiros destinados aos entes governamentais, no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.329/11 – Do Sr. Gonzaga Patriota 
– que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” o trecho 
da Rodovia BR-408 situado no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.368/11 – Do Sr. Osmar Júnior – 
que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para tratar da disponibilidade de infraestrutura desporti-
va nos estabelecimentos de ensino públicos e privados”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.699/11 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “altera o parágrafo único do art. 56 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; e os incisos 
II e III do art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, que fixa normas de organização e funcio-
namento do ensino superior e sua articulação com 
a escola média, e dá outras providências; para tratar 
do processo de escolha dos dirigentes universitários”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 28-6-12) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.534/10 – Do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “cria o Dia Nacional da Diplomacia Cultural e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.286/10 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº nº 327/2005) – que “altera 
a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para permitir 
aos conselhos estaduais, municipais e distrital de 
educação o exercício das competências do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS- 
Fundeb) e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE)”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.584/11 – Do Sr. Eduardo Azeredo 
– que “altera a redação do § 2º do art. 1º da Lei nº 10.473, 
de 27 de junho de 2002, para incluir na área de atuação da 
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
os municípios da região mineira do Vale do São Francisco”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.977/11 – Do Sr. José Otávio Ger-
mano – que “denomina “Rodovia Luís Antônio Trindade 
Amin” o trecho da BR-153, compreendido entre a Em-
presa Horbach e o acesso à Empresa Granol, na cidade 
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.838/12 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “concede ao Município de Braço do Norte 
o título de Capital Nacional do Gado Jersey”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.841/12 – Da Sra. Aline Corrêa – 
que “confere ao Município de Caçapava, Estado de São 
Paulo, o título de “Capital Nacional do Antigomobilismo””. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.890/12 – Do Sr. Renato Molling 
– que “confere ao Município de Novo Hamburgo, no 
Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital Na-
cional do Calçado”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.455/12 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “estabelece regime escolar especial com 
a finalidade de facilitar às mães a realização de cursos”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA 
SEABRA REZENDE. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO 

LOCAL: Sala da Presidência da CFT, Anexo II, Sala 
136-C 
HORÁRIO: 09h 

A – Outro Evento: 

REUNIÃO MENSAL COM A SECRETÁRIA-ADJUNTA 
DA RECEITA FEDERAL, SRA. ZAYDA BASTOS MA-
NATTA, E TÉCNICOS, DESTINADA A DISCUTIR OS 
DADOS DIVULGADOS DA ARRECADAÇÃO DE TRI-
BUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, REFERENTE 
AO MÊS DE MAIO DE 2012.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 

APRECIAÇÃO DAS SUGESTÕES DE EMENDAS A 
SEREM APRESENTADAS PELA CFT AO PROJETO 
DE LEI Nº 3/12 – CN (LDO 2013) 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 – Nº 
1/12 – Do Sr. Aelton Freitas – objetivando modificar o 
art. 70 do Projeto. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 – Nº 
2/12 – Do Sr. João Dado – objetivando modificar o art. 
13 do Projeto. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 – Nº 
3/12 – Do Sr. João Dado – objetivando modificar o art. 
70 do Projeto. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 126/12 Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “requer que seja encaminhado ao Ministro 
de Estado da Fazenda o seguinte pedido de informa-
ções: estimativa do aumento de despesa da União, 
nos exercícios de 2012, 2013 e 2014 considerando a 
aprovação do PL nº 2315/2003, do Sr. Jorge Bittar”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/11 
– Da Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul. – (MSC nº 370/2011) – que “aprova o texto 

da Decisão CMC nº 63, de 2010, “Alto Representante-
Geral do Mercosul”, aprovada na XL Reunião Ordinária 
do Conselho do Mercado Comum, realizada em Foz 
do Iguaçu, Paraná, em 16 de dezembro de 2010””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos deputados Vaz de Lima e Rui Palmeira , 
em 23-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/11 – Do 
Senado Federal – José Pimentel – (PLS nº 225/2011) 
– que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de fi-
nanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

Retirado de pauta a pedido do Relator, em 9-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.511/10 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS nº 515/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa Universitário 
de Apoio ao Esporte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária, com emendas. 

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76/07 – Do 
Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira – que “mo-
difica o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 2007”. 
(Apensados: PLP nº 380/2008, PLP nº 403/2008 e 
PLP nº 475/2009) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do PLP nº 76/07 
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e dos PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apensados, 
e da emenda da Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional; e, no mérito, 
pela aprovação do PLP nº 76/07 e dos PLP’s nºs 380/08, 
403/08 e 475/09, apensados, e da emenda da CAINDR, 
com Substitutivo. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 16-3-11 

PROJETO DE LEI Nº 7.619/10 – Da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG nº 189/2009) – que 
“altera a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que 
dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Palmeira, em 9-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Vaz de Lima e Rui Palmeira, 
em 23-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

Vista ao Deputado Cláudio Puty, em 28-3-12. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 122/07 – Do 
Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe sobre o IPTU – Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
dando nova redação ao inciso V do § 1º do art. 32 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu-
tário Nacional)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13-6-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 16-3-11 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/08 – Do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regulamenta 
a faculdade da União condicionar a transferência de 
recursos originários da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – Cide incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e seus de-
rivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível, a Estados, seus respectivos Municípios, 
e ao Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e da 
Emenda da Comissão de Viação e Transportes; e, no 
mérito, pela rejeição do Projeto e da Emenda da CVT. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Vaz de Lima, em 13/06/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 538/09 – Do Sr. 
Eleuses Paiva – que “altera a Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação, com emenda. 

Retirado de pauta a pedido do Relator, em 3-8-11 e 
10-8-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Pepe Vargas, em 15-6-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Rui Costa, contra os votos dos De-
putados Pauderney Avelino e Jean Wyllys, em 29-6-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
1-6-11, 6-7-11, 13-7-11, 31-8-11, 28-3-12 e 23-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

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 8-6-11 

O Deputado Rui Costa apresentou voto em separado 
em 9-8-11. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 574/10 – Do 
Sr. Gonzaga Patriota – que “dá nova redação ao pa-
rágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 113, 
de 19 de setembro de 2001”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do deputado Afonso Florence, em 23-5-12



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23121 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Claudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28-3-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 21-3-12 e 14-3-12 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 576/10 – Do 
Sr. Carlos Bezerra – que “altera a redação do art. 11, I, 
“d”, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, esclarecendo que a competência para instituição 
do ICMS na importação do exterior incumbe ao Estado 
onde se localiza o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria ou bem”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Vaz de Lima, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/11 – Do 
Sr. Otavio Leite – que “inclui art. 17-A e parágrafo no 
art. 65 e altera a descrição da Subseção I da Seção 
I do Capítulo IV da Lei Complementar nº 101 de 4 de 
maio de 2000”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

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: Parecer com Complementação de Voto 
do relator, Dep. Cláudio Puty, pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação, com Substitutivo. 

Retirado de pauta a pedido do Relator, em 3-8-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 13-
7-11, 24-8-11, 31-8-11 e 9-11-11 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 17-8-11, 23-11-11, 14-9-11, 
28-9-11 e 30-11-11 

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 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 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 23-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

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 9-11-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Rui Costa, Vaz de Lima e Rui 
Palmeira, em 23-11-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 e 28-3-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 21-3-12 e 30-11-11 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 89/11 – Do 
Sr. João Ananias – que “acrescenta art. 43-A à Lei 
Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000”. 
RELATOR: Deputado VAZ DE LIMA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/07 – Do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta 
o § 4º ao art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”. 
(Apensados: PLP nº 4/2007, PLP nº 599/2010, PLP nº 
600/2010 e PLP nº 67/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 
3/07, dos PLP’s nºs 600/10 e 67/11, apensados, e 
do Substititutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; pela não 
implicação com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas do PLP nº 4/07, apensado; 
e pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do PLP nº 599/10; e, no mérito, pela 
aprovação do PLP nº 3/07, e dos PLP’s nºs 4/07 e 
600/10, apensados, nos termos do Substitutivo da 
CDEIC, com subemenda, e pela rejeição do PLP nº 
67/2011, apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.082/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “altera a redação dos dispositivos que menciona 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 
acrescenta outros”. (Apensados: PL nº 3366/2004 e PL 
nº 3993/2008 (Apensados: PL nº 6262/2009 (Apensado: 
PL nº 2261/2011), PL nº 387/2011 e PL nº 1632/2011)) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.082/03 
e dos PL’s nºs 3.366/04, 6.262/09, 387/11, 1.632/11 e 
do 2.261/11, apensados, e do Substitutivo da Comissão 
da Educação e Cultura, e pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do 
PL nº 3.993/08, apensado, desde que aprovado com 
as emendas saneadoras de adequação financeira e 
orçamentária nºs 1 e 2 de 2012. 

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 1.496/11 – Do Sr. Hugo Motta – 
que “autoriza a criação, pelo Poder Executivo, da Uni-
versidade Federal do Sertão, com sede no município 
de Patos, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Júnior Coimbra, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Lúcio Vieira LIma, em 30-5-12 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 168/04 – Do Sr. Gia-
cobo e outros – que “institui Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas 
licitações de coleta de lixo no País”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13-6-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

PROJETO DE LEI Nº 2.341/07 – Do Sr. Filipe Pereira – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Zequinha Marinho, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 762/11 – Do Sr. Padre Ton – que 
“altera os arts. 6º, 28 e 90 da Lei nº 8.666 de 23 de 
junho de 1993, instituindo a Declaração de Propósito 
Independente nos processos de licitação pública e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do PL nº 762/11 e do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e, no mérito, pela rejeição do PL nº 762/11 e 
do Substitutivo da CTASP. 

Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 13-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 478/07 – Dos Srs. Luiz Bassu-
ma e Miguel Martini – que “dispõe sobre o Estatuto 
do Nascituro e dá outras providências”. (Apensados: 
PL nº 489/2007, PL nº 3748/2008 e PL nº 1763/2007 
(Apensado: PL nº 1085/2011)) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto de Lei nº 478/07 e dos PL’s nºs 498/07, 
1.763/07, 3.748/08 e 1.085/11, apensados, e do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, com emenda. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 
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PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.011/11 – Do Senado Federal – 
Alfredo Cotait – (PLS nº 319/2010) – que “altera os arts. 
13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
para ampliar o limite de receita bruta total para ingresso 
de pessoas jurídicas no regime de lucro presumido 
para tributação pelo imposto de renda”. (Apensado: 
PL nº 305/2007 (Apensados: PL nº 1848/2007, PL nº 
1917/2007, PL nº 6082/2009, PL nº 7629/2010 e PL 
nº 7717/2010)) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: Parecer do relator , Dep. Júlio Cesar, 
pela compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária do Projeto de Lei nº 2.011/11, dos 
PL’s nº 305/07, 6.082/09, 7.717/10, apensados, e da 
Emenda apresentada ao Substitutivo do relator; pela 
inadequação financeira e orçamentária dos PLs nº 
1.848/07, 1.917/07 e 7.629/10, apensados; e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.011/11 e dos 
PL’s nº 305/07, 6.082/09, 7.717/10, apensados, com 
Substitutivo, e pela rejeição da Emenda apresentada 
ao Substitutivo do relator. 

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 23-5-12. 

O Deputado João Dado apresentou voto em separado 
em 16-5-12. 

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 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira 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 3-8-11 e 9-11-11

Retirado de pauta pelo Relator, em 29-6-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
6-7-11, 13-7-11, 10-8-11, 24-8-11, 31-8-11, 28-3-12 
e 23-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 17-8-11, 23-11-11, 14-9-11, 
28-9-11 e 30-11-11 

Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26-10-11. 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – Do Senado Federal 
– Edison Lobão – (PLS nº 370/2007) – que “dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da profissão de 
Conservador-Restaurador de Bens Culturais Móveis e 
Integrados e autoriza o Poder Executivo a criar o Con-
selho Federal de Conservação-Restauração de Bens 
Móveis e Integrados e seus Conselhos Regionais, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL nº 3053/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária do PL nº 4.042/08, do PL nº 3.053/08, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e, no mérito, pela 
aprovação do PL nº 4.042/08 e do PL nº 3.053/08, 
apensado, nos termos do Substitutivo da CTASP. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
23-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS nº 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. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Vaz de Lima, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Claudio Puty, Vaz de Lima e 
Pauderney Avelino, em 28-3-12
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Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mentos dos Deputados José Priante, Afonso Florence, 
Vaz de Lima e Rui Palmeira, em 23-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Vaz de Lima e Cláudio Puty, 
em 9-5-12 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos de Agências Reguladoras, referidos na Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária, com emenda. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.274/10 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS nº 309/2006) – que “de-
termina a cessão de salas de aula e demais instala-
ções para funcionamento de classes de alfabetização 
de jovens e adultos”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto e pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Manato, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – Do Senado Federal – 
Expedito Júnior – (PLS nº 46/2008) – que “estabelece 
a obrigatoriedade da neutralização das emissões de 
gases de efeito estufa decorrentes da realização da 
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e 
do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 23-5-12 e 
13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28-3-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 21-3-12, 30-11-11 e 14-3-12 

PROJETO DE LEI Nº 5.408/05 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “autoriza, nos termos do § 3º do art. 164 
da Constituição Federal, que até cinco por cento das 
disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios sejam depositadas em coope-
rativas de crédito”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e da 
Emenda nº 1/07 apresentada na Comissão de Finanças 
e Tributação; e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
e pela rejeição da Emenda nº 1/07 da CFT. 

PROJETO DE LEI Nº 5.707/05 – Do Senado Federal 
– Augusto Botelho – (PLS nº 85/2005) – que “autoriza 
a criação da Universidade Federal Rural de Roraima”. 
(Apensado: PL nº 4956/2005) 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do PL nº 5.707/05, do PL 
nº 4.956/05, apensado, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 23-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28-3-12 

PROJETO DE LEI Nº 7.343/10 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS nº 158/2007) – que “altera 
o inciso XVI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para definir os eventos que são considerados 
desastre natural, para fins de liberação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.416/10 – Do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS nº 348/2007) – que “inclui a carne 
suína na pauta de produtos amparados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos 
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do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e 
da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.208/11 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do 
Cariri – UFCA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto de 
Lei nº 6.287/09 e do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio 
e, no mérito, pela aprovação do PL nº 6.287/09 e do 
Substitutivo da CDEIC, com Subemenda. 

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 28-
3-12, 23-5-12 e 30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 30-11-11 

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 aumento 
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, 23-5-12 e 30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 23-11-11 e 30-11-11 

Vista conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui 
Costa, em 9-11-11. 

Os Deputados Vignatti e Guilherme Campos apresen-
taram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 912/07 – Da Sra. Sandra Rosa-
do – que “regulamenta a profissão de Arqueólogo e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade financeira e 
orçamentária do Projeto e pela não implicação com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas das emendas da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado José Stédile, em 13-6-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos 
admissionais, para posse em cargo público de provi-
mento efetivo, de candidato aprovado em concurso”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e da emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Retirado de pauta a pedido do relator, em 10-8-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Alfredo Kaefer, em 29-6-11

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 do Deputado Vaz de Lima, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 9-11-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
6-7-11, 13-7-11, 3-8-11, 24-8-11, 31-8-11, 26-10-11 
e 30-5-12 

Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quorum, em 17-8-11, 14-9-11 e 28-9-11 

PROJETO DE LEI Nº 6.174/09 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
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Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campinas, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Guilherme Campos e Júlio 
Cesar, em 13-6-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-12 

PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao art. 21 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir 
que a dona de casa recolha contribuição previdenciá-
ria desde a data do casamento”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 4-5-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Vaz de Lima, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Vaz de Lima, 
em 27-4-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Antonio Carlos Mendes Tha-
me e Rui Palmeira, contra o voto do Deputado Jean 
Wyllys, em 6-4-11

Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, 
em 13-4-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 11-
5-11, 1-6-11 e 29-6-11 

Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
do Plenário, em 25-5-11

Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 8-6-11 

Vista conjunta aos Deputados Jean Wyllys, Pauderney 
Avelino e Rui Costa, em 15-6-11. 

PROJETO DE LEI Nº 2.966/08 – Do Sr. José Chaves 
– que “estabelece prioridades de liberação de recur-
sos orçamentários federais para as cidades conside-
radas Patrimônio Cultural da Humanidade e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade orçamentária e 
financeira. 

Não Deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 3.007/08 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre a incidência do imposto de renda 
na fonte incidente sobre lucros e dividendos pagos 
ou creditados por pessoa jurídica”. (Apensados: PL nº 
3091/2008 e PL nº 2610/2011) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.007/08 e dos PL’s 
nºs 3.091/08 e 2.610/11, apensados, e, no mérito, pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 3.007/08 e dos PL’s nºs 
3.091/08 e 2.610/11, apensados. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Luciano Castro, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospitais e 
postos de saúde no âmbito de todo o Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária, com emenda. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de apo-
sentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdên-
cia Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

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 do Deputado Vaz de Lima, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 9-11-11

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Vaz de Lima e Rui Palmeira, 
em 23-11-11

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 e 30-11-11 

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresen-
tou voto em separado em 5-10-11. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.166/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e dá outras providências”” (Apen-
sado: PL nº 121/2011) 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do PL nº 5.166/09 e do PL 
nº 121/11, apensado e, no mérito, pela rejeição do PL 
nº 5.166/09 e do PL nº 121/11, apensado. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado José Stédile, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 5.835/09 – Do Sr. Ratinho Ju-
nior – que “altera o § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para assegurar a comprovação 
da situação de desemprego por outros meios de prova 
admitidos em direito”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e da 
emenda da Comissão de Seguridade Social e Família; 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda 
da CSSF. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 30-11-11 

PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – Do Sr. Valadares Filho 
– que “dispõe sobre concessão de incentivos fiscais do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a 
empresas de turismo que empreguem, no seu quadro 
de funcionários, jovens oriundos de programas sociais 
do Governo Federal na condição de Aprendiz, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado José Stédile, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 6.474/09 – Do Sr. Jaime Mar-
tins – que “institui o Programa Bicicleta Brasil, para 
incentivar o uso da bicicleta visando a melhoria das 
condições de mobilidade urbana”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do 
Projeto e da Emenda da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano; e, no mérito, pela aprovação do Projeto. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 368/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “institui margem de preferência, nos processos li-
citatórios, para produtos e serviços locais e regionais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 784/11 – Do Sr. João Arruda – 
que “acrescenta o § 3º ao art. 3º da Lei nº 12.340, de 
1º de Dezembro de 2010”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 889/11 – Do Sr. Valadares Filho 
– que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, para incluir a construção de equipamentos es-
portivos comunitários entre os projetos aptos a receber 
incentivos fiscais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

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 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 23-5-12
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Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 9-11-11, 23-11-
11 e 19-10-11

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26-10-11 e 28-3-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 30-11-11 

O Deputado Rui Costa apresentou voto em separado 
em 29-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.068/11 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera o § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, aumentando de 24 para 28 anos 
o limite de idade para inclusão de dependente univer-
sitário para efeito de apuração da base de cálculo do 
Imposto de Renda da Pessoa Física”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Guilherme Campos, em 9-5-12 
e 23-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Júlio Cesar, em 13-6-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Júnior Coimbra, em 28-3-12 

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. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e 
das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Viação e 
Transportes; e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
e das Emendas nºs 1 e 2 da CVT. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por acordo dos Senhores Líderes, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/11 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “concede isenção do Imposto de Renda 
sobre a remuneração de professores, nas condições 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 

do PL nº 2.607/11 e, no mérito, pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Afonso Florence e Vaz de 
Lima, em 13-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transparência 
Tributária”, dispondo sobre fornecimento de informa-
ções relativas à arrecadação tributária federal”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 23-5-12

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Cláudio Puty, em 9-5-12

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28-3-12 

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “concede isenção de pagamento de pedágio 
para os veículos táxi”. (Apensado: PL nº 7272/2006) 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.752/05 
e pela inadequação financeira e orçamentária do PL 
nº 7.272/06, apensado, e, no mérito, pela rejeição do 
PL nº 5.752/05. 

Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 28-
3-12, 23-5-12 e 30-5-12 

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 9-5-12

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 21-3-12 

PROJETO DE LEI Nº 2.004/07 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta a alínea XVIII no art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 1990, que “Dispõe sobre o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com 
emendas, e pela rejeição do Substitutivo da CTASP. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.077/07 – Do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.027/07 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre os créditos 
de carbono e os certificados de redução de emissões 
e a titularidade exclusiva deles em empreendimentos 
para geração de energia elétrica a partir de fontes al-
ternativas”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.092/07 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “dispõe sobre o Programa de Reestruturação 
do Passivo do Setor Rural Brasileiro, de operações 
originárias de crédito rural, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.082/10 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS nº 161/2009) – que “al-
tera os arts. 20 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, para reduzir a contribuição social do emprega-
dor e do empregado doméstico; revoga dispositivos da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 

PROJETO DE LEI Nº 136/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “altera o Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 472/11 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dispõe sobre a implantação de sistemas 
de aquecimento e de geração de energia elétrica, com 
base em energia solar, em empreendimentos financia-
dos pelo Sistema Nacional de Crédito Rural”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.974/11 – Do Sr. Lucio Vieira 
Lima – que “altera o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.823, 
de 19 de dezembro de 2003” 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.709/11 – Do Senado Federal 
– Renan Calheiros – (PLS nº 59/2010) – que “altera 
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, que institui o 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orien-
tado (PNMPO), a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 
1989, que institui os Fundos Constitucionais de Fi-
nanciamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para incluir o 
microempreendedor individual como beneficiário dos 
programas de financiamento de que tratam”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.827/11 – Do Sr. Alceu Moreira 
– que “altera o art. 12 da Lei nº 9.393, de 20 de dezem-
bro de 1996, autorizando o parcelamento do Imposto 
Territorial Rural – ITR em até 06 (seis) cotas”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 1.308/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Miguelópolis, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.980/10 – Do Poder Executivo 
– (AV nº 827/2010) – que “dispõe sobre o Programa 
de Financiamento da Ampliação e Modernização da 
Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 9 
HORÁRIO: após reunião Ordinária 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 325/12 Do Sr. Carlos Magno – 
que “propõe que a Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle solicite ao Senhor JOSAFA PIAUHY 
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MARREIRO, Superintendente da Fundação da Saúde 
– FUNASA em Rondônia, informações sobre as obras 
constantes do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC/FUNASA, no Estado”. 

REQUERIMENTO Nº 326/12 Do Sr. Carlos Magno – que 
“requer Comissão de Fiscalização e Controle solicite 
junto ao Consórcio “ESBR – Energia Sustentável do 
Brasil”, que informe a esta comissão o percentual das 
obras executadas na Usina Jirau, bem como cumpri-
mento das compensações ambientais”. 

REQUERIMENTO Nº 327/12 Do Sr. Nilton Capixaba 
– que “requer a convocação do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, para prestar esclarecimento sobre a 
cobrança de valores abusivos nas faturas de energia 
elétrica dos consumidores no Estado de Rondônia”. 

REQUERIMENTO Nº 328/12 Do Sr. Nilton Capixaba 
– que “requer a realização de audiência pública com 
a presença dos presidente da Eletrobras e do Diretor-
-Geral da ANEEL, para prestarem esclarecimentos 
sobre as cobranças de valores abusivos nas faturas 
de energia elétrica dos consumidores do Estado de 
Rondônia”. 

REQUERIMENTO Nº 329/12 Do Sr. Edio Lopes – que 
“solicita que sejam convidados representantes do De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e 
da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária 
da Amazônia Legal, do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário (SERFAL/MDA), para prestar esclarecimentos 
a cerca da regularização fundiária através do Progra-
ma Terra Legal em áreas urbanas situadas próximas 
a rodovias federais em Roraima”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
17/11 – Do Sr. Alexandre Santos – que “propõe que 
a Câmara dos Deputados através da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, com o auxilio do 
Ministério Público Federal (MPF), adote as medidas 
necessárias para realizar ato de fiscalização e 
controle, de modo a verificar irregularidades acerca 
das negociações referentes a compra do Banco Schahin 
S.A, pertencente ao Grupo Schahin S.A, controlado 
pelos Srs. Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin, 
pelo Banco BMG, mediante vultoso empréstimo do 
Fundo Garantidor de Créditos – FGC, que tem como 
participantes bancos oficiais, como o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

Vista ao Deputado Sibá Machado, em 13/06/2012. 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
59/11 – Do Sr. Rubens Bueno – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle efetue 
ato de fiscalização e controle, com auxílio do Tribunal 
de Contas da União – TCU, para investigar denúncias 
de adulteração de parecer técnico pela diretora de 
Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, que 
vetava a mudança de projeto do governo de Mato 
Grosso, culminando no aumento de 700 milhões em 
relação ao valor da obra de melhoria de transporte 
urbano, prevista no projeto original”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 13-6-12. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 9 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 

Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013 ( PL nº 3/12-CN). 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 13h50min 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 1/12 – Do 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que “su-
gere a inclusão de artigo no Capítulo III, Seção I, do 
Projeto de Lei nº 3/2012-CN, com o objetivo de garan-
tir que os programas/ações orçamentárias vinculados 
ao Plano Nacional de Política para as Mulheres pos-
sam ser identificados no SIAFI, por meio de utilização 
do Plano Interno, nos moldes do previsto no Decreto 
7.492, de 2 de junho de 2011”. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 2/12 – Do 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que “su-
gere alteração do artigo 4º do Capítulo I do Projeto 
de Lei nº 3/2012-CN, incluindo entre as prioridades 
da administração pública federal a redução das desi-
gualdades de gênero e étnico-raciais”. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 3/12 – Do 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que “su-
gere a inclusão de item ao Anexo V do Projeto de Lei 
nº 3/2012-CN, objetivando garantir que os programas/
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ações orçamentárias relacionados ao cumprimento da 
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 2006) possam 
estar livres de limitação de empenho”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 39/12 Do Sr. Dr. Grilo – que “re-
quer a inclusão da Associação Brasileira de Pilotos da 
Aviação Civil (ABRAPAC), no rol de convidados na Reu-
nião de Audiência Pública para discutir “As condições 
de trabalho nos aeroportos, a Segurança na Aviação 
brasileira, e o ônus que as privatizações de nossos 
aeroportos trarão à Sociedade civil, aos trabalhado-
res da área e aos demais usuários desses serviços””. 

REQUERIMENTO Nº 40/12 Dos Srs. Costa Ferreira e 
Jean Wyllys – que “requerem a realização de Audiên-
cia Pública com a finalidade de debater sobre a Su-
gestão n.º 36/11, que visa estimular a contratação de 
ex-detentos e detentos em regime semiaberto por em-
presas que prestam serviços à Administração Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 41/12 Do Sr. Roberto Britto – que 
“requer a realização de Audiência Pública conjunta 
com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias para 
debater a aplicação de concepções “organicistas” no 
tratamento de crianças com dificuldades na escolari-
zação, bem como a utilização do medicamento Metil-
fenidato, tarja preta”. 

B – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 200/10 – Da Associação Paulista do 
Ministério Público – que “sugere Projeto de Lei para 
alterar a redação dos Artigos 54, incisos I, IV e VII; 56; 
208, incisos I, III e V e 245 da Lei 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), objetivando tornar obriga-
tória a educação básica para crianças e adolescentes 
de 4 a 17 anos de idade, bem como o atendimento, 
em creche, às crianças de 0 a 3 anos de idade e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA 
SEABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Lei que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 225/10 – Do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que acres-
centa o art. 1565-A e 1565-B ao Novo Código Civil”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei 
que apresenta. 

Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 31-8-11. 

O Deputado Dr. Grilo apresentou voto em separado 
em 4-10-11. 

SUGESTÃO Nº 27/11 – Do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
estimular o serviço voluntariado, bem como o Serviço 
Militar Obrigatório e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à Deputada Marina Santanna, em 9-11-11. 

SUGESTÃO Nº 48/12 – Da Frente Nacional dos Torce-
dores – que “sugere a realização de Audiência Pública 
“Violência nas Torcidas vs Festa Popular de Arquiban-
cada” com objetivo de debater a respeito da violência 
nas torcidas organizadas e o Estatuto do Torcedor”. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 49/12 – Da Frente Nacional dos Tor-
cedores – que “sugere a realização de reunião de Au-
diência Pública para debater “A Importância Nacional 
e a Função Sociocultural e Desportiva do Estádio Má-
rio Filho Frente à Possibilidade de sua Privatização””. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

“O desenvolvimento e o crescimento econômico 
que não respeita o meio ambiente compromete o 
presente e o futuro de nossos países. Percebemos 
que a soma de incluir, crescer, proteger e conservar 
resulta num desenvolvimento qualitativamente melhor 
e quantitativamente maior”.
Dilma Rousseff, Presidente do Brasil
LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Discussão e votação das emendas da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao 
Projeto de Lei Nº 03/2012-CN (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO-2013) 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 141/12 Do Sr. Paes Landim – 
(PL nº 2.618/2011) – que “solicita realização de Au-
diência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 
2.618 de 2011”. 

REQUERIMENTO Nº 142/12 Do Sr. Valdir Colatto – 
que “requer que esta Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) o envio de Indi-
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cação ao Poder Executivo, relativa à proposta para que 
sejam incluídas nas sugestões a serem apresentadas 
na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável – Rio + 20 a adesão dos Países-
-membros participantes aos institutos das “Áreas de 
Preservação Permanente”(APP) e de “Reserva Legal”, 
consagradas pela legislação ambiental brasileira, nos 
termos expressos no Código Florestal”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 8.005/10 – Do Senado Federal 
– Gerson Camara – (PLS nº 477/2009) – que “dispõe 
sobre a responsabilidade das empresas que fabricam, 
importam, comercializam ou instalam vidros automo-
tivos pela coleta e destinação final ambientalmente 
adequada dos produtos descartados”. (Apensados: 
PL nº 1862/2011, PL nº 2170/2011 e PL nº 2696/2011) 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 2170/2011, 
e do PL nº 2696/2011, apensados, e pela aprovação 
do PL nº 1862/2011, apensado. 

Retirado de pauta, devido a ausência do relator, em 
30-5-12 

Retirado de pauta, de ofício, devido a ausência do re-
lator, em 6-6-12

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 562/07 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “altera o art. 3º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de 
1989, que “cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.056/08 – Do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui as unidades de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 7.566/10 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “cria a profissão de Agente Comunitário de Reflo-
restamento e Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação, com emendas.

Adiada a votação por falta de quorum, em 6-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 7.934/10 – Da Sra. Fátima Pela-
es – que “torna obrigatória a realização de cursos de 
reutilização e reciclagem do papelão descartado por 

supermercados e distribuidoras varejistas, a egressos 
do sistema prisional e jovens em cumprimento de me-
didas socieducativas”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. 

Aprovado requerimento de retirada de pauta do Depu-
tado Márcio Macêdo, em 30-5-12 

Não Deliberado, em 6-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 358/11 – Do Sr. Julio Lopes – 
que “acrescenta o § 4º-A ao art. 10 da Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado MARCIO BITTAR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Retirado de pauta, de ofício, em 24-8-11 

Não Deliberado, em 6-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 537/11 – Do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre o Programa de Conscientização 
sobre “Consumo Sustentável” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 868/11 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre a criação de política de desenvol-
vimento do ecoturismo e do turismo sustentável em 
âmbito nacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação.

Retirado de pauta devido a ausência do relator (LTS), 
em 9-5-12

Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 16-5-12.

O Deputado Leonardo Monteiro apresentou voto em 
separado em 23-5-12.

Retirado de pauta de ofício, em 23-5-12

Aprovado requerimento de adiamento da votação do 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, em 
30-5-12.

Não Deliberado, em 6-6-12

PROJETO DE LEI Nº 1.370/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “proíbe a utilização de dióxido 
de titânio em alimentos e cosméticos”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda nº 
1/2011 da CMADS.

Aprovados requerimentos de retirada de pauta do 
Deputado Márcio Macêdo, em 23-5-12 e em 30-5-12

Não Deliberado, em 6-6-12 

PROJETO DE LEI Nº 1.908/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “estabelece tratamento diferenciado, 
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em relação à incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, a estabelecimentos industriais, 
ou estabelecimentos equiparados a industriais, de 
cujas operações resultem produtos reciclados que 
contenham resíduos sólidos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação.

Retirado de pauta, devido à ausência do Relator, em 
30-5-12

Não Deliberado, em 6-6-12

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-7-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.009/12 – Do Sr. Alfredo Sirkis – 
que “dispõe sobre o trânsito por propriedades privadas 
para o acesso a sítios naturais públicos”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 134/12 Do Sr. Arthur Oliveira Maia 
– que “requer a realização de Audiência Pública, com 
a presença de representante indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia; de representante indicado pela 
EPE; do Sr. Luís Fernando Viana, representante da 
APINE; do Sr. Dorel Soares Ramos, representante da 
USP; do Sr. Bruno Topel, representante da empresa 
Tecnometal; do Sr. Adriano Duarte Filho, representante 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Sr. 
Antônio Grandeiro, representante da empresa Kyocera; 
e do Sr. Maurício Moszkowicz, representante da em-
presa MPX, para discutir sobre a geração de energia 
fotovoltaica no Brasil”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 148/12 – Do Sr. 
Eduardo da Fonte – que “isenta do ICMS os consumidores 
de baixa renda beneficiários da tarifa social de que trata 
a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.733/09 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – que “altera, com vistas a fomentar 
a utilização da energia solar, a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir diretriz 
a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, de 
21 de agosto de 1964, para condicionar a obtenção 
de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH)”. (Apensados: PL nº 7678/2006 
(Apensados: PL nº 1484/2007, PL nº 1724/2007 e PL 
nº 3173/2008), PL nº 6250/2009 (Apensado: PL nº 
242/2011), PL nº 7231/2010 e PL nº 1859/2011 (Apen-
sado: PL nº 2952/2011)) 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 1484/2007, 
do PL nº 1724/2007, do PL nº 3173/2008, do PL nº 
7678/2006, do PL nº 6250/2009, do PL nº 7231/2010, 
do PL nº 1859/2011, do PL nº 242/2011, e do PL nº 
2952/2011, apensados, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 13-6-12. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.552/07 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1999, para permitir o controle e a fiscalização da 
produção de álcool etílico combustível, a exemplo do 
que ocorre com o biodiesel”. 
RELATOR: Deputado DR. ALUIZIO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.097/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “dispõe sobre as convocações de audiências 
públicas das Distribuidoras de Energia Elétrica e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 
PARECER: pela rejeição deste e do Substitutivo da CDC. 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – Do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “modifica a Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único 
ao art. 25, de modo a ampliar a aplicação de descon-
tos especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada 
nas atividades de agricultura irrigada e aqüicultura”. 
(Apensado: PL nº 580/2011) 
RELATOR: Deputado ADRIAN. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 580/2011, 
apensado, na forma do Substitutivo da CAPADR. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.214/11 – Da Sra. Gorete Perei-
ra – que “dispõe sobre a compensação financeira pelo 
aproveitamento da energia eólica para fins de geração 
de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.550/12 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.895/12 – Do Sr. Ronaldo 
Benedet – que “dispõe sobre a atividade de revenda 
varejista de eletricidade para abastecimento de veículo 
automotor elétrico ou elétrico híbrido”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.924/12 – Do Sr. Pedro Uczai 
e outros – que “estabelece incentivos à produção de 
energia a partir de fontes renováveis, altera as Leis nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995; nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995; nº 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996; nº 9.648, de 27 de maio de 1998; nº 9.991, 
de 24 de julho de 2000; nº 10.848, de 15 de março de 
2004; nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Discussão e votação das Sugestões de Emen-
das a serem apresentadas à LDO (Projeto de Lei 
nº 3/2012-CN).

EMENDAS DE INCLUSÃO DE METAS

1. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 01/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Ação: 123I Construção de Submarinos 
Convencionais. Meta: 17

2. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 02/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Ação: 123G Implantação de Estaleiro e 

Base Naval para Construção e Manutenção de Sub-
marinos Convencionais e Nucleares. Meta: 21

3. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 03/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Inserir no Anexo VI – Metas e Prioridades 
do PLDO 2013:

Programa: Política Nacional de Defesa

Ação: 13DA – Implantação do Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON)

Produto / Unidade de medida: Sistema Integrado im-
plantado / % de execução 

Meta: 38

4. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 04/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Inserir no Anexo VI – Metas e Prioridades 
do PLDO 2013:

Programa: Política Nacional de Defesa

Ação: 2C06 – Participação Brasileira em Missões de Paz

Produto / Unidade de medida: Missão realizada / Uni-
dade

Meta: 2

O COLEGIADO DEVERÁ ESCOLHER PELA APRO-
VAÇÃO DE UMA DAS EMENDAS ABAIXO:

5. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 05/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Inserir no Anexo VI – Metas e Prioridades 
do PLDO 2013:

Programa: Política Nacional de Defesa

Ação: 147F – Implantação do Sistema de Defesa Ci-
bernética.

Produto / Unidade de medida: Sistema implantado / % 
acumulado do projeto físico

Meta: 22 

SUGESTÃO DE EMENDA Nº 05-A/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Inserir no Anexo VI – Metas e Prioridades 
do PLDO 2013:

Programa: Política Nacional de Defesa

Ação: 14ML – Reconstrução da Estação Antártica Co-
mandante Ferraz.

Produto / Unidade de medida: Missão realizada / Uni-
dade

Meta: 20

EMENDAS AO TEXTO DA LEI

6. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 06/12 À LDO – CO-
MISSÕES – “Acordos e Parcerias Estratégicas com 
outros Países na área de Defesa. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – in-
ciso I – Item 66. 
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Texto proposto: Despesas relacionadas com acordos 
e parcerias estratégicas firmados pela República Fede-
rativa do Brasil com outros países na área de defesa.

7. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 07/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Construção do Protótipo de Reator Nuclear. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – in-
ciso I – Item 66. 

Texto proposto: Despesas relacionadas com a Ação 
1421 – Construção do Protótipo de Reator Nuclear.

8. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 08/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao § 3º do artigo 70. 
(Moradia e transporte de qualquer natureza)

Tipo de emenda: Modificativa – Referência: Corpo 
da Lei – Artigo 70 – Parágrafo 3.

Texto proposto: § 3º Não constituem despesas com 
pessoal e encargos sociais as relativas ao pagamento 
de assistência pré-escolar de dependentes de servi-
dores civis, militares e empregados públicos, saúde 
suplementar de servidores civis, militares, emprega-
dos públicos e seus dependentes, diárias, fardamento 
e auxílios transporte, alimentação e refeição.

9. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 09/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao item 33 do anexo V. 
(Auxílio-Alimentação)

Tipo de emenda: Modificativa – Referência: Anexo 
V – Inciso I – Item 33. 

Texto proposto: 33. Auxílio-Alimentação (art. 22 da 
Lei nº 8.460, de 17/09/1992) e alimentação do pessoal 
militar das Forças Armadas (art. 50, inciso IV, alínea 
“g”, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, art. 3º, inciso XIII 
da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/08/2001 e a 
Seção V do Decreto nº 4.307, de 18/07/2002).

10. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 10/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Desenvolvimento da Indústria Nacional 
de Defesa. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66.

Texto proposto: Despesas com as ações vinculadas 
às contratações de produtos, de sistemas de defesa, 
de desenvolvimento de produtos e de sistemas de de-
fesa, visando fomentar a área estratégica que envolve 
o desenvolvimento da Indústria Nacional de Defesa.

11. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 11/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Despesas do Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos da Marinha. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66.

Texto proposto: Despesas do Programa de Desen-
volvimento de Submarinos da Marinha.

12. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 12/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Fiscalização e Proteção das Áreas Pro-
dutoras de Petróleo. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66. 

Texto proposto: Despesas suportadas pelas fontes de 
recursos a que se referem à alínea “c” do inciso II do 
art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e do 
art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, com 
redação dada pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989, referentes às parcelas dos recursos arreca-
dados à conta das Compensações Financeiras pela 
Exploração de Petróleo e Gás Natural para atender 
aos encargos de fiscalização e proteção das áreas 
produtoras situadas na plataforma continental. 

13. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 13/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Incluir a Seção II do Anexo V. (Demais 
despesas Ressalvadas) 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66.

Texto proposto: Seção II – Demais Despesas Res-
salvadas, conforme o Art. 9º, § 2º, da LRF:

1 – Despesas do Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha;

2 – Despesas suportadas pelas fontes de recursos a 
que se referem à alínea “c” do inciso II do art. 49 da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e do art. 27 da Lei 
nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, com redação dada 
pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, refe-
rentes às parcelas dos recursos arrecadados à conta 
das Compensações Financeiras pela Exploração de 
Petróleo e Gás Natural para atender aos encargos de 
fiscalização e proteção das áreas produtoras situadas 
na plataforma continental;

3 – Despesas com as ações vinculadas às contrata-
ções de produtos, de sistemas de defesa, de desenvol-
vimento de produtos e de sistemas de defesa, visando 
fomentar a área estratégica que envolve o desenvolvi-
mento da Indústria Nacional de Defesa;

4 – Despesas relacionadas ao patrulhamento e à sal-
vaguarda das áreas marítimas que abrigam as plata-
formas de exploração de recursos energéticos e que 
envolvam desenvolvimento da Indústria Nacional de 
Defesa;

5 – Despesas relacionadas com acordos e parcerias 
estratégicas firmados pela República Federativa do 
Brasil com outros países na área de defesa;
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6 – Despesas relacionadas à reconstrução da Estação 
Brasileira na Antártica; e

7 – Despesas relacionadas com a Ação 1421 – Cons-
trução do Protótipo de Reator Nuclear.

14. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 14/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Incluir o inciso IV, no § 3º do artigo 38. 
(Benefícios Sociais) 

Tipo de emenda:- Referência: Corpo da lei – Artigo 
38 – Parágrafo 3 – Inciso III. 

Texto proposto: IV – alimentação, assistência médi-
ca e odontológica e fardamento destinado ao pessoal 
militar das Forças Armadas.

15. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 15/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Inclusão de Item no Inciso I do Anexo V. 
(Missões de Paz) 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66. 

Texto proposto: Participação Brasileira em Missões 
de Paz (Decreto Legislativo nº 207, de 19 de maio de 
2004; Decreto Legislativo nº 189, de 15 de julho de 
2008; Decreto Legislativo nº 75, de 25 de janeiro de 
2010; e Decreto Legislativo nº 296, de 29 de setem-
bro de 2011).

16. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 16/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Patrulhamento e Salvaguarda Marítimos. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66. 

Texto proposto: Despesas relacionadas ao patrulha-
mento e à salvaguarda das áreas marítimas que abri-
gam as plataformas de exploração de recursos ener-
géticos e que envolvam desenvolvimento da Indústria 
Nacional de Defesa.

17. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 17/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Reconstrução da Estação Brasileira na 
Antártica. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – In-
ciso I – Item 66.

Texto proposto: Despesas relacionadas à reconstru-
ção da Estação Brasileira Antártica.

18. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 18/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Nova redação ao § 3º, artigo 70, na Se-
ção I, do Capítulo VI. 

Tipo de emenda: Modificativa – Referência: Capítulo 
VI – Seção I – Artigo 70 – § 3º.

Texto proposto: 

Art. 70. ......................................................

§ 3º Não constituem despesas com pes-
soal e encargos sociais as relativas ao paga-
mento de assistência pré-escolar de dependen-
tes de servidores civis, militares e empregados 
públicos, saúde suplementar de servidores 
civis, militares, empregados públicos e seus 
dependentes, diárias, fardamento e auxílio 
transporte, alimentação e refeição.

19. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 19/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V, Inciso I, 
inserindo item. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – 
Inciso I.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITA-
ÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 
2000, POR CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONS-
TITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO.

Inclusão de item: 

- Participação Brasileira em Missões de Paz (Decreto 
Legislativo nº 207, de 19 de maio de 2004; Decreto 
Legislativo nº 189, de 15 de julho de 2008; Decreto 
Legislativo nº 75, de 25 de janeiro de 2010).

20. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 20/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V, Inciso II, 
inserindo item. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – 
Inciso II.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITA-
ÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 
2000, POR CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONS-
TITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO.

Inclusão de item: 

- Despesas com a implantação de um Sistema de De-
fesa Cibernético.

21. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 21/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V, Inciso II, 
inserindo item. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – 
Inciso II.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITA-
ÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, 
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DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 
2000, POR CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONS-
TITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO.

Inclusão de item: 

- Despesas com a aquisição do blindado Guarani do 
Exército.

22. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 22/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V, Inciso II, 
inserindo item. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – 
Inciso II.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITA-
ÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 
2000, POR CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONS-
TITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO.

Inclusão de item: 

- Despesas com a Implantação do Sistema Integra-
do de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres 
(Sistema PROTEGER).

23. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 23/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V, Inciso II, 
inserindo item. 

Tipo de emenda: Aditiva – Referência: Anexo V – 
Inciso II.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMITA-
ÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º, 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 
2000, POR CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONS-
TITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO.

Inclusão de item: 

- Despesas com a Implantação do Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

24. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 24/12 À LDO – CO-
MISSÕES – Dá nova redação ao Anexo V. 

Tipo de emenda: Modificativa – Referência: Anexo V.

ANEXO V

DESPESAS QUE NÃO SERÃO OBJETO DE LIMI-
TAÇÃO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO ART. 9º, 
§ 2º, DA LEI Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, POR 
CONSTITUÍREM OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS 
OU LEGAIS DA UNIÃO.

Onde se lê: “33. Auxílio-Alimentação (art. 22, da Lei nº 
8.460, de 17/09/1992) e alimentação do pessoal militar 
das Forças Armadas (art. 50, inciso IV, alínea “g”, da 
Lei nº 6.880, de 09/12/1980);”

Leia-se: “33. Auxílio-Alimentação (art. 22 da Lei nº 
8.460, de 17/09/1992) e alimentação do pessoal militar 
das Forças Armadas (art. 50, inciso IV, alínea “g”, da 
Lei nº 6.880, de 09/12/1980, art. 2º da MP nº 2.215 – 
10, de 31/08/2001, e arts. 65 a 75 do Decreto nº 4.307, 
de 18/07/2002;”

B – Requerimentos: 

25. REQUERIMENTO Nº 157/12 – Do Sr. Roberto de 
Lucena – para que esta Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional aprove e encaminhe Mo-
ção de Repúdio à morte de civis nos conflitos entre 
manifestantes e o governo sírio.

26. REQUERIMENTO Nº 158/12 – Do Sr. Carlos Za-
ratini – requer autorização para representar esta Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
nas eleições gerais dos Estados Unidos Mexicanos, a 
realizar-se no dia 1º de julho deste ano.

C – Discussão da Situação Política da República 
do Paraguai. 

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 emendas ao PL nº 3/12-
CN (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013). 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 159/12 Do Sr. Efraim Filho – (PL 
nº 3.462/12) – que “solicita realização de Audiência Pú-
blica para discutir os Projetos de Lei n° 7.195 de 2010, 
de autoria do deputado Jefferson Campos, e n° 3.462 
de 2012, do deputado André Moura, que dispõem so-
bre o Estatuto do Torcedor e dão outras providências, 
dentre elas o estabelecimento de limite de horário para 
início das partidas noturnas de futebol”. 

REQUERIMENTO Nº 160/12 Do Sr. Mendonça Prado 
– que “requer que seja enviada Moção de Apoio ao 
pleito dos aprovados no concurso público do DPRF 
2009 não convocados para os exames médicos” 

REQUERIMENTO Nº 161/12 Do Sr. Efraim Filho – que 
“requer seja incluído nome de convidado na audiência 
pública do dia 3 de julho de 2012”. 
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

VOTAÇÃO

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. 

Os Deputados Fernando Francischini e Keiko Ota apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 604/11 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “dispõe sobre a Política de Prevenção à Vio-
lência contra os Profissionais do Magistério Público e 
Privado e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 
732/11 (Apensado: PL nº 3.189/12), PL nº 1.225/11 e 
PL nº 3.273/12) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 732/11, 
1.225/11, 3.273/12 e 3.189/12, apensados, com 
substitutivo. 

Vista à Deputada Keiko Ota, em 15-6-11. 

Os Deputados Keiko Ota e Junji Abe apresentaram 
votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.231/11 – Do Sr. Domingos Du-
tra – que “altera o art. 321 do Decreto-lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.701/11 – Do Sr. Fabio Trad – 
que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 5-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.791/11 – Do Sr. Weverton Rocha 
e outros – que “concede anistia aos policiais e bom-
beiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do 
Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais, 
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 
Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, 
de Sergipe, do Tocantins e do Distrito Federal punidos 
por participar de movimentos reivindicatórios”. (Apen-

sados: PL nº 3.103/12, PL nº 3.424/12, PL nº 3.579/12, 
PL nº 3.635/12 e PL nº 3.666/12) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste, dos PLs 3.103/12, 
3.424/12, 3.579/12, 3.635/12 e 3.666/12, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.468/12 – Do Sr. Claudio Caja-
do – que “revoga os incisos I e III do art. 122 da Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Dalva Figueiredo, em 13-6-12. 

A Deputada Dalva Figueiredo apresentou voto em se-
parado em 26-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 3.481/12 – Do Sr. Alexandre Leite 
– que “dispõe sobre uso de explosivos na destruição 
ou rompimento de obstáculo para o crime de Furto e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.896/10 – Da PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, define 
crimes e dá outras providências, para permitir o porte 
de arma pelos agentes de segurança do Ministério 
Público da União”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição das 
Emendas nºs 1/10, 2/10 e 3/10, apresentadas na 
CSPCCO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.902/11 – Do Poder Executivo 
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, para dispor so-
bre a medida cautelar de indisponibilidade de bens, 
direitos e valores; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal; e altera as Leis 
nº 9.613, de 3 de março de 1998, e nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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: PL nº 
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7,456/06 e PL nº 7.741/10) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 7.456/06 
e 7.741/10, apensados, com substitutivo. 

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 1.046/07 – Do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – Do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e 
dá outras providências, para conceder porte de arma 
aos integrantes dos quadros de pessoal de fiscaliza-
ção dos departamentos de trânsito”. (Apensado: PL 
nº 4.408/08) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 4.408/08, 
apensado, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 23/5/12. 

Os Deputados Raul Jungmann e Vanderlei Siraque 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.971/10 – Do Sr. Milton Monti – 
que “acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o regis-
tro, posse e comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 22-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.360/11 – Do Sr. Rodrigo de Cas-
tro – que “altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 
1998; nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes de 
recursos e itens de cobertura do Fundo Nacional de 
Segurança Pública; e destacar, aos municípios, parte 
dos recursos para aplicação direta em projetos locais 
de segurança pública”. (Apensado: PL nº 1.557/11) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1.557/11, 
apensado, com substitutivo. 

Vista à Deputada Keiko Ota, em 28-3-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.754/11 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “altera, inclui e revoga dispositivos na Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994; revoga dispositivo da 
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com 4 emendas. 

Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 23-5-12. 

O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.889/11 – Do Sr. Washington 
Reis – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para dispor sobre a apreensão, arrecadação e destina-
ção de bens do acusado”. (Apensado: PL nº 1.904/11) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 1.904/11, apensado. 

Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 9-5-12. 

O Deputado Vanderlei Siraque apresentou voto em 
separado em 16-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.966/11 – Do Sr. Edson Pimen-
ta – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que “Dispõe sobre registro, posse e comerciali-
zação de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras 
providências”, para permitir o porte de arma de fogo 
pelos integrantes dos órgãos policiais das Assembleias 
Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 9/5/12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.233/11 – Do Sr. Domingos 
Dutra – que “altera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 
75, 77, 81, 82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 205 
e o Capítulo VIII ao Título IV da Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Jair Bolsonaro e João 
Campos, em 23-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.561/11 – Do Sr. Marcelo Aguiar 
– que “acresce dispositivo à Lei nº 10.826, de 2003 – Es-
tatuto do Desarmamento”. (Apensado: PL nº 4.007/12) 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.667/12 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a identificação de explosivos”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-6-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/12 – Do Sr. Paulo Foletto 
– que “dispõe sobre a escolta durante o transporte de 
explosivos em rodovias e ferrovias federais”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA  
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

LOCAL: Auditório do Anexo IV 
HORÁRIO: 9h 

A – Seminário: 

SEMINÁRIO FINANCIAMENTO PÚBLICO DA SAÚ-
DE-SUS

Programação 

O evento contará com três painéis:

1º Painel – 9h às 12h 

Tema:

“Financiamento da Saúde no Brasil e o projeto que 
destina 10% das Receitas Federais para o SUS”

Palestrantes:

Sr. Sérgio Francisco Piola – IPEA 

Sr. Gilson Carvalho – Médico Sanitarista

2º Painel – 14h às 15h30

Tema:

“Revalida”

Palestrantes:

Sra. Maria do Patrocínio Tenório Nunes – Secretária 
Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica

Sr. Florentino Cardoso – AMB 

Sr. Milton de Arruda Martins – Faculdade de Medicina 
da USP – FMUSP

3º Painel – 15h 30 às 17h

Tema:

“Carreira de Estado para médicos”

Palestrantes:

Sr. Carlos Vital – Conselho Federal de Medicina (CFM) 

Sr. Jurandi Frutuoso – Conselho Nacional dos Secre-
tários de Saúde (Conass) 

Sr. Geraldo Ferreira Filho – FENAM

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h 

A – Reunião Deliberativa: 

* Apreciação e deliberação das sugestões de emendas 
da Comissão à Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 235/12 Do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “requer a realização de reunião de Audiência 
Pública para debater a questão das Hepatites Virais 
no Brasil – demandas e avanços”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 555/12 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 525/2011) – que “submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo 
Adicional que Altera o Acordo de Seguridade Social 
ou Segurança Social entre a República Federativa do 
Brasil e a República Portuguesa, assinado em Brasília, 
em 9 de agosto de 2006”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.574/07 – Da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG nº 24/2007) – que “cria 
Centros de Saúde nos estabelecimentos prisionais com 
mais de 100 presos e prevê atendimento em ambulatório 
na própria unidade prisional por profissionais de saúde 
nas prisões com até 100 detentos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Amauri Teixeira e Eleu-
ses Paiva, em 21-3-12. 

O Deputado Amauri Teixeira apresentou voto em se-
parado em 27-3-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.040/11 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS nº 14/2007) – que “acres-
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centa art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal), para estabelecer condições de oferta de ensino 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras), em todas as 
etapas e modalidades da educação básica”. (Apensa-
do: PL nº 2391/2011) 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 2391/2011, 
apensado, com substitutivo. 

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 9-11-11. 

O Deputado Amauri Teixeira apresentou voto em se-
parado em 7-12-11. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – Do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS nº 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 con-
tinuado não sujeitos a controle especial, entre outros, 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em 
seu domicílio”. (Apensados: PL nº 3054/2008 e PL nº 
960/2011 (Apensado: PL nº 3383/2012)) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 3054/2008, 
do PL nº 960/2011, e do PL nº 3383/2012, apensados. 

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 6.813/10 – Do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS nº 454/2003) – que “dispõe sobre 
a jornada, condições de trabalho e piso salarial dos técni-
cos e auxiliares de enfermagem e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.079/10 – Do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – (PLS nº 386/2009) – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 1.525 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para autorizar 

o requerimento de habilitação para o casamento por 
meio eletrônico”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.487/10 – Do Senado Federal 
– Sibá Machado – (PLS nº 238/2003) – que “altera a 
Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, que “regula-
menta a concessão do benefício previsto no art. 54 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá 
outras providências”, para permitir o reconhecimento da 
condição de beneficiário mediante prova testemunhal”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.787/10 – Do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS nº 516/2009) – que “revoga o 
art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
(Código Civil), para excluir a possibilidade de extinção 
da punibilidade criminal pelo casamento”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.792/10 – Do Senado Federal – 
Inácio Arruda – (PLS nº 417/2009) – que “acrescenta 
art. 143-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre aposentadoria por idade de repentistas, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.784/11 – Do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS nº 105/2008) – que “altera a 
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para inserir o 
incentivo ao empreendedorismo entre as medidas de 
apoio às pessoas com deficiência e para atualizar a 
terminologia da lei relativa a essa clientela”. (Apensa-
do: PL nº 1873/2011) 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1873/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.013/11 – Do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, no âmbito da Funda-
ção Nacional de Saúde – FUNASA”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 04/04/2012. 

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 
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emergência médica”. (Apensados: PL nº 2745/2003, 
PL nº 4165/2004 (Apensado: PL nº 4320/2004), PL 
nº 7365/2006 (Apensado: PL nº 7674/2006), PL nº 
387/2007 e PL nº 437/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 2745/2003, 
do PL nº 4165/2004, do PL nº 7365/2006, do PL nº 
387/2007, do PL nº 437/2007, do PL nº 4320/2004, e 
do PL nº 7674/2006, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 69/07 – Do Sr. Felipe Bornier – 
que “concede vantagens a quem for doador de san-
gue para a rede pública de hemocentros, em todo o 
país”. (Apensados: PL nº 1006/2007, PL nº 1196/2007 
(Apensado: PL nº 4934/2009), PL nº 1566/2007, PL 
nº 3248/2008 (Apensado: PL nº 4919/2009), PL nº 
4416/2008, PL nº 4679/2009 e PL nº 5244/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 
PARECER: pela rejeição deste, dos apensados e do 
Substitutivo da CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela rejeição deste. 

O Deputado Pastor Marco Feliciano apresentou voto 
em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.879/07 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “dispõe sobre a Seguridade Social, cirur-
gias reparadoras e direitos trabalhistas às vítimas de 
escalpelamento nos acidentes com eixos dos motores 
de embarcações em todo Território Nacional”. (Apen-
sado: PL nº 3397/2012) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL nº 3397/2012, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “cria o Programa de Redistribuição de Alimentos 
Excedentes e dá outras providências”. (Apensado: PL 
nº 2550/2011) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2550/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – Do Sr. Silas Câma-
ra – que “cria a obrigação de instalação de gerador 
de energia em hospitais do SUS”. (Apensado: PL nº 
6627/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 6627/2009, 
apensado. 

Vista ao Deputado Mandetta, em 5-10-11. 

O Deputado Alexandre Roso apresentou voto em se-
parado em 19-10-11. 

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 parágrafo 
único, estabelecendo-se prazo para argüição de cau-
sa suspensiva”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.151/08 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta alíneas ao art. 11, inciso VII, para 
conceder aos garimpeiros e feirantes a condição de 
segurado especial e altera o art. 143 para estipular o 
tempo de concessão, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991”. (Apensado: PL nº 7340/2010) 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL nº 7340/2010, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Elcione Barbalho, Eleu-
ses Paiva e Jô Moraes, em 13-6-12. 

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 4.910/09 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a contratação de nutricionistas 
para todas as escolas do ensino fundamental e médio 
da rede pública de ensino em todo o território brasilei-
ro”. (Apensados: PL nº 6849/2010 (Apensado: PL nº 
424/2011) e PL nº 8036/2010) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 6849/2010, 
do PL nº 8036/2010, e do PL nº 424/2011, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.699/09 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o incentivo para médicos e 
odontólogos atuarem em municípios com população 
de até vinte mil habitantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.271/09 – Do Sr. Maurício Trindade 
– que “dispõe sobre a inclusão obrigatória de assisten-
tes sociais nas equipes do programa Saúde da Família”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.995/10 – Do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a redação do art. 11 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e os arts. 12 e 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar a contribuição 
previdenciária do aposentado que retorna à atividade 
e da empresa para a qual preste serviço”. (Apensado: 
PL nº 299/2011 (Apensado: PL nº 3474/2012)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 299/2011, e do PL nº 3474/2012, apensados. 
PROJETO DE LEI Nº 7.201/10 – Do Sr. Ricardo Berzoini 
e outros – que “altera o art. 47 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para dispor sobre a reabilitação 
profissional no caso de recuperação da capacidade 
de trabalho do aposentado por invalidez”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.898/10 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta alínea “h” ao inciso II do art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para per-
mitir a dedução, na declaração do Imposto de Renda, 
das despesas com medicamentos para uso próprio de 
aposentados e pensionistas com idade igual ou supe-
rior a sessenta anos”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 244/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 538/11 – Do Sr. João Dado – 
que “altera o art. 21 da Lei nº 5.991, de 17 de dezem-
bro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farma-
cêuticos e correlatos, para incluir o transporte desses 
produtos como atividade sujeita a licenciamento dos 
órgãos sanitários”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Dr. Paulo César e Mar-
cus Pestana, em 13-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 565/11 – Do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a internação de pacientes 
em estado grave na rede privada de hospitais, quan-
do solicitado por médico do SUS – Sistema Único de 
Saúde, em caso de não haver vaga na rede pública”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Dr. Paulo César, em 11-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 579/11 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “dispõe sobre a preferência de assentos em áre-
as destinadas à alimentação nos shoppings centers e 
centros comerciais para as pessoas que especifica”. 
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 659/11 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 1990, para 
estabelecer prioridade em processo de adoção nos 
casos que especifica” 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 751/11 – Da Sra. Flávia Morais 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, para permitir a ele-
vação do valor do benefício previdenciário do idoso 
que necessite da ajuda de terceiros”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 854/11 – Do Sr. Jonas Donizet-
te – que “torna obrigatória a presença de profissional 
de saúde em todas as escolas, públicas e privadas e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 909/11 – Do Sr. Gabriel Chalita – 
que “estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da 
política educacional brasileira dos sistemas públicos 
de ensino, para a permanência e o sucesso escolar de 
alunos com distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de 
aprendizagem, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ALUIZIO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Amauri Teixeira, em 6-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.009/11 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 1584, § 2º , e o art. 1585 do 
Código Civil Brasileiro, visando maior clareza sobre 
a real intenção do legislador quando da criação da 
Guarda Compartilhada”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.265/11 – Do Sr. Alessandro 
Molon – que “dá nova redação ao art. 132 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, acrescentando 
parágrafos para definir quantidade e distribuição dos 
Conselhos Tutelares”. (Apensado: PL nº 1552/2011) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1552/2011, 
apensado, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.313/11 – Do Sr. Ricardo Tripo-
li – que “institui o Programa Cidade Amiga do Idoso”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.324/11 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “estabelece a criação de delegacias 
de polícia especializadas no atendimento às pessoas 
idosas, nas cidades com população superior a cento 
e cinqüenta mil habitantes”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.527/11 – Do Sr. Tiririca – que 
“altera o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da assistência 
social, e dá outras providências, para prever a cria-
ção de programas de amparo às pessoas e famílias 
que exercem atividades circenses e de diversões iti-
nerantes”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Amauri Teixeira, em 6-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.823/11 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “assegura à mulher, na condição de chefe 
de família o direito de aquisição de terras públicas”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à Deputada Jandira Feghali, em 4-4-12. 

A Deputada Jandira Feghali apresentou voto em se-
parado em 17-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.894/11 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “dá nova redação ao art. 96 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005, para dispor sobre parcela-
mento de débitos previdenciários de responsabilidade 
dos Municípios apurados até 31 de dezembro de 2010”. 
(Apensado: PL nº 3196/2012) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 
PARECER: pela aprovação deste, e das Emendas nºs 
1, 2 e 3 apresentadas ao Substitutivo, e pela rejeição 
do PL nº 3196/2012, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.948/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a destinação dos recur-
sos de premiação das loterias federais administradas 
pela Caixa Econômica Federal não procurados pelos 
contemplados dentro do prazo de prescrição”. (Apen-
sado: PL nº 2617/2011) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 2617/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/11 – Da Sra. Teresa Su-
rita – que “altera a Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 

2011, para obrigar a contratada no âmbito do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC a apli-
car 1% do valor total do contrato em projetos sociais 
sustentáveis para crianças, adolescentes e jovens da 
comunidade do entorno da obra”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Amauri Teixeira, em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 2.093/11 – Do Sr. Junji Abe – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições 
financeiras bancárias disponibilizarem acesso, via au-
toatendimento ou internet, às informações previdenci-
árias de seus correntistas”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.151/11 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação 
de placa informando os números do Disque Denúncia 
Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes (Disque 100)”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
AVALIAR OS AVANÇOS E DESAFIOS DAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA  

ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
EM NOSSO PAÍS

LOCAL: Gab. 640 – Deputado Nazareno Fontelles 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 

Aprovação do Plano de Trabalho. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-7-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.939/10 – Do Sr. João Dado – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 1.609 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 8.560, 
de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação 
de paternidade dos filhos havidos fora do casamento 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23145 

e dá outras providências; e acrescenta parágrafo ao 
art. 26, da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.097/11 – Do Sr. Luis Tibé – 
que “obriga o fornecimento de cadernos de provas 
impressos no sistema braile a candidatos portadores 
de deficiência visual inscritos em concursos públicos 
realizados por órgãos e entidades da Administração 
Pública federal”. (Apensado: PL nº 2542/2011) 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.256/12 – Do Senado Federal 
– Humberto Costa – (PLS nº 436/2011) – que “acres-
centa §§ 4º e 5º ao art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência So-
cial), para definir o termo “situações de vulnerabilidade 
temporária” de que trata o caput do artigo”. 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – Do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) – 
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-
-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos 
artísticos-culturais e esportivos”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.740/10 – Do Sr. Vander Lou-
bet – que “dispõe sobre a inclusão do gás liquefeito 
de petróleo na cesta básica e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 2989/2011) 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.605/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio 
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras Providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.573/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986, que “Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da enfermagem, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-6-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 648/11 – Do Sr. Eduardo Barbo-
sa – que “altera os arts. 16, 75 e 77 da Lei nº 8.213, de 
1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências””. (Apen-
sado: PL nº 771/2011) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Auditório Térreo do Ministério da Previdên-
cia Social 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 

9h

Solenidade de Abertura

-Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente da Co-
missão de Trabalho de Administração e Serviço Pú-
blico-Ctasp 

-Agnelo Queiroz, Governador do Distrito Federal 

-Ministro Brizola Neto, Ministério do Trabalho e Emprego 

-Elisete Berchiol da Silva Iwai, Secretará Executiva 
Adjunta do Ministério da Previdência Social

-Ministra Maria do Rosário Nunes, Secretaria dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República 

-Glaucia Fraccaro – Coordenadora de Programas e 
Ações do Trabalho da Secretaria das Políticas para 
Mulheres – SPM 

-Laís Wendel Abramo, Diretora do Escritório da OIT 
no Brasil 

-Juiz Germano Silveira de Siqueira, Diretor Legislativo 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho – Anamatra

-Luís Antônio Camargo de Melo, Procurador- Geral do 
Ministério Público do Trabalho 

10h – COFFE BREAK

10:30h às 12h

Mesa 1 – Trabalho Decente e os avanços na Inclusão 
de Jovens e Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho

Expositores 
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-Marcelo Aguiar, Representante da Secretaria de Po-
líticas Públicas de Emprego – Ministério do Trabalho 
e Emprego 

-Francisco Rodrigo Amaral, Representante da Secre-
taria Nacional da Juventude

-Luís Antônio Camargo de Melo, Procurador-Geral do 
Trabalho – Ministério Público do Trabalho

Moderador

-Câmara dos Deputados 

Debatedores

-Alberto Borges de Araújo, Consultor da Unidade de 
Relações do Trabalho da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI 

-Miguel Torres – Presidente em exercício da Força 
Sindical

14:30h às 16h

Mesa 2 – Trabalho Decente e os avanços na erradica-
ção do Trabalho Escravo e do Trabalho Infantil

Expositores 

-Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, Secretária de 
Inspeção do Trabalho – Ministério do Trabalho e Em-
prego – SIT 

-José Armando Fraga Diniz Guerra, Representante 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República 

-Dom Raymundo Damasceno Assis, Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB

Moderador

-Deputado Chico Lopes, Câmara dos Deputados

Debatedores

-Cristiano Zaranza, Representante da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 

-Expedito Solaney Pereira de Magalhães, Secretário 
de Políticas Sociais da Central Única dos Trabalhado-
res – CUT

16h às 17:30h

Mesa 3 – Trabalho Decente e os avanços no combate 
às Discriminações de Gênero e Raça/Etnia e Traba-
lho Doméstico

Expositores 

-Glaucia Fraccaro – Coordenadora de Programas e 
Ações do Trabalho da Secretaria das Políticas para 
Mulheres – SPM 

-Mônica Oliveira, Diretora de Programas da Secretaria 
de Políticas de Ações Afirmativas – Representante da 
Seppir/PR. 

-Juíza Luciana Paula Conforti, Diretora da Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
– Anamatra 

Moderador

-Deputada Flávia Morais, Câmara dos Deputados

Debatedores

-Lidiane Duarte Nogueira, Representante da Confede-
ração Nacional do Comércio – CNC

-Josineide de Camargo Souza, Representante da União 
Geral dos Trabalhadores – UGT 

17:30h

Mesa de Encerramento

- Câmara dos Deputados

- Ministério do Trabalho e Emprego

- Organização Internacional do Trabalho – OIT

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 157/12 Dos Srs. Erika Kokay e 
Sebastião Bala Rocha – que “requer nos termos regi-
mentais a realização de audiência pública, no âmbito 
desta Comissão, para discutir o processo de demissão 
sumária dos (as) bancários (as) da rede Itaú/Uniban-
co, além de práticas como a rotatividade, o assédio 
moral, a terceirização e as metas abusivas a que são 
submetidos esses (as) trabalhadores (as), entre outras 
questões pertinentes ao tema”. 

REQUERIMENTO Nº 160/12 Do Sr. Laercio Oliveira 
– que “que solicita Audiência pública para debater as 
implicações da crise econômica mundial sobre o Sis-
tema Financeiro Nacional, especialmente os efeitos 
sobre o quadro de funcionários e saldo de empregos 
nas instituições financeiras brasileiras” 

REQUERIMENTO Nº 161/12 Do Sr. Paulo Pereira da 
Silva – (REQ 132/2012) – que “requer a inclusão dos 
representantes do Sindicato da Construção Pesada, 
entre os convidados a participar da realização de Audi-
ência Pública aprovada em decorrência da apreciação 
do Requerimento nº 132/2012”. 

REQUERIMENTO Nº 162/12 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “solicita a realização de Audiência Públi-
ca para tratar da Política Salarial das carreiras típicas 
de Estado”. 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23147 

REQUERIMENTO Nº 163/12 Do Sr. Mauro Nazif – que 
“requer “a realização de Audiência Publica na CTASP 
para Tratar a Respeito do Decreto n° 880 de 23 de julho 
de 1993, que culminou com o Licenciamento Sumário 
de 12.490 Soldados Concursados da FAB””. 

REQUERIMENTO Nº 164/12 Do Sr. Mauro Nazif – que 
“requerimento de Inclusão da ANFIP – Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil no rol dos debatedores da Audiência Pública 
para tratar da Política Salarial das Carreiras Típicas 
de Estado”. 

REQUERIMENTO Nº 165/12 Do Sr. Mauro Nazif – que 
“requerimento de Inclusão do SINPROFAZ e do Fórum 
Nacion. da Advocacia Pública Federal na Audiencia 
Pública das Carreiras Típicas de Estado – CTASP” 

REQUERIMENTO Nº 166/12 Do Sr. Mauro Nazif – que 
“requerimento de Inclusão da ANADEF – Ass. Nac. dos 
DEfensores Públicos Federais na Audiencia Pública do 
PL nº de Carreiras Típicas de Estado”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 177/12 – Do 
Sr. Esperidião Amin – que “estabelece normas de finan-
ças públicas voltadas para a transparência, controle e 
fiscalização da execução de parcerias e convênios entre 
órgãos públicos e organizações não governamentais”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.762/10 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS nº 223/2009) – que “altera 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir 
a contratação de empresas prestadoras de serviços 
para atividades inseridas entre as funções de cargos 
da estrutura permanente ou que representem necessi-
dade finalística, essencial ou permanente, dos órgãos 
da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda apresentada na Comissão. 

Vista conjunta aos Deputados Márcio Marinho e San-
dra Rosado, em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1/11 – Dos Srs. Maurício Ran-
ds e Weliton Prado – que “modifica os arts. 41, 43 e 
51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata 
das licitações e contratos da Administração Pública, 
para o fim de estabelecer que a fase de habilitação 

nas licitações ocorrerá depois da fase de apreciação 
das propostas apresentadas, bem como para prever 
punição administrativa ao licitante de má-fé na hipótese 
que especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.681/05 – Do Sr. Durval Orlato 
– que “altera os arts. 472 e 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para prever regras específicas para 
o empregado candidato a mandato eleitoral”. (Apen-
sado: PL nº 5741/2005) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 5741/2005, 
apensado na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 914/07 – Do Sr. João Bittar – que 
“dispõe sobre as provas de títulos dos concursos para 
acesso a cargos e empregos públicos”. (Apensados: 
PL nº 1306/2007 e PL nº 4950/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 1306/2007, 
e do PL nº 4950/2009, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – Do Sr. Valadares Fi-
lho – 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 trabalha-
dor 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 2.708/07 – Do Sr. Luiz Carlos 
Busato – que “altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas jurídicas e da organização e custeio da 
previdência social para desonerar a remuneração de 
férias e o décimo terceiro salário”. (Apensados: PL nº 
5003/2009, PL nº 5932/2009, PL nº 1186/2011 e PL 
nº 3600/2012) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação deste, do PLs nºs 
5.003/09, 5.932/09, 1.186/11, e 3.600/12, apensa-
dos, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – Do Sr. Cândido Vac-
carezza – que “concede horário especial ao trabalha-
dor estudante”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Assis Melo 
(PCdoB-RS), pela aprovação deste e da emenda ado-
tada pela CEC, com substitutivo. 
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Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 3-8-11. 

O Deputado Augusto Coutinho apresentou voto em 
separado em 31-8-11. 

PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas 
que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
(Apensado: PL nº 6037/2009) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
6.037/09, apensado. 

Vista à Deputada Flávia Morais, em 30-5-12. 

O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado 
em 30-5-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 – Do Sr. João Dado – 
que “altera o art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, que “Dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias”, para determinar a sujeição da PETROBRÁS às 
normas licitatórias comuns”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Andreia Zito e Eudes 
Xavier, em 14-3-12. 

O Deputado Eudes Xavier apresentou voto em sepa-
rado em 20-3-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – Do Sr. Maurício Ran-
ds – que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para incluir as profissões libe-
rais no conceito de categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 14-3-12. 

PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – Do Sr. Ciro Nogueira – 
que “dispõe sobre o exercício das profissões de maitre e 
garçom”. (Apensados: PL nº 6646/2009 e PL nº 564/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 6.646/09 
e 564/11, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.203/10 – Do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o art. 18 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a inclusão 
da habilitação profissional como prestação de serviço 
ao segurado e dependente do Regime Geral de Pre-
vidência Social”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 281/11 – Do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
das por empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Assis Melo, em 9-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 371/11 – Da Sra. Manuela D’ávila 
– que “prevê punição e mecanismos de fiscalização 
contra a desigualdade salarial entre homens e mulhe-
res”. (Apensado: PL nº 1123/2011) 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 1.123/11, 
apensado, da emenda nº 1/12, apresentada na Co-
missão, com substitutivo, e pela rejeição da emenda 
nº 2/12, apresentada na Comissão. 

O Deputado Silvio Costa apresentou voto em separa-
do em 13-6-12. 

PROJETO DE LEI Nº 454/11 – Da Sra. Andreia Zito – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, a fim de incluir os agen-
tes das guardas portuárias e agentes de vigilância das 
instituições federais de ensino, no rol das categorias 
profissionais beneficiárias da “Bolsa-Formação””. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 569/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre prestação de serviço pelas con-
cessionárias de serviço público de saneamento básico 
e de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

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. 

Vista ao Deputado Augusto Coutinho, em 30-11-11. 

PROJETO DE LEI Nº 828/11 – Do Sr. Filipe Pereira – 
que “dispõe sobre a criação de frentes produtivas de 
trabalho”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 898/11 – Do Sr. Filipe Pereira 
– que “dispõe sobre a reintegração no emprego dos 
funcionários do DATAPREV, Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social, em exercício nos 
postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)”. 
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RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Alex Canziani, em 18-4-12. 

PROJETO DE LEI Nº 1.298/11 – Do Sr. Padre Ton – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor 
sobre o pedido de emissão de carteira de trabalho e 
previdência social por menor de 16 anos”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.300/11 – Do Sr. Padre Ton – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.590/11 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “acrescenta a Seção XIII-A ao Capítulo I do 
Título III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre jornada especial de trabalho 
para os coletores de lixo”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

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. 
PARECER: pela aprovação. 

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 nº 2344/2011) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 2344/2011, 
apensado, na forma do substitutivo 

Vista ao Deputado Jorge Corte Real, em 23-5-12. 

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 de-
pósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça Federal, 
e sobre a destinação dos rendimentos líquidos auferidos 
dessa aplicação às instituições públicas que exercem 
Funções Essenciais à Justiça e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.514/11 – Do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
dispondo sobre a prorrogação das concessões de ser-
viços públicos de energia elétrica”. 

RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.557/11 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “institui o Código de Defesa do Contribuinte 
brasileiro”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Gorete Pereira 
(PR-CE), pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.593/11 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a delimitação da Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho em 
Santa Catarina e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.360/12 – Do Sr. Paulo Feijó – 
que “altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 3.820, de 11 de 
novembro de 1960, para dispor sobre a responsabili-
dade técnica do técnico de farmácia e sua inscrição 
nos Conselhos Regionais de Farmácia”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Discutir os problemas relacionados aos Cruzeiros Ma-
rítimos e ao Setor Hoteleiro para a Copa de 2014 e a 
Olimpíada de 2016”. (Atendendo aos Requerimentos 
129/11-CVT, e 167/12-CTD).

EXPOSITORES:

ÍTALO OLIVEIRA MENDES – Diretor do Departamento 
de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
do Ministério do Turismo;

JOEL FERNANDO BENIN – Chefe de Gabinete da 
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos 
do Torcedor – Representando o Ministro de Estado 
do Esporte;

MÁRIO LIMA JÚNIOR – Secretário-Executivo da Se-
cretaria Especial de Portos;

Deputado ALBERTO MOURÃO;

MÁRCIO FORTES DE ALMEIDA – Presidente da Au-
toridade Pública Olímpica – APO; 
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AURÉLIO MADURO – Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos – Abremar;

LUIZ CARLOS NIGRO – Diretor da Federação Brasi-
leira de Hospedagem e Alimentação – FBHA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 13h 

A – Reunião Deliberativa: 

Deliberação sobre as emendas da Comissão de Turis-
mo e Desporto ao Projeto de Lei nº 03/2012-CN Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO-2013). 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 

A – Seminário: 

Tema:

“Turismo rural e Sustentabilidade”

Atendendo ao Requerimento nº149/2012, da Sra. De-
putada Luci Choinacki.

Programação:

PRIMEIRA MESA: (14h00 – 15h45)

Desafios do financiamento e da legislação.

Tayse Costa Guzzati – Pesquisadora ;

Clarissa Valadares – Turismóloga – EMATER/DF; 

Andréia Roque – Instituto de Desenvolvimento de Tu-
rismo Rural;

SEGUNDA MESA: (16:00 – 17h45)

Políticas públicas para fortalecimento do turismo rural 
com sustentabilidade.

Sra. Fabiana Oliveira – Coordenadora Geral de Seg-
mentação Substituta do Ministério do Turismo;

Representante do INCRA;

Representante do Ministério de Desenvolvimento Agrário;

Representante do Ministério do Meio Ambiente;

Maria Ivonete Peixer da Silva – Mestre em Educação 
e Cultura – Secretaria de Cultura de Joinville – SC. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.397/08 – Do Sr. Magela – que 
“altera os arts. 23 e 55 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que “Institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências””. (Apensados: PL nº 4410/2008, 
PL nº 4915/2009 e PL nº 778/2011) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-6-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.614/10 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “autoriza ao Guia de Turismo usar seu próprio 
veículo, sob sua condução, no desempenho de suas 
atividades profissionais, nos termos estabelecidos 
nesta lei, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.920/12 – Do Sr. Afonso Hamm 
– que “permite à pessoa jurídica optante pelo regime 
de tributação com base no lucro presumido usufruir do 
incentivo fiscal para fomentar as atividades de caráter 
desportivo instituído pela Lei nº 11.438, de 29 de de-
zembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado CARLAILE PEDROSA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Discutir os problemas relacionados aos Cruzeiros 
Marítimos e ao Setor Hoteleiro para a Copa de 2014 
e a Olimpíada de 2016”.

Expositores:

ÍTALO OLIVEIRA MENDES – Diretor do Departamento 
de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
do Ministério do Turismo;

JOEL FERNANDO BENIN – Chefe de Gabinete da 
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos 
do Torcedor do Ministério do Esporte;

MÁRIO LIMA JÚNIOR – Secretário-Executivo da Se-
cretaria Especial de Portos;
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MÁRCIO FORTES DE ALMEIDA – Presidente da Au-
toridade Pública Olímpica – APO; 

AURÉLIO MADURO – Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos – Abremar;

LUIZ CARLOS NIGRO – Diretor da Federação Brasi-
leira de Hospedagem e Alimentação – FBHA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, 
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 51/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Co-
missão Especial, o jurista Dr. ARMANDO ROVAI, Pro-
fessor de Direito Comercial da Universidade Mackenzie 
e da Puc-SP e ex-Presidente da Junta Comercial de 
São Paulo”. 

REQUERIMENTO Nº 52/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“ Requer que seja convidado a comparecer a esta Co-
missão Especial, o jurista Dr. SIDNEY TURCZYN, Pro-
fessor aposentado de Direito Econômico da PUC-SP”. 

REQUERIMENTO Nº 53/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Co-
missão Especial, o jurista Dr. JAIRO SADDI, Professor 
do Insper, Doutor pela USP”. 

REQUERIMENTO Nº 54/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Co-
missão Especial, o jurista Dr. MANOEL DE QUEIROZ 
PEREIRA CALÇAS, Desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo e Professor da PUC-SP”. 

REQUERIMENTO Nº 55/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Comis-
são Especial, o jurista Dr. IVO WAISBERG, Professor 
de Direito Comercial da PUC-SP”. 

REQUERIMENTO Nº 56/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Co-
missão Especial, o jurista Dr. FABIANO MENKE, Pro-
fessor de Direito Comercial da PUC-RS”. 

REQUERIMENTO Nº 57/12 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer que seja convidado a comparecer a esta Comis-
são Especial, o jurista Dr. EDVALDO PEREIRA BRITO, 
Vice-Prefeito de Salvador-BA e Professor da UFBA”. 

REQUERIMENTO Nº 58/12 Do Sr. Paes Landim – 
que “requer que seja convidado a comparecer a esta 
Comissão Especial, o jurista Dr. ANTÔNIO CARLOS 
FONSECA DA SILVA, Subprocurador-Geral da Repú-
blica, p.h.D em Direito Econômico pela Universidade 
de Londres”. 

REQUERIMENTO Nº 59/12 Do Sr. Eliseu Padilha – 
(PL nº 1572/2011) – que “requer a prorrogação dos 
prazos da Comissão Especial, pelo quádruplo do pe-
ríodo, inclusive para apresentação de emendas ao 
projeto em epígrafe”. 

REQUERIMENTO Nº 60/12 Do Sr. Eliseu Padilha – (PL 
nº 1572/2011) – que “requer a realização de Audiência 
Pública com Dr. Luís Carlos Lorenzon, Conselheiro da 
OAB/RS”. 

REQUERIMENTO Nº 61/12 Do Sr. Eliseu Padilha – (PL nº 
1572/2011) – que “requer a realização de Audiência Pú-
blica com o Professor Paulo Marcos Rodrigues Brancher, 
Doutor em Direito das Relações Econômicas Inernacionais 
pela PUC/SP; Dr. Vinícius Fabri Blenck e Drª André Costa 
Chaves, Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 36ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-07-12 

* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – Do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

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” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-6-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.610/96 – Do Senado Federal 
– Romero Jucá – (PLS 121/1995) – que “dispõe sobre 
a exploração e o aproveitamento de recursos minerais 
em terras indígenas, de que tratam os arts. 176, pa-
rágrafo 1º, e 231, parágrafo 3º, da Constituição Fede-
ral”. (Apensados: PL nº 7099/2006 (Apensado: PL nº 
7301/2006) e PL nº 5265/2009) 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  
Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO FEDERAL,  

QUE “DISPÕE SOBRE O ACESSO A  
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ  

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 11h30min 

A – Reunião: 

Apresentação do parecer do Relator, Deputado Ales-
sandro Molon. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROMOVER ESTUDOS E PROPOSIÇÕES  

PARA A REFORMULAÇÃO DO  
ENSINO MÉDIO

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Definição do roteiro dos trabalhos

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer seja convidado o Sr. Antonio Cesar Russi 
Callegari, secretário de educação básica, do Ministé-
rio da Educação, para participar de audiência pública 
nesta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 2/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer seja convidado o Sr. Antonio Carlos Ca-
ruso Ronca, presidente do CNE, para participar de 
audiência pública nesta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 3/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer seja convidado o Sr. Luiz Cláudio Costa, 
presidente do INEP, para participar de audiência pú-
blica nesta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 4/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer sejam realizados seminários estaduais 
para debates e proposições tendo como base eixos 
temáticos a serem aprovados por esta comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 5/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer seja realizado um Seminário Nacional para 
discutir a reformulação do ensino médio”. 

REQUERIMENTO Nº 6/12 Do Sr. Reginaldo Lopes – 
que “requer que seja solicitada a participação do portal 
E-democracia para acompanhamento desta comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 7/12 Do Sr. Artur Bruno – que 
“requer a realização de Encontro entre a Comissão Es-
pecial e a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará”. 

REQUERIMENTO Nº 8/12 Do Sr. Wilson Filho – que 
“solicita a realização de reunião de Audiência Pública 
com a presença de representante do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE”. 

REQUERIMENTO Nº 9/12 Do Sr. Wilson Filho – que 
“solicita a realização de reunião de Audiência Pública 
com a presença de representante do Conselho Nacio-
nal dos Secretários de Educação – Consed”. 

REQUERIMENTO Nº 10/12 Do Sr. Wilson Filho – que 
“solicita a realização de reunião de Audiência Pública 
com a presença de representante da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES”. 

REQUERIMENTO Nº 11/12 Do Sr. Wilson Filho – que 
“solicita a realização de reunião de Audiência Pública 
com a presença de representante da Associação Na-
cional pela Formação dos Profissionais de Educação 
– ANFOPE”. 

REQUERIMENTO Nº 12/12 Do Sr. Wilson Filho – que 
“solicita a realização de reunião de Audiência Pública 
com a presença de representante da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação – SETEC”. 

REQUERIMENTO Nº 13/12 Da Sra. Fátima Bezerra – 
que “requer a realização de audiência pública nesta 
Comissão Especial para ouvir especialistas em edu-
cação: Prof. Celso João Ferreti, do Centro de Estu-
dos Educação & Sociedade – CEDES; – Profª. Clélia 
Brandão, da Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação – ANFOPE; Profª. Márcia 
Ângela Aguiar, da Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação – ANPAE; e Profª. Dalila 
Andrade Oliveira, da Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educação – ANPED”. 

REQUERIMENTO Nº 14/12 Do Sr. Professor Setimo 
– que “requer realização de audiência pública, no âm-
bito dessa Comissão, com o representante da Une-
fab – União Nacional das Escolas Agrícolas do Brasil, 
Arcafar – Associação Regional das Casas Familiares 
Rurais e SECADI – Secretaria de Educação Continu-
ada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC”. 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO ESCRAVO OU ANÁLOGO AO DE  
ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E URBANAS, 

DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 13h30min 

1) – TOMADA DE DEPOIMENTOS:

Convocados:

SRA. ANDRÉA DUCA – Diretora de Marketing da 
GREGORY;

SR. EDUARDO CIDADE DA SILVA – Diretor Jurídico 
das LOJAS PERNAMBUCANAS;

SR. ELIO FRANÇA – Diretor de Marketing da C&A;

SR. ROBERTO SAMPAIO – Diretor Comercial daLO-
JAS MARISA;

SR. JOÃO PEDRO FERNANDES DE CASTRO BRA-
GA – Administrador da Sociedade ZARA; e

SR. WON KYU LEE – Proprietário das LOJAS COLLINS.

2) – DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS:

REQUERIMENTO Nº 54/12 Do Sr. Cláudio Puty – que 
“requer a prorrogação do prazo de funcionamento da 
CPI, por sessenta dias”. 

REQUERIMENTO Nº 55/12 Do Sr. Cláudio Puty – que 
“requer a realização de Audiência Pública para tomada 
de depoimentos no Estado do Pará”. 

REQUERIMENTO Nº 50/12 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “requer a realização de diligência por esta Co-
missão Parlamentar de Inquérito para investigar as 
denúncias de aliciamento de mão obra de maranhen-
ses dos municípios de Coroatá, Codó e Timbiras, por 
supostas agências de turismo, para trabalharem em 
condições análogas à escravidão nos canaviais e na 
construção civil das regiões Sudeste e Centro-Oeste”. 

REQUERIMENTO Nº 52/12 Do Sr. Valdir Colatto – que 
“requer que esta Comissão convide o Senhor Enry de 
Saint Falbo Junior, ex desembargador do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15º Região, para discorrer acerca 
do trabalho escravo ou análogo de escravo”. 

REQUERIMENTO Nº 53/12 Do Sr. Nelson Marquezelli 
– que “requeiro seja convidado para participar de Au-
diência Pública, nesta CPI, o Senhor Tasso Jereissati, 
Senador da República nas 52ª e 53ª legislaturas e autor 
do PL nº 5.016/2005, que estabelece penalidades para 
o trabalho escravo, altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

e da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que regula 
o trabalho rural, e dá outras providências”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Relatórios: 

III) Relatório apresentado aos seguintes Projetos de Lei:

04) Projeto de Lei nº 01/2012-CN, que “Abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor de 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Minis-
tério Público da União e do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Crédito especial no valor global 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para o 
fim que especifica, e dá outras providências”.

Relator: Deputado Josias Gomes

Foram apresentadas 3 emendas

Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das 3 emendas apresentadas.

05) Projeto de Lei nº 08/2012-CN, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito 
especial no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e ses-
senta mil reais), para os fins que especifica”.

Relator: Deputado Osmar Júnior

Não foram apresentadas emendas

Voto: Favorável, nos termos do projeto.

07) Projeto de Lei nº 12/2012-CN, que “Abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito 
suplementar no valor global de R$ 37.500.000,00 (trinta 
e sete milhões e quinhentos mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Leonardo Monteiro

Foram apresentadas 5 emendas

Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3 e pela 
rejeição das demais.

IV) Relatório referente a subtítulo com indícios de ir-
regularidades graves:

08) Aviso nº 11/2011-CN, que “Encaminha cópia do 
Acórdão nº 1141, de 2011 – TCU – Plenário, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
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relativo a levantamento de auditoria nas obras de Ma-
crodrenagem do Canal do Congo, serviços de drena-
gem do canal e pavimentação de diversas ruas em 
Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”.

Relator: Deputado Mauro Lopes

Voto: pelo arquivamento da matéria.

V) Requerimentos: 

09) Requerimento nº 03/2012-CMO, que “Requer a 
constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à 
implementação de uma política de aumento real das 
aposentadorias e pensões, do Regime Geral da Pre-
vidência Social, com valores acima do salário mínimo 
no processo orçamentário, no âmbito da Comissão 
Mista de Orçamento – CMO”. 

Autor: Senador Paulo Paim.

VI) Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da 
União:

11) Aviso nº 03/2008-CN, que “Encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º 
do art. 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS 
ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, referente 
ao exercício de 2007”.

Relator: Deputado Hugo Motta

Voto: pelo arquivamento da matéria.

VII) Relatório de avaliação do cumprimento da meta 
de superávit primário:

12) Mensagem nº 39/2011-CN, que “Encaminha, nos 
termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto 
de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da 
meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, Orçamento e Gestão, fixada para 
o primeiro quadrimestre de 2011”.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

Voto: Pelo arquivamento da matéria.

13) Mensagem nº 98/2011-CN, que “Encaminha nos 
termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto 
de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da 
meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011”.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

Voto: Pelo arquivamento da matéria

VIII) Relatório do Fundo Constitucional de Financia-
mento:

14) Ofício nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento ao artigo 20, pará-
grafo 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), re-
ferente ao exercício de 2007”.

Relator: Deputado Edio Lopes

Voto: pelo arquivamento da matéria.

15) Ofício nº 14/2008-CN, que “Encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20 da Lei 
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro 
de 2007, cópia do Relatório das Atividades Desen-
volvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte – FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia 
S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/
CGFC/DFD, de 22/04/2008), elaborado pelo Ministério 
da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria 
Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da 
União, para compor o processo de prestação de contas 
do FNO, referente ao exercício de 2007”.

Relator: Deputado Edio Lopes

Voto: pelo arquivamento da matéria.

16) Ofício nº 37/2011-CN, que “Encaminha, em cum-
primento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, cópia do Processo de Contas Or-
dinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), referente ao exercício de 2010”.

Relator: Deputado Edio Lopes

Voto: pelo arquivamento da matéria.

IX) Relatório das Operações Contratadas das linhas 
de Crédito de Capital de Giro:

17) Ofício nº 31/2009-CN, que “Encaminha ao Con-
gresso Nacional, atendendo ao que dispõe o parágrafo 
5º do artigo 1º da Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 
2009, o relatório sobre as operações contratadas da 
Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida 
Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e re-
gulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, de 
13 de novembro de 2008”. Ofício nº 32/2010-CN, que 
“Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 
5º do art. 1º da Lei 11.922, de 13 de abril de 2009, o 
Volume de Contratação da Linha de Crédito Capital 
de Giro – 2009”.

Relator: Deputado Leonardo Monteiro

Voto: pelo arquivamento da matéria.

18) Ofício nº 33/2010-CN, que “Encaminha, nos ter-
mos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 
de abril de 2009, relatório sobre as operações contra-
tadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela 
Medida Provisória nº 445, de 06 de novembro de 2008.” 
Ofício nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso 
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Nacional, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 1º 
da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, o relatório 
de operações de contratação da Linha de Crédito de 
Capital de Giro – 2º semestre de 2010”.

Relator: Deputado Leonardo Monteiro

Voto: pelo arquivamento da matéria.

X) Relatório em atendimento à Lei de Incentivo ao Es-
porte (Lei 11438/2006):

19) Ofício nº 51/2011-CN, que “Encaminha relatório 
contendo os projetos que no exercício de 2010 cap-
taram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao 
Esporte”.

Relatora: Deputada Cida Borghetti

Voto: pelo arquivamento da matéria.

XI) Relatório de Projeto de Decreto Legislativo:

20) Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CN, 
de autoria do Deputado Otavio Leite, que “Altera o 
Anexo VI (“Subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves”) da Lei nº 12.214, 
de 26 de janeiro de 2010”.

Relator: Deputado Renato Molling

Voto: pelo arquivamento da matéria.

XII) Mensagem do Senado Federal:

21) Mensagem nº 190-A/2009-SF, que “Encaminha 
ao Senado Federal relatório da Audiência Pública nº 
4, realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 
27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual 
discutiu questões relativas às demandas judiciais que 
objetivam o fornecimento de prestações de saúde”.

Relator: Senador Sérgio Petecão

Voto: pelo arquivamento da matéria.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (9 dias) 

Decurso: 8º dia
Último Dia: 28-6-12

* Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal

Projetos de Lei 

PROJETO DE LEI (CN) Nº 3/12 – Da Presidente da 
República – que “dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Senador ANTONIO CARLOS VALADARES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (8 dias) 

Decurso: 3º dia
Último Dia: 2-7-12

* Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal

Projetos de Lei 

PROJETO DE LEI (CN) Nº 16/12 – Da Presidente da 
República – que “abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Inte-
gração Nacional, crédito suplementar no valor global de 
R$ 93.045.987,00 (noventa e três milhões, quarenta e 
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS 
COMISSÕES 

EM 26-6-12: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 585/2012 
PROJETO DE LEI Nº 2.285/2003 
PROJETO DE LEI Nº 4.261/2004 
PROJETO DE LEI Nº 522/2011 
PROJETO DE LEI Nº 530/2011 
PROJETO DE LEI Nº 4.003/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.041/2012 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 135/2012 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 183/2012 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
186/2012 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 3.996/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.998/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.037/2012 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 3.992/2012 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 585/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 183/2012 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional: 

MENSAGEM Nº 246/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 585/2012 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 295/2011 
PROJETO DE LEI Nº 3.997/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.022/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público: 

PROJETO DE LEI Nº 3.991/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.994/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 4.008/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.010/2012 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 4.035/2012 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 32 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

MENSAGEM No 268, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso no 503/2012 – C. Civil

Comunica que foi autorizada, conforme 
Despacho de 15 de junho de 2012, a transfe-
rência indireta, para outro grupo de cotistas, 
do controle societário da Televisão Guaíba 
Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no município de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

– CAC no 3/2012

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5o, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional no 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que 
foi autorizada, conforme Despacho de 15 de junho de 
2012, publicado no Diário Oficial da União do dia 18 
de junho de 2012, a transferência indireta, para outro 
grupo de cotistas, do controle societário da Televisão 
Guaíba Ltda., concessionária de serviço de radiodifu-
são de sons e imagens, no município de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 20 de junho de 2012. _ DILMA ROUS-
SEFF.

EM no 180/2011 – MC

Brasília, 4 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

os Processos Administrativos nos 53000.038236/2007, 
53000.027586/2007 vol. I e II, 53000.025341/2007 e 
53000.016623/2007, em que a Televisão Guaíba Ltda., 
solicita autorização para alterar seu contrato social.

2. A entidade em apreço é detentora de con-
cessão para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, conferida pelo Decreto no 73.796, 
de 11 de março de 1974, publicado no Diário Oficial 
da União no dia 12 subsequente e, renovada pelo 
Decreto de 12 de junho de 2009, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 15 subsequente, referendado 
pelo Decreto Legislativo no 246, de 2010, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 23 de abril de 2010.

3. A pretensa mudança contratual, consiste na 
transferência de cotas representativas do capital social 
entre as empresas societárias já constituídas, o que 
acarretará mudança do controle societário, operação 
que resulta em transferência indireta da outorga, con-
forme previsto no art. 89, § 2o, do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 
52.795/63. Essa alteração necessita de prévia anuên-
cia do Poder Público, conforme determinação contida 
no art. 38, alínea “c”, da Lei no 4.117/62.

4. Em decorrência da alteração contratual almeja-
da, os quadros societário e diretivo da concessionária 
passarão a ficar constituídos da seguinte forma:

COTISTA COTAS VALOR (R$)
TV Record de 
Bauru Ltda.

1.320.000 1.320.000,00

Televisão Itapo-
an S/A

3.080.000 3.080.000,00

Total 4.400.000 4.400.000,00

Administradores: João Batista Rodrigues, Emer-
son Carlos de Oliveira, Reinaldo Gilli Costa da Silva 
e Luiz Cláudio da Silva Costa                            .

5. O pedido encontra-se formalmente instruído 
com a documentação prevista no Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 
52.795/63, de forma que a Consultoria Jurídica mani-
festou-se favoravelmente, por entender que os sócios 
preenchem as qualificações exigidas pelas normas 
que regem o serviço.

6. Diante do exposto, e tendo em vista o art. 96, 
item 3, alínea “a”, do citado Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, que atribui ao Presidente da República 
a decisão final sobre o pedido de transferência indireta 
de concessão, submeto o assunto à consideração de 
Vossa Excelência.

7. Nos termos do art. 222, § 5o, da Constituição 
da República, atento para a necessidade de que se 
proceda à devida comunicação ao Congresso Nacio-
nal, após efetivação da transferência ora autorizada.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DESPACHO DA PRESIDENTA DA RE-
PÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Exposição de Motivos no 180, de 4 de maio de 
2011 (Processo no 53000.038236/2007-60). Transferên-
cia indireta, para outro grupo de cotistas, do controle 
societário da Televisão Guaíba Ltda., concessionária 
de serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Mu-
nicípio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 
Autorizo. Em 15 de junho de 2012. – Dilma Rousseff.
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MENSAGEM N° 269, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

AVISO 504/2012 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional os atos constantes dos Decretos 
de 15 de junho de 2012, publicados no Di-
ário Oficial da União do dia 18 de junho de 
2012, que renovam concessões outorgadas 
à TV Ômega Ltda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão 
de sons e imagens, nos Municípios de São 
Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Fortaleza 
– CE, Recife – PE e Belo Horizonte – MG.

– TVR 119/2012 – São Paulo – SP:
– TVR 120/2012 – Rio de Janeiro – RJ;
– TVR 121/2012 – Fortaleza – CE;
– TVR 122/2012 – Recife – PE:
– TVR 123/2012 – Belo Horizonte – MG.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhados de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, os atos constantes dos Decretos de 
15 de junho de 2012, publicados no Diário Oficial da 
União do dia 18 de junho de 2012, que renovam con-
cessões outorgadas à TV Ômega Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
de sons e imagens, nos Municípios de São Paulo-SP, 
Rio de Janeiro-RJ, Fortaleza-CE, Recife-PE e Belo 
Horizonte-MG.

Brasília, 20 de junho de 2012. – Dilma Rousseff

 
EM nº 00192/2012 MC

Brasília, 15 de Maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo n° 53000.025501/2011, em 
que a TV Ômega Ltda., solicita renovação da outorga 
que lhe foi concedida para executar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, pelo prazo de quinze anos, a partir de 20 de 
agosto de 2011.

2. A outorga foi deferida originariamente à TV Man-
chete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março 
de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 
de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, 
de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho de 1982, transferida para a 
TV Ômega Ltda., através do Decreto de 14 de maio de 

1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/n° de 22 de 
julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Le-
gislativo n° 413, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 19 de outubro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto n° 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

 
DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Ômega Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens no Município 
dc São Paulo, Estado de São Paulo.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
n° 53000.025501/2011-26,

Decreta:
Art. 1 ° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3°, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quin-
ze anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a conces-
são outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., 
conforme Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, 
aprovada pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 
1982, transferida para a TV Ômega Ltda., através do 
Decreto de 14 de maio de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União de 17 de maio de 1999, renovada pelo 
Decreto de 22 de julho de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União de 23 de julho de 1999, e aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 413, de 18 de outubro de 
2001, para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 1 5 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff

EM nº 00193/2012 MC

 
Brasília, 15 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo n° 53000.027242/2011, em 
que a TV Ômega Ltda., solicita renovação da outorga 
que lhe foi concedida para executar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, pelo prazo de quinze anos, a partir de 
20 de agosto de 2011.

2. A outorga foi deferida originariamente à TV Man-
chete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março 
de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 
de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, 
de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho de 1982, transferida para a 
TV Ômega Ltda., através do Decreto de 14 de maio de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/n° de 22 de 
julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Le-
gislativo nº 413, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 19 de outubro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto n° 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Ômega Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo como que consta do Processo Administrativo 
n2 53000.027242/2011 78,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1.962, por 
quinze anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a con-
cessão outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., 
conforme Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, 
retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 
1982, transferida para a TV Ômega Ltda., através do 
Decreto de 14 de maio de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União de 17 de maio de 1999, renovada pelo 
Decreto de 22 de julho de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União de 23 de julho de 1999, e aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 413, de 18 de outubro de 
2001, para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 1 5 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 00194/2012 MC

Brasília, 15 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.027245/2011, em que 
a TV Ômega Ltda., solicita renovação da outorga que 
lhe foi concedida para executar, sem direito de exclu-
sividade, o serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, pelo pra-
zo de quinze anos, a partir de 20 de agosto de 2011.

2. A outorga foi deferida originariamente à TV Man-
chete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março 
de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 
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de março de 1981, retificado pelo Decreto n° 87.226, 
de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho dc 1982, transferida para a 
TV Ômega Ltda., através do Decreto de 14 de maio de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/nº de 22 de 
julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Le-
gislativo nº 413, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 19 de outubro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Ômega Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município 
de Fortaleza, Estado do Ceará.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 5º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.027245/2011 10,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1.962, por quinze 
anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a concessão 
outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., pelo 
Decreto nº 85.842, de 25 de março dc 1981, renovada 
pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, trans-
ferida para a TV Ômega Ltda., através do Decreto de 
14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da 
União de 17 de maio de 1999, renovada pelo Decreto 
de 22 de julho de 1999, publicado no Diário Oficial 
da União de 23 de julho de 1999, e aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 413, 18 de outubro de 2001, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 

de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Fortaleza, Estado do Ceará.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos tenros 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM n° 00195/2012 MC

Brasília, 15 de Maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo n° 53000.027243/2011, em que 
a TV Ômega Ltda., solicita renovação da outorga que 
lhe foi concedida para executar, sem direito de exclu-
sividade, o serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Recife, Estado de Pernambuco, pelo 
prazo de quinze anos, a partir de 20 de agosto de 2011.

2. A outorga foi deferida originariamente à TV Man-
chete Ltda., pelo Decreto n° 85.842, de 25 de março 
de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 
de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, 
de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho de 1982, transferida para a 
TV Ômega Ltda., através do Decreto de 14 de maio de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/n° de 22 de 
julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Le-
gislativo n° 413, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 19 de outubro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu

Regulamento, Decreto nº 88.066, encaminho o 
processo a Vossa Excelência para decisão e submissão 
da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento 
ao art. 223, § 3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Ômega Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município 
de Recife, Estado de Pernambuco.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.027243/2011,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962, por quinze 
anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a concessão 
outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., pelo 
Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retifica-
do pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, 
transferida para a TV Ômega Ltda., conforme Decreto 
de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial 
da União de 17 de maio de 1999, e renovada pelo 
Decreto de 22 de julho de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União de 23 de julho de 1999, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 413, de 18 de outubro de 
2001, para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Recife, Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República.

EM n° 00196/2012 MC

Brasília, 15 de Maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo n°53000.027244/2011, em 
que a TV Ômega Ltda., solicita renovação da outorga 
que lhe foi concedida para executar, sem direito de 
exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, pelo prazo de quinze anos, a partir de 
20 de agosto de 2011.

2. A outorga foi deferida originariamente à TV Man-
chete Ltda., pelo Decreto n° 85.842, de 25 de março 

de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 
de março de 1981, retificado pelo Decreto n° 87.226, 
de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial 
da União de 2 de junho de 1982, transferida para a 
TV Ômega Ltda., através do Decreto de 14 de maio de 
1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/nº de 22 de 
julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Le-
gislativo n° 413, de 2001, publicado no Diário Oficial 
da União de 19 de outubro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de

radiodifusão é regida pelas disposições contidas 
na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto 
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
Decreto n° 88.066, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3°, 
da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Ômega Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.027244/2011,

Decreta:
Art. l° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, 

da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962, por quinze 
anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a concessão 
outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., pelo 
Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retifica-
do pelo Decreto n° 87.226, de 31 de maio de 1982, 
transferida para a TV Ômega Ltda. pelo Decreto de 
14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da 
União de 17 de maio de 1999, renovada pelo Decreto 
de 22 de julho de 1999, publicado no Diário Oficial da 
União de 23 de julho de 1999, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 413, de 2001, para explorar, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

MENSAGEM N° 270, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso n° 505/2012 – C. Civil

Comunica que foi autorizada, confor-
me Decreto de 15 de junho de 2012, a trans-
ferência para a Intertevê Serviços Ltda., 
da concessão outorgada à Rádio Globo 
Eldorado Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro.

– CAC 4/2012

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5°, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que foi 
autorizada, conforme Decreto de 15 de junho de 2012, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 18 de ju-
nho de 2012, a transferência para a Intertevê Serviços 
Ltda., da concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro.

Brasília, 20  de junho de 2012. – Dilma Rousseff..

EM nº 286/2011 – MC

Brasília, 14 de junho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo n° 53000.021474/2008, que 
trata da transferência direta da concessão outorgada à 
Rádio Globo Eldorado Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Inter-
tevê Serviços Ltda.

2. A concessão ora em análise foi outorgada à 
Rádio Eldorado S.A., pelo Decreto n°  28.289, de 22 de 

junho de 1950, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 22 de junho de 1950, atualmente, denominada 
Rádio Globo Eldorado Ltda.

3. A mais recente renovação concessão foi defe-
rida pelo Decreto de 12 de junho de 2009, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 15 subseqüente, 
referendado pelo Decreto Legislativo nº 245,,de 2010, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de abril 
de 2010, que renovou a presente outorga por mais dez 
anos, a partir de 1° de novembro de 2003.

4. A transferência da outorga para explorar servi-
ços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas 
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963.

5. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisa-
dos pelos órgãos técnicos deste Ministério e conside-
rados de acordo com as disposições legais aplicáveis, 
demonstrando possuir a cessionária as qualificações 
exigidas para a continuidade à exploração do serviço.

6. Diante do exposto, tendo em vista a determina-
ção do art. 94, item 3, alínea a, do citado Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presi-
dente da República a decisão final sobre pedidos de 
transferência direta de concessão, submeto o assunto 
à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012

Transfere para a Intertevê Serviços 
Ltda., a concessão outorgada á Rádio Glo-
bo Eldorado Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, 
no Município do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro.

A Presidenta da República, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, tendo em vista o disposto no art. 38, 
caput, alínea c, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, e o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.021474/2008-17,

Decreta:
Art. 1° Fica transferida para a Intertevê Serviços 

Ltda. a concessão outorgada à Rádio Eldorado S.A., 
conforme Decreto nº 28.289, de 22 de junho de 1950, 
atualmente denominada Rádio Globo Eldorado Ltda., 
renovada pelo Decreto de 12 de junho de 2009, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 
2009, e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 245, de 
22 de abril de 2010, para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas médias, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão 
cuja concessão é transferida por este decreto será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2012; 191° da Indepen-
dência e 124° da República. – Dilma Rousseff.

MENSAGEM N° 271, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 510/2012 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional os atos constantes dos Decretos 
de 20 de junho de 2012, publicados no Di-
ário Oficial da União do dia 21 de junho de 
2012, que renovam concessões outorgadas 
às entidades abaixo relacionadas para ex-
plorarem, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão de sons e imagens:

– TVR nº 124/2012 – TV Cabrália Ltda., 
no Município de Itabuna – BA;

– TVR nº 125/2012 – Televisão Goyá 
Ltda., no Município de Goiânia – GO;

– TVR nº 126/2012 – Rádio e Televisão 
Marajoara Ltda., no Município de Belém – PA;

– TVR nº 127/2012 – Empresa Portoale-
grense de Comunicação Ltda., no Município 
de Porto Alegre – RS;

– TVR nº 128/2012 – Rede Mulher de 
Televisão Ltda., no Município de Araraqua-
ra – SP; e

– TVR nº 129/2012 – TV Record de Fran-
ca S.A., no Município de Franca – SP.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 20 de junho de 2012, publicados no Diário Oficial 
da União do dia 21 de junho de 2012, que renovam 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão de sons e imagens:

1 – TV Cabrália Ltda., no Município de 
Itabuna – BA;

2 – Televisão Goyá Ltda., no Município 
de Goiânia – GO;

3 – Rádio e Televisão Marajoara Ltda., 
no Município de Belém – PA;

4 – Empresa Portoalegrense de Comuni-
cação Ltda., no Município de Porto Alegre – RS;

5 – Rede Mulher de Televisão Ltda., no 
Município de Araraquara – SP; e

6 – TV Record de Franca S.A., no Muni-
cípio de Franca – SP.

Brasília, 21 de junho de 2012. – Dilma Rousseff.

EM n° 170/2011 – MC

Brasília, 2 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo n° 53640.000807/1999, em 
que a TV Cabrália Ltda., solicita renovação da outor-
ga que lhe foi concedida para executar o Serviço de 
Radiodifusão de Sons e Imagens, no Município de Ita-
buna, Estado da Bahia pelo prazo de 15, a partir de 7 
de fevereiro de 2000.

A outorga foi deferida à TV Cabrália Ltda., pelo 
Decreto nº 90.736, de 19 de dezembro de 1984, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 20 de dezem-
bro de 1984.

Observo que a renovação das concessões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Cabrália Ltda., para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município 
de Itabuna, Estado da Bahia.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, 
e 223 da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
nº 53640.000807/1999,

Decreta:
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Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 
3°, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze 
anos, a partir de 7 de fevereiro de 2000, a concessão 
outorgada à TV Cabrália Ltda., conforme Decreto n° 
90.736, de 19 de dezembro de 1984, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Itabuna, Estado 
da Bahia.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191° da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 285/2011 – MC

Brasília, 14 de junho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, para renovação da conces-
são outorgada a Televisão Goyá Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Goiânia, Estado 
de Goiás, pelo prazo de quinze anos.

2. A concessão em questão foi outorgada à re-
querente pelo Decreto nº 77.882, de 22 de junho de 
1976, publicado no Diário Oficial da União do dia 23 
subseqüente e teve sua última renovação deferida pelo 
Decreto s/n° de 1°de fevereiro, de 2002, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 4 subsequente, cuja 
aprovação deu-se pelo Decreto Legislativo nº 230, de 
2005, publicado no Diário Oficial da União do dia 18 
de abril de 2005.

3. Pretende a Requerente a renovação de sua 
concessão por igual período, ou seja, 15 (quinze) anos, 
a partir de 30 de julho de 2006.

4. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-
lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da concessão, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

6. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo n° 53000.008638/2006, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à Tele-
visão Goyá Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Goiânia, Estado de Goiás.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, 
e 223, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.008638/2006,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
quinze anos, a partir de 30 de julho de 2006, a conces-
são outorgada à Televisão Goyá Ltda., pelo Decreto nº 
77.882, de 22 de junho de 1976, renovada pelo De-
creto de 1º de fevereiro, de 2002, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 4 de fevereiro de 2002, apro-
vada pelo Decreto Legislativo nº 230, de 15 de abril 
de 2005, para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Goiânia, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 287/2011 – MC

Brasília, 14 de junho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.009034/2003, em 
que a Rádio e Televisão Marajoara Ltda., solicita reno-
vação da outorga que lhe foi concedida para executar, 
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão 
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de sons e imagens, no Município de Belém, Estado do 
Pará, pelo prazo de 15 (quinze) anos, a partir de 5 de 
outubro de 2003.

A outorga foi deferida originariamente ao Sistema 
Clube do Pará de Comunicação Ltda., pelo Decreto n° 
96.563, de 19 de agosto de 1988, publicado no Diário 
Oficial da União de 22 de agosto de 1988, e transferi-
da à Rádio e Televisão Marajoara Ltda., pelo Decreto 
de 23 de janeiro de 1997, publicado no Diário Oficial 
da União de 24 de janeiro de 1997.

Observo que a renovação do prazo de vigência 
da outorga, para explorar serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de 
23 de junho de 1972 e no Decreto nº 88.066, de 26 de 
janeiro de 1983, que a regulamentou.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se sobre o pedido, uma vez 
que todas as disposições normativas regentes foram 
atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3° do art. 
223 da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

 
DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à Rá-
dio e Televisão Marajoara Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Belém, Estado 
do Pará.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, 
e 223, da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
n° 53000.009034/2003,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
quinze anos, a partir de 5 de outubro de 2003, a con-
cessão outorgada originariamente ao Sistema Clube 
do Pará de Comunicação Ltda., conforme Decreto nº 
96.536, de 19 de agosto de 1988, e transferida à Rá-
dio e Televisão Marajoara Ltda., pelo Decreto de 23 de 
janeiro de 1997, publicado no Diário Oficial da União 
de 24 de janeiro de 1997, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Belém, Estado do Pará.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

 
EM nº  237/2011 – MC

 
Brasília, 26 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in-

cluso Processo Administrativo n2 53000.045079/2007-
49, em que a EMPRESA PORTOALEGRENSE DE 
COMUNICAÇÃO LTDA solicita renovação da outorga 
concedida para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Porto Alegre, Esta-
do do Rio Grande do Sul, pelo prazo de quinze anos, 
a partir de 17 de novembro de 2007.

A outorga foi conferida, originariamente, à Te-
levisão Pampa Ltda., pelo Decreto n° 80.489, de 5 
de outubro de 1977, publicado no Diário Oficial da 
União de 6 de outubro de 1977, e transferida à Em-
presa Portoalegrense de Comunicação Ltda., pelo 
Decreto nº 94.485, de 17 de junho de 1987, publicado 
no Diário Oficial da União em 18 de junho 1987, e 
renovada pelo Decreto de 26 de julho de 1994, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 27 de julho de 
1994, referendado pelo Decreto Legislativo nº 78, de 
1998, publicado no Diário Oficial da União de 16 de 
novembro de 1998.

Observo que a renovação das concessões outor-
gadas para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dispõe 
a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o Decreto 
nº 88.066, encaminho o processo a Vossa Excelência 
para decisão e submissão da matéria ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3°, da Cons-
tituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à 
Empresa Portoalegrense de Comunicação 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 84, caput, inciso IV, e 223 da 
Constituição, tendo em vista o disposto no art. 6° da 
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.045079/2007-49,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
quinze anos, a partir de 17 de novembro de 2007, a 
concessão outorgada, originariamente, à Televisão 
Pampa Ltda., conforme Decreto nº 80.489, de 5 de ou-
tubro de 1977, transferida à Empresa Portoalegrense 
de Comunicação Ltda., pelo Decreto nº 94.485, de 17 
de junho 1987, renovada pelo Decreto de 26 de julho 
de 1994, publicado no Diário Oficial da União de 27 
de julho de 1994, e aprovada pelo Decreto Legislati-
vo nº 78, de 13 de novembro de 1998, para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Porto Alegre, Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 782/2011 – MC

Brasília, 17 de outubro de 2011

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Pro-
cesso Administrativo nº 53000.012896/2005, em que a 
Rede Mulher de Televisão Ltda., solicita a renovação 
da outorga que lhe foi concedida, para executar, sem 
direito de exclusividade, Serviço de Radiodifusão de 
Sons e Imagens, no Município de Araraquara, Estado 
de São Paulo, pelo prazo de quinze anos, a partir de 
14 de agosto de 2005.

A outorga foi deferida à Rede Mulher de Televisão 
Ltda., pelo Decreto nº 75.837, de 9 de junho de 1975, 
publicado no Diário Oficial da União de 10 de junho 
de 1975, e renovada pelo Decreto de 8 de agosto de 

1994, publicado no Diário Oficial da União de 9 de 
agosto de 1994, referendado pelo Decreto Legislativo 
nº 138, de 1999, publicado no Diário Oficial da União 
de 22 de novembro de 1999.

Observo que a renovação das concessões outor-
gadas para a execução dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dis-
põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto n° 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3°, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à Rede 
Mulher de Televisão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Araraquara, Estado de São 
Paulo.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, 
e 223 da Constituição, tendo em vista o disposto no 
art. 6° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de 
acordo com o que consta do Processo Administrativo 
n° 53000.012896/2005,

Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
quinze anos, a partir de 14 de agosto de 2005, a con-
cessão outorgada originalmente à Rádio Mulher Ltda., 
conforme Decreto nº 75.837, de 9 de junho de 1975, 
renovada pelo Decreto de 8 de agosto de 1994, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 9 de agosto de 
1994, e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 138, de 
19 de novembro de 1999, e transferida à Rede Mu-
lher de Televisão Ltda., de acordo com o Decreto de 
9 de agosto de 2000, publicado no Diário Oficial da 
União de 10 de agosto de 2000, para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Araraquara, Estado 
de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
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subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 848/2011 – MC

Brasília, 16 de novembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de decreto, pelo qual fica renovada a 
concessão outorgada à TV Record de Franca Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Franca, Estado de São Paulo.

2. A concessão, ora em apreço, foi outorgada ori-
ginalmente à TV Imperador Ltda., por meio do Decreto 
nº 75.584, de 10 de novembro de 1975, publicado no 
Diário Oficial da União de 11 de novembro de 1975, 
cuja denominação passou a ser TV Record de Franca 
Ltda., pela Portaria n° 564, de 13 de maio de 1981, e 
posteriormente, TV Record de Franca S/A, pela Por-
taria nº 1.529, de 17 de setembro de 1985.

3. A última renovação da outorga foi deferida por 
meio do Decreto de 15 de agosto de 1994 e aprovada 
pelo Decreto Legislativo n° 135, de 2001, publicado 
no Diário Oficial da União de 21 de maio de 2001.

4. Pretende a requerente a renovação de sua 
concessão por igual período, ou seja, de quinze anos, 
a partir de 16 de janeiro de 2006.

5. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

6. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se 
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legis-
lação aplicável e demonstrando possuir a entidade as 
qualificações necessárias à renovação da concessão, 
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.

7. Nessa conformidade e em observância aos 
termos do §3º do art. 223 da Constituição da Repú-
blica esclareço que o ato de renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 
5300(1.040257/2005, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 20 DE JUNHO DE 2012

Renova a concessão outorgada à TV 
Record de Franca S.A., para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens no 
Município de Franca, Estado de São Paulo.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, e 223 da Constitui-
ção, tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e de acordo com o que cons-
ta do Processo Administrativo n 53000.040257/2005,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 

3º, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quin-
ze anos, a partir de l6 de janeiro de 2006, a concessão 
outorgada originalmente à TV Imperador Ltda., confor-
me Decreto n° 76.584, de 10 de novembro de 1975, 
cuja denominação passou a ser TV Record de Franca 
Ltda., consoante Portaria nº 564, de 13 de maio de 
1981, e posteriormente TV Record de Franca S.A., de 
acordo com a Portaria nº 1.529, de 17 de setembro de 
1985, renovada pelo Decreto de 15 de agosto de 1994, 
publicado no Diário Oficial da União de 16 de agosto 
de 1994, e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 135, 
de 18 de maio de 2001, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Franca, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão renovada será re-
gida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124° da República. – Dilma Rousseff

MENSAGEM Nº 272, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso 511/2012 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional autorizações outorgadas às enti-
dades abaixo relacionadas para executa-
rem, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

– TVR 130/2012 – Portaria n° 171, de 10 
de abril de 2008 – Associação de Radiodifusão 
Comunitária Marimba de Betim, no município 
de Betim – MG;
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– TVR 131/2012 – Portaria n° 184, de 6 
de junho de 2011 – Associação Beneficente, 
Cultural e de Radiodifusão Comunitária de 
Orleans – SC, no Município de Orleans – SC;

– TVR 132/2012 – Portaria n° 10, de 20 
de janeiro de 2012 – Associação Rádio Comu-
nitária Terra Nova FM, no Município de Nova 
Olinda – TO;

– TVR 133/2012 – Portaria n° 20, de 20 
de janeiro de 2012 – Associação Comunitária 
Delta do Jacuí, no Município de São Jerôni-
mo – RS;

– TVR 134/2012 – Portaria n° 64, de 
10 de fevereiro de 2012 – Associação Rádio 
Comunitária Barrolândia FM, no Município de 
Barrolândia – TO;

– TVR 135/2012 – Portaria n° 115, de 2 
de março de 2012 – Associação Mogiana dos 
Profissionais de Rádio e TV, no Município de 
Mogi das Cruzes – SP;

– TVR 136/2012 – Portaria n° 128, de 
02 de março de 2012 – Associação Resgate 
Cultural, no município de Guaraí – TO;

– TVR 137/2012 – Portaria n° 170, de 
21 de março de 2012 – Associação Cultural 
de Radiodifusão Comunitária de Fortaleza do 
Tabocão, no Município de Fortaleza do Tabo-
cão – TO;

– TVR 138/2012 – Portaria n° 191, de 2 de 
abril de 2012 – Associação Rádio Comunitária 
Clube FM, no Município de Sitio Novo – TO; e

– TVR 139/2012 – Portaria n° 216, de 16 
de abril de 2012 – Associação de Radiodifu-
são de Betânia, no Município de Betânia – PE.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art, 49, inciso XII, combinado com 

o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 171, de 10 de abril de 2008 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Ma-
rimba de Betim, no Município de Betim – MG;

2 – Portaria nº 184, de 6 de junho de 
2011 – Associação Beneficente, Cultural e de 
Radiodifusão Comunitária de Orleans – SC, no 
Município de Orleans – SC;

3 – Portaria nº 10, de 20 de janeiro de 
2012 – Associação Rádio Comunitária Terra 
Nova FM, no Município de Nova Olinda – TO;

4 – Portaria nº 20, de 20 de janeiro de 
2012 – Associação Comunitária Delta do Jacuí, 
no Município de São Jerônimo – RS;

5 – Portaria nº 64, de 10 de fevereiro de 
2012 – Associação Rádio Comunitária Bar-
rolândia FM, no Município de Barrolândia – TO;

6– Portaria nº 115, de 2 de março de 
2012 – Associação Mogiana dos Profissio-
nais de Rádio e TV, no Município de Mogi das 
Cruzes – SP;

7 – Portaria nº 128, de 2 de março de 
2012 – Associação Resgate Cultural, no Mu-
nicípio de Guaraí – TO;

8 – Portaria nº 170, de 21 de março de 
2012 – Associação Cultural de Radiodifusão 
Comunitária de Fortaleza do Tabocão, no Mu-
nicípio de Fortaleza de Tabocão – TO;

9 – Portaria nº 191, de 2 de abril de 2012 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no 
Município de Sítio Novo – TO; e

10 – Portaria nº 216, de 16 de abril de 
2012 – Associação de Radiodifusão de Betâ-
nia, no Município de Betânia – PE.

Brasília, 21 de junho de 2012. – Dilma Roussef

EM nº 83/2011 – MC

Brasília, 15 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação de Radiodifusão Comunitária Marim-
ba de Betim, no Município de Betim, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade como caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
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4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.018601/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal. 

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva

PORTARIA Nº 171 DE 10 DE ABRIL DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.018601/2003 e 
do PARECER/MC/CONJURIJSN/N° 0336 – 1.08/2008, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Marimba de Betim, com sede 
Rua Boa Vista, nº 44, Bairro Santo Afonso, no Municí-
pio de Betim, Estado de Minas Gerais, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°54’54”S e longitude em 
44°16’40”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

EM nº 356/2011 – MC

Brasília, 1º de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Beneficente, Cultural e de 
Radiodifusão Comunitária de Orleans – SC, no Muni-

cípio de Orleans, Estado de Santa Catarina, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.006972/09, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Paulo Bernardo Silva

PORTARIA Nº 184 DE 6 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.006972-2009, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Be-
neficente, Cultural e de Radiodifusão Comunitária de 
Orleans – SC, com sede na Rua Professor Maya, s/
n°, Bairro Lomba, Município de Orleans, Estado de 
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.
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Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28°20’57”S e longitude em 
49°17’48”W, utilizando a freqüência de 87,50 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ternos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM no 00051/2012 _ MC

Brasília, 5 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Rádio Comunitária 
Terra Nova FM, no Município de Nova Olinda, no Es-
tado do Tocantins, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.012880/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 

somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 10, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.012880/2010, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária Terra Nova FM, com sede na Rua 31 de 
março, Quadra 119, Lote 22 – Centro, Município de 
Nova Olinda, Estado de Tocantins, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
quentes seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 07° 38’14”S e longitude em 
48°25’10”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. _ Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00059/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Delta do 
Jacuí, no Município de São Jerônimo, Estado do Rio 
Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.031755/2011 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 20, DE 20 DE JANEIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.031755/11, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Deita do Jacuí, com sede na Rua Ramiro 
Barcelos no 77, Conjunto 31, Centro, Município de São 
Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul, para executar 
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29°57’35”S e longitude em 
51º43’30”W, utilizando a frequência de 87,50 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação. 

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. _ Paulo Bernardo Silva _ Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00093/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Rádio Comunitária 
Barrolândia FM, no Município de Barrolândia, Estado 
do Tocantins, explore o serviço de radiodifusão comu-
nitária, em conformidade com o que dispõe caput do 
art. 223, da Constituição da República Federativa do 
Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.026063/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 64, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.026063/2010, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária Barrolândia FM, com sede na Avenida 
Bernardo Sayão, no 149 – Centro, Município de Bar-
rolândia, Estado do Tocantins, para executar o Serviço 
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de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09º50’00”S e longitude em 
48º43’26”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos tenros 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo  Bernardo Silva _ Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 00 111 /2012 – MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Mogiana dos Profissionais 
de Rádio e TV, no Município de Mogi das Cruzes, Es-
tado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.058966/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, _ Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 115, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.058966/2006, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Mo-
giana dos Profissionais de Rádio e TV, com sede na 
Rua Barão de Jacegui, no 1.336 – Jardim Esplanada, 
Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, 
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°31’15”S e longitude em 
46°11’05”W, utilizando a frequência de 87,50 MHz.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no  00117/2012 _ MC

Brasília, 25 de abril de 2012 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Resgate Cultural, no 
Município de Guaraí, Estado do Tocantins, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
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manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.055019/2006 que ora faço acompanhar. com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

 Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 128, DE 2 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.055019/06, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Resga-
te Cultural, com sede na Rua 3, n° 1150, Setor Centro, 
Município de Guaraí, Estado de Tocantins, para execu-
tar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito dc exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 08°49’48”S e longitude em 
48°30’40”W, utilizando a frequência de 87.9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do 
art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a exe-
cução do serviço, em caráter definitivo, no prazo de seis 
meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 131/2012 MC

Brasília, 25 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural de Radiodifusão 
Comunitária de Fortaleza do Tabocão, no Município de 
Fortaleza do Tabocão, Estado do Tocantins, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223 da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.012876/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 170, DE 21 DE MARÇO DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.012876/2010, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Cul-
tural de Radiodifusão Comunitária de Fortaleza do Ta-
bocão, com sede na Rodovia BR-153 – Paço Senhor 
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do Bonfim, s/n° – Centro, Município de Fortaleza do 
Tabocão, Estado do Tocantins, para executar o serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09°03’21”S e longitude em 
48°30’57”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 00155/2012 MC

Brasília, 25 de Abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Rádio Comunitária 
Clube FM, no Município de Sítio Novo, Estado do To-
cantins, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.013388/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Paulo Bernardo Silva

PORTARIA Nº 191, DE 2 DE ABRIL DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.013388/2010, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária clube FM, com sede na Avenida 31 de 
Março, s/nº – Centro, Município de Sítio Novo, Estado 
do Tocantins, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05º36’11”S e longitude em 
47°38’24”W, utilizando a frequência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 00165/2012 MC

Brasília, 9 de Maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão de 
Betânia, no Município de Betânia, Estado de Pernam-
buco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
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manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.064810/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal. 

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Paulo Bernardo Silva

PORTARIA Nº 216, DE 16 DE ABRIL DE 2012

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.064810/2010, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão de Betânia, com sede na Rua Rufino 
Passos Jardim, 17, Município de Betânia, Estado de 
Pernambuco, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 08°16’24”S e longitude em 
38°01’59”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

MENSAGEM N° 273, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

AVISO 512/2012 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional autorizações outorgadas às enti-
dades abaixo relacionadas para executa-
rem, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

– TVR 140/2012 – Portaria nº 197, de 06 
de junho de 2011 – Associação dos Morado-
res do Bairro de Fumas, no município de São 
José da Barra – MG;

– TVR 141/2012 – Portaria n° 199, de 06 
de junho de 2011 – Associação Comunitária 
de Radiodifusão de Cajazeiras, no município 
de Pio IX – PI;

– TVR 142/2012 – Portaria n° 204, de 
06 de junho de 2011 – Associação ONG Rá-
dio Comunitária Mão Amiga, no município de 
Quissamã – RJ;

– TVR 143/2012 – Portaria n° 206, de 06 
de junho de 2011 – Associação de Moradores 
da Vila Davi, no município de Davinópolis – MA;

– TVR 144/2012 – Portaria n° 233, de 13 
de junho de 2011 – Associação de Radiodifu-
são Comunitária de Piaçu – ARCOP, no muni-
cípio de Muniz Freire – Distrito de Piaçu – ES;

TVR 145/2012 – Portaria n° 236, de 13 
de junho de 2011 – Associação Arroio-Gran-
dense de Difusão Cultural, no município de 
Arroio Grande – RS;

– TVR 146/2012 – Portaria n° 237, de 13 
de junho de 2011 – Associação Comunitária 
Bomprogressense de Comunicação, no muni-
cípio de Bom Progresso – RS;

– TVR 147/2012 – Portaria n° 238, de 
13 de junho de 2011 – Associação de Rádio 
Difusão Comunitária de Correia Pinto Voz da 
Terra FM, no município de Correia Pinto – SC;

– TVR 148/2012 – Portaria n° 239, de 
13 de junho de 2011 – Associação Cultural 
Artística de Cerquilho, no município de Cer-
quilho – SP;

– TVR 149/2012 – Portaria n° 260, de 08 
de julho de 2011 – Associação Comunitária 
Rádio Integração FM, no município de Itape-
jara D’Oeste – PR;
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– TVR 150/2012 – Portaria n° 261, de 08 
de julho de 2011 – Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura do Município de Cas-
cavel, no município de Cascavel – PR;

– TVR 151/2012 – Portaria n° 312, de 01 
de agosto de 2011 – Associação Comunitária 
e Cultural de Jerônimo Monteiro, no município 
de Jerônimo Monteiro – ES;

– TVR 152/2012 – Portaria n° 317, de 01 
de agosto de 2011 – Associação Comunitá-
ria de Radiodifusão Vitória FM de Passagem 
Franca do Piauí, no município de Passagem 
Franca do Piauí – PI;

– TVR 153/2012 – Portaria n° 324, de 
01 de agosto de 2011 – Associação Cultural 
e Comunitária Termas de Ibirá, no município 
de Ibirá – SP;

– TVR 154/2012 – Portaria n° 340, de 17 
de agosto de 2011 – Associação Comunitária 
e Beneficente Amigos do Rio Pau D’Arco, no 
município de Pau D’Arco – PA;

– TVR 155/2012 – Portaria n° 346, de 17 
de agosto de 2011 – Associação Cultural Co-
munitária de Cruz das Posses, no município 
de Sertãozinho – SP;

– TVR 156/2012 – Portaria n° 364, de 17 
de agosto de 2011 – Associação de Desenvol-
vimento Comunitário dos Moradores do Bairro 
Adelaide Menezes, no município de Sapeaçu 
– BA; – TVR 157/2012 – Portaria n° 392, de 12 
de setembro de 2011 – Associação de Radio-
difusão Comunitária de Santa Rosa de Lima 
– ARACOSROL, no município de Santa Rosa 
de Lima – SE; – TVR 158/2012 – Portaria n° 
395, de 12 de setembro de 2011 – Associação 
Comunitária para o Desenvolvimento Artístico 
e Cultural do Graça – ASCACG, no município 
de Graça – CE;

MSC 273/2012 – Caput – DCD de 27-
6-2012

– TVR 159/2012 – Portaria nº 458, de 13 
de outubro de 2011 – Associação Comunitária 
Amor Verdadeiro, no município de São José 
do Divino – MG;

– TVR 160/2012 – Portaria nº 459, de 
13 de outubro de 2011 – Associação de De-
senvolvimento Social e Cultural de Belo Vale 
“ADESC-BV”, no município de Belo Vale – MG;

– TVR 161/2012 – Portaria nº 461, de 
13 de outubro de 2011 – Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura dos Amigos 
de Itamarandiba, no município de Itamarandi-
ba – MG.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o   § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Ex-
posições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos: 

1 – Portaria nº 197, de 6 de junho de 2011 
– Associação dos Moradores do Bairro de Fur-
nas, no município de São José da Barra – MG; 

2 – Portaria nº 199, de 6 de junho de 2011 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Cajazeiras, no município de Pio IX – PI;

3 – Portaria nº 204, de 6 de junho de 
2011 – Associação ONG Rádio Comunitária 
Mão Amiga, no município de Quissamã – RJ; 

4 – Portaria nº 206, de 6 de junho de 2011 
– Associação de Moradores da Vila Davi, no 
município de Davinópolis – MA; 

5 – Portaria nº 233, de 13 de junho de 
2011 – Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Piaçu – ARCOP, no município de Muniz 
Freire – Distrito de Piaçu – ES;

6 – Portaria nº 236, de 13 de junho de 
2011 – Associação Arroio-Grandense de Di-
fusão Cultural, no município de Arroio Gran-
de – RS;

7 – Portaria nº 237, de 13 de junho de 
2011 – Associação Comunitária Bomprogres-
sense de Comunicação, no município de Bom 
Progresso – RS;

8 – Portaria nº 238, de 13 de junho de 
2011 – Associação de Rádio Difusão Comu-
nitária de Correia Pinto Voz da Terra FM, no 
município de Correia Pinto – SC;

9 – Portaria nº 239, de 13 de junho de 
2011 – Associação Cultural Artística de Cer-
quilho, no município de Cerquilho – SP; 

10 – Portaria nº 260, de 8 de julho de 
2011 – Associação Comunitária Rádio Inte-
gração FM, no município de Itapejara D’Oeste 
– PR;

11 – Portaria nº 261, de 8 de julho de 
2011 – Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura do Município de Cascavel, no 
município de Cascavel – PR;

12 – Portaria nº 312, de 1° de agosto de 
2011 – Associação Comunitária e Cultural de 
Jerônimo Monteiro, no município de Jerônimo 
Monteiro – ES;
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13 – Portaria nº 317, de 1° de agosto 
de 2011 – Associação Comunitária de Radio-
difusão Vitória FM de Passagem Franca do 
Piauí, no município de Passagem Franca do 
Piauí – PI;

14 – Portaria nº 324, de 1º de agosto 
de 2011 – Associação Cultural e Comunitária 
Termas de Ibirá, no município de Ibirá – SP;

15 – Portaria nº 340, de 17 de agosto de 
2011 – Associação Comunitária e Beneficente 
Amigos do Rio Pau D’Arco, no município de 
Pau D’Arco – PA;

16 – Portaria nº 346, de 17 de agosto 
de 2011 – Associação Cultural Comunitária 
de Cruz das Posses, no município de Sertão-
zinho – SP;

17 – Portaria nº 364, de 17 de agosto 
de 2011 – Associação de Desenvolvimento 
Comunitário dos Moradores do Bairro Adelai-
de Menezes, no município de Sapeaçu – BA;

18 – Portaria nº 392, de 12 de setembro 
de 2011 – Associação de Radiodifusão Comu-
nitária de Santa Rosa de Lima – ARACOSROL, 
no município de Santa Rosa de Lima – SE;

19 – Portaria nº 395, de 12 de setembro 
de 2011 – Associação Comunitária para o 
Desenvolvimento Artístico e Cultural do Gra-
ça – ASCACG, no município de Graça – CE;

20 – Portaria nº 458, de 13 de outubro 
de 2011 – Associação Comunitária Amor Ver-
dadeiro, no município de São José do Divino 
– MG;

21 – Portaria nº 459, de 13 de outubro 
de 2011 – Associação de Desenvolvimento 
Social e Cultural de Belo Vale “ADESC-BV”, 
no município de Belo Vale – MG; e

22 – Portaria nº 461, de 13 de outubro de 
2011 – Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura dos Amigos de Itamarandiba, 
no município de Itamarandiba – MG.

Brasília, 21 de junho de 2012. – Dilma Rousseff.

EM nº 536/2011 – MC

Brasília, 15 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação dos Moradores do Bairro 
de Furnas, no Município de São José da Barra, Esta-

do de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029424/2009, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 197, DE 6 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.029424/09, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação dos 
Moradores do Bairro de Furnas, com sede na Rua 
Carmo do Rio Claro, nº 17, Bairro de Furnas, Muni-
cípio de São José da Barra, Estado de Minas Gerais, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 20° 41’ 07”S e longitude em 
46° 20’ 04”W, utilizando a freqUência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 559/2011 – MC

Brasília, 18 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodi-
fusão de Cajazeiras, no Município de Pio IX, Estado 
do Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons-
tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.015097/2010, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 

somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva

PORTARIA No 199, DE 6 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.015097/10, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão de Cajazeiras, com sede 
na Localidade Cajazeiras, s/n, PI 142 – Zona Rural, 
Município de Pio IX, Estado do Piauí, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06°53’23”S e longitude em 
40°38’21”W, utilizando a frequência de 87,90 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. _ Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 387/2011 – MC

Brasília, 1o de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação ONG Rádio Comuni-
tária Mão Amiga, no Município de Quissamã, Estado 
do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
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tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.054480/05 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,_ Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 204,DE 6 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.054480/05, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação ONG 
Rádio Comunitária Mão Amiga, com sede na Rua 
Visconde de Quissamã, no 119, Centro, Município de 
Quissamã, Estado do Rio de Janeiro, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22°04’28”S e longitude em 
41°29’37”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 388/2011 – MC

Brasília, 1º de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Moradores da Vila 
Davi, no Município de Davinópolis, Estado do Mara-
nhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.031035/05 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, _ Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 206, DE 6 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
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Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo no 53000.031035/05, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação de 
Moradores da Vila Davi, com sede na Av. Davi Alves 
Silva, no 308, Centro, Município de Davinópolis, Estado 
do Maranhão, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05°31’36”S e longitude em 
47°24’04”W, utilizando a frequência de 106.3 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

 
EM no 370/2011 – MC

 
Brasília, 1o de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Piaçu – ARCOP, no Município de Muniz Freire 
– Distrito de Piaçu, Estado do Espírito Santo, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando à inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.038431/08 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

 
PORTARIA No 233, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto 
no inciso II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998, na 
Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo 
no 53000.038431/08, resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão Comunitária de Piaçu – ARCOP, com sede 
na Rua Nossa Senhora da Conceição, no 55 – Vila de 
Piaçu, Município de Muniz Freire – Distrito de Piaçu, 
Estado do Espírito Santo, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20”20’10”S e longitude em 
41”23’31”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
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prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

 
EM no 378/2011 – MC

Brasília, 1o julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Arroio-Grandense de Difu-
são Cultural, no Município de Arroio Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.093839/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 236, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o e art. 19 do Regulamento do Serviço de 

Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.093839/2006, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Arroio-
-Grandense de Difusão Cultural, com sede na Rua Es-
trada Antiga Pedro Osório, Município de Arroio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, para executar o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 32º11’07”S e longitude em 
53°02’42”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o

 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

 
EM no  377/2011 – MC

Brasília, 1o de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Bomprogres-
sense de Comunicação, no Município de Bom Progres-
so, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
que dispõe caput do art. 223, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e a Lei no 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.
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Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo no 
53000.051987/2006 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA No 237, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9o

 e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto no 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei no 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo no 53000.051987/2006, 
resolve:

Art. 1o Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Bomprogressense de Comunicação, com sede 
na Avenida Castelo Branco, 1.587, Centro, Município 
de Bom Progresso, Estado do Rio Grande do Sul, para 
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2o A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27°32’39”S e longitude em 
53°51’58”W, utilizando a frequência de 140,9 MHz.

Art. 3o
 Este ato somente produzirá efeitos legais 

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4o
 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM no 369/2011 – MC

Brasília, 1o de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Rádio Difusão Comuni-
tária de Correia Pinto Voz da Terra FM, no Município 
de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei no 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.028743/09 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3o do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 238, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
Il do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
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2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.028.743/09, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de Rá-
dio Difusão Comunitária de Correia Pinto Voz da Terra 
FM, com sede na Comunidade Rural do Assentamen-
to da Reforma Agrária “PÁTRIA LIVRE”, localidade de 
Águas Sulfurosas, Município de Correia Pinto, Estado 
de Santa Catarina, para executar o Serviço de Radio-
difusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 27° 37’ 57”S e longitude em 
50° 19’ 09” W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 371/2011 – MC

Brasília, 1º de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Artística de Cer-
quilho, no Município de Cerquilho, Estado de São Pau-
lo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-

cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.012420/2004 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 239, DE 13 DE JUNHO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-
ÇÕES, no uso de suas atribuições, considerando o 
disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Regula-
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro-
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo n° 
53000.012420/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Artística de Cerquilho, com sede na Avenida São 
João, nº 600, sala 05, Bairro Nova Cerquilho, Município 
de Cerquilho, Estado de São Paulo, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°10’00”S e longitude em 
47°45’11” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.  – Paulo Bernardo Silva.
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EM Nº 567/2011 – MC

Brasília, 20 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Rádio 
Integração FM, no Município de Itapejara D’Oeste, 
Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.056.991/06 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 260, DE 8 DE JULHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.056.991/06, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Rádio Integração FM, com sede na Rua 
Fernando Ferrari, s/nº, Município de Itapejara D’Oeste 
Estado do Paraná, para executar serviço de radiodifu-

são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 25°57’33”S e longitude em 
52°49’02”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM Nº 569/2011 – MC

Brasília, 20 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura do Município de Cascavel, no 
Município de Cascavel, Estado do Paraná, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.085.278/06 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 261, DE 8 DE JULHO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.085278/2006, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura do Município de 
Cascavel, com sede na Avenida Brasil, s/n°, Centro, 
Município de Cascavel, Estado do Paraná, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 24°59’08”S e longitude em 
53°30’29”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do §3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Paulo Bernardo Silva,– Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº 644/2011 – MC

Brasília, 17 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária e Cultural de 
Jerônimo Monteiro, no Município de Jerônimo Mon-
teiro, Estado do Espírito Santo, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o que 
dispõe caput do art. 223, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.022.915/10 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do 
§3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 312, DE 1º DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.022.915/10, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária e Cultural de Jerônimo Monteiro, com sede 
na BR 482, km 50, s/n°, Bairro Cristal, Município de 
Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º’ A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 20° 47’ 27”S e longitude em 
41° 23’38”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do §3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
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iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Paulo Bernardo Silva,– Ministro de Estado das 
Comunicações.

EM nº 646/2011– MC

Brasília, l7 de agosto de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodi-
fusão Vitória FM de Passagem Franca do Piauí, no 
Município de Passagem Franca do Piauí, Estado do 
Piauí, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.013422/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 317, DE 1º DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 

Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.013422/2010, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão Vitória FM de Passagem 
Franca do Piauí, com sede na Rua Pedro Amâncio, 
68 – Centro, Município de Passagem Franca do Piauí, 
Estado do Piauí, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05°51’39”S e longitude em 
42°26’25”W, utilizando a frequência de 87,90 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 709/2011–MC

Brasília, 9 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Comunitária 
Termas de Ibirá, no Município de Ibirá, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas, também, servem de elo à 
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integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.017908/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 324, DE 1º DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n º 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.017908-09, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Cul-
tural e Comunitária Termas de Ibirá, com sede na Rua 
João Batista Fernandes, n° 666, centro, Município de 
Ibirá, Estado de São Paulo, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21°04’45”S e longitude em 
49°14’29”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva, Ministro de 
Estado das Comunicações.

EM nº 703/2011 – MC

Brasília, 6 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária e Beneficente 

Amigos do Rio Pau D’Arco, no Município de Pau D’Arco, 
Estado do Pará, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.065791/2005 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 340, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.065791/2005, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária e Beneficente Amigos do Rio Pau D’Arco, com 
sede na Avenida Boa Sorte, 439 – Centro, Município 
de Pau D’Arco, Estado do Pará, para executar o Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 07º 47’ 14” S e longitude em 
50° 10’ 23” W, utilizando a frequência de 104,90 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 708/2011 – MC

Brasília, 9 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural Comunitária 
de Cruz das Posses, no Município de Sertãozinho, Es-
tado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o que dispõe caput 
do art. 223, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.023285/2010 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 346, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.023285/2010, 
resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Comunitária de Cruz das Posses, com sede na 
Rua Alfredo Pujol, n° 653, Centro – Distrito de Cruz 
das Posses, Município de Sertãozinho, Estado de 
São Paulo, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21°04’36”S e longitude em 
47°54’00”W, utilizando a frequência de 87.50 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Respeitosamente – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 729/2011 – MC

Brasília, 15 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Desenvolvimento 
Comunitário dos Moradores do Bairro Menezes, no 
Município de Sapeaçu, Estado da Bahia, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.002602/2003 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal. Res-
peitosamente – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 364, DE 17 DE AGOSTO DE 2011

O Ministro De Estado Das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n° 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo n° 53000.002602-
03, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de 
Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do 
Bairro Adelaide Menezes, com sede na Rua Orlando 
Souza, s/n°, Centro, Município de Sapeaçu, Estado 
da Bahia, para executar o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 12° 43’55” S e longitude em 
39° 11’ 34” W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 754/2011 – MC

Brasília, 3 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Santa Rosa de Lima – ARACOS-
ROL, no Município de Santa Rosa de Lima, Estado de 
Sergipe, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.029346/2009 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 392, DE 12 DE SETEMBRO 
 DE 2011

O Ministro De Estado Das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.029346/09, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Santa Rosa de Lima 
– ARACOSROL, com sede na Rua B, Conjunto Der-
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meval do Prado Góes, n° 33, Centro, Município de San-
ta Rosa de Lima, Estado de Sergipe, para executar o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 06° 20’ 01” S e longitude em 
35° 17’ 41” W, utilizando a frequência de 106.3 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM n° 748/2011 – MC

Brasília, 3 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária para o Desen-
volvimento Artístico e Cultural do Graça – ASCACG., 
no Município de Graça, Estado do Ceará, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53000.020452/2008 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3º do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA N° 395, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.020452/08, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Co-
munitária para o Desenvolvimento Artístico e Cul-
tural do Graça – ASCACG, com sede na Rua Domin-
gos Lopes, s/nº – Centro – Distrito Lapa, Município de 
Graça, Estado do Ceará, para executar o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 04° 05’ 10”. S e longitude em 
400 49’ 23” W, utilizando a frequência de 98,7 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.– Paulo Bernardo Silva.

EM n° 815/2011 – MC

Brasília, 3 de novembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-

ga de Autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária Amor Verdadeiro, 
no Município de São José do Divino, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, 
da Constituição da República Federativa do Brasil e a 
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
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fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.022.431/10 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 458, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.022.431/10, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Amor Verdadeiro, com sede na Avenida Getúlio 
Vargas, n° 54, Centro, Município de São José do Divi-
no, Estado de Minas Gerais, para executar o Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 18° 28’ 50” S e longitude em 
41º 23’ 19” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

EM nº 817/2011 – MC

Brasília, 3 de novembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Desenvolvimento 
Social e Cultural de Belo Vale “ADESC-BV”, no Mu-
nicípio de Belo Vale, Estado de Minas Gerais, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.039495/09 que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 459, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
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de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo n° 53000.039495/09, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação de De-
senvolvimento Social e Cultural de Belo Vale “ADESC-
-BV”, com sede na Rua Vicente Paula de Carvalho, n° 
35, Município de Belo Vale, Estado de Minas Gerais, 
para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 200 24’ 47”S e longitude em 
44° 01’ 43” W, utilizando a frequência de 98,7 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de.sua 
publicação. ,– Paulo Bernardo Silva.

EM Nº 813/2011 – MC

Brasília, 3 de novembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura dos Amigos de Itamarandiba, no 
Município de Itamarandiba, Estado de Minas Gerais, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural, mas também servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.029.423/2009 que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

PORTARIA Nº 461, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo n° 53000.029.423/2009, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura dos Amigos de 
Itamarandiba, com sede na Rua dos Hibiscos, n° 35, 
Bairro Florestal, Município de Itamarandiba, Estado de 
Minas Gerais, para executar o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 17° 51’ 01”S e longitude em 
42° 51’ 17”W, utilizando a frequência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Paulo Bernardo Silva.

MENSAGEM N° 274, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso n° 513, de 2012 – C. Civil

Comunica que foram autorizadas, con-
forme Despachos de 21 de junho de 2012, 
as transferências indiretas, para outros 
grupos de cotistas, do controle societário 
das Rádio Record de Curitiba Ltda., Rádio 
Porta Voz de Cianorte Ltda., e Rádio Difu-
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sora América de Chopinzinho Ltda., con-
cessionárias de serviços de radiodifusão 
sonora em ondas médias, nos municípios 
de Curitiba, Cianorte e Chopinzinho, Esta-
do do Paraná.

–CAC nº 5/2012
– CAC nº 6/2012
– CAC nº 7/2012.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5°, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional n° 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que fo-
ram autorizadas, conforme Despachos de 21 de junho 
de 2012, publicados no Diário Oficial da União do dia 
22 de junho de 2012, as transferências indiretas, para 
outros grupos de cotistas, do controle societário das 
Rádio Record de Curitiba Ltda., Rádio Porta Voz de 
Cianorte Ltda., e Rádio Difusora América de Chopinzi-
nho Ltda., concessionárias de serviços de radiodifusão 
sonora em ondas médias, nos municípios de Curitiba, 
Cianorte e Chopinzinho, Estado do Paraná.

Brasília, 22 de junho de 2012.– Dilma Rousseff.

EM n° 181/2011 – MC

Brasília, 4 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.016771/2003, em 
que a RÁDIO RECORD DE CURITIBA LTDA. solicita 
autorização para alterar seu contrato social.

A entidade em apreço é detentora de concessão 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, 
conferida, originariamente, à Rádio Atalaia de Porto 
Alegre Ltda., pelo Decreto nº 1.401, de 26 de setembro 
de 1962, publicado no Diário Oficial da União no dia 
1° de outubro de 1962, posteriormente, autorizada a al-
terar sua denominação social para a atual pela Portaria 
n° 143, de 24 de setembro de 1991 e, renovada pelo 
Decreto de 10 de junho de 2009, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 12 subsequente, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 578, de 2010, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 31 de agosto de 2010.

A pretensa mudança contratual consiste na trans-
ferência da totalidade das cotas representativas do seu 
capital social, operação que resulta em transferência 
indireta da outorga, conforme previsto no art. 89, § 
2º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n° 52.795/63. Essa alteração 
necessita de prévia anuência do Poder Público, con-
forme determinação contida no art. 38, alínea “c”, da 
Lei nº 4.117/62.

Em decorrência da alteração contratual almeja-
da, os quadros societário e diretivo da concessionária 
passarão a ficar constituídos da seguinte forma:

O pedido encontra-se formalmente instruído com 
a documentação prevista no Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795!63, 
de forma que a Consultoria Jurídica manifestou-se fa-
voravelmente, por entender que os novos sócios pre-
enchem as qualificações exigidas pelas normas que 
regem o serviço.

Diante do exposto, e tendo em vista o art. 96, item 
3, alínea “a”, do citado Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, que atribui ao Presidente da República 
a decisão final sobre o pedido de transferência indireta 
de concessão, submeto o assunto à consideração de 
Vossa Excelência.

Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição da 
República, atento para a necessidade de que se pro-
ceda à devida comunicação ao Congresso Nacional, 
após efetivação da transferência ora autorizada.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DESPACHO DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Exposição de Motivos nº 181, de 4 de maio de 
2011 (Processo nº 53000.016771/2003-36). Transfe-
rência indireta, para outro grupo de cotistas, do con-
trole societário da Rádio Record de Curitiba Ltda., 
concessionária de serviço dc radiodifusão sonora em 
ondas médias, no Município de Curitiba, Estado do 
Paraná. Autorizo. Em, 21 de junho de 2012.– Dilma 
Rousseff.

EM no 522/2011 – MC

Brasília, 15 de julho de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo no 53000.026968/2008, em 
que a Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda. solicita auto-
rização para alterar seu contrato social.
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A entidade em apreço é detentora de concessão 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em ondas 
médias, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, 
conferida pela Portaria MVOP no 284, de 9 de abril de 
1957, publicada no Diário Oficial da União no dia 30 
subsequente, e renovada pelo Decreto de 16 de maio 
de 1996, publicado no Diário Oficial da União do dia 
17 de maio de 1996, aprovado pelo Decreto Legislativo 
no 169, de 2001, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 4 de junho de 2001.

A pretensa mudança contratual consiste na trans-
ferência da totalidade das cotas representativas do seu 
capital social, operação que resulta em transferência 
indireta da outorga, conforme previsto no art. 89, § 
2o, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto no 52.795/63. Essa alteração 
necessita de prévia anuência do Poder Público, con-
forme determinação contida no art. 38, alínea c, da 
Lei no 4.117/62.

Em decorrência da alteração contratual almeja-
da, os quadros societário e diretivo da concessionária 
passarão a ficar constituídos da seguinte forma:

O pedido encontra-se formalmente instruído com a 
documentação prevista no Re gulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795/63, 
de forma que a Consultoria Jurídica manifestou-se fa-
voravelmente, por entender que os novos sócios pre-
enchem as qualificações exigidas pelas normas que 
regem o serviço.

Diante do exposto, e tendo em vista o art. 96, item 
3, alínea a, do citado Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, que atribui ao Presidente da República 
a decisão final sobre o pedido de transferência indireta 
de concessão, submeto o assunto à consideração de 
Vossa Excelência.

Nos termos do art. 222, § 5o, da Constituição da 
República, atento para a necessidade de que se pro-
ceda à devida comunicação ao Congresso Nacional, 
após efetivação da transferência ora autorizada.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DESPACHO DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Exposição de Motivos no 522, de 15 de setem-
bro de 2011 (Processo no 53000.026968/2008-98). 
Transferência indireta, para outro grupo de cotistas, 
do controle societário da Rádio Porta Voz de Cianor-
te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão 
sonora, em ondas médias, no Município de Cianorte, 
Estado do Paraná. Autorizo. Em, 21 de junho de 2012. 
– Dilma Rousseff.

EM no 712/2011– MC

Brasília, 13 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo no 53000.0188342005, em 
que a Rádiodifusora América de Chopinzinho Ltda., 
solicita autorização para alterar seu contrato social.

A outorga em apreço foi deferida à Rádio San 
Thiago Dantas Ltda., pelo Decreto no 95.293, de 24 
de novembro de 1987, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 25 subsequente, posteriormente, auto-
rizada a alterar sua denominação social para a atual, 
pela Portaria no 215, de 20 de dezembro de 1999 e, 
renovada pelo Decreto de 10 de julho de 2002, pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia 11 subse-
quente, aprovado pelo Decreto Legislativo no 93, de 
2005, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 
de fevereiro de 2005 para explorar o serviço de radio-
difusão sonora, em ondas médias, no Município de 
Chopinzinho, Estado do Paraná.

A pretensa mudança contratual, além de aumentar  
o capital, consiste na transferência de todas as cotas 
representativas do seu capital social, operação que 
resulta em transferência indireta da outorga, conforme 
previsto no art. 89, § 2o, do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795/63. 
Essa alteração necessita de prévia anuência do Poder 
Público, conforme determinação contida no art. 38, 
alínea c, da Lei no 4.117/62.

Em decorrência da alteração contratual almeja-
da, os quadros societário e diretivo da concessionária 
passarão a ficar constituídos da seguinte forma:

O pedido encontra-se formalmente instruído com 
a documentação prevista no Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795/63, 
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de forma que a Consultoria Jurídica manifestou-se fa-
voravelmente, por entender que os novos sócios pre-
enchem as qualificações exigidas pelas normas que 
regem o serviço.

Diante do exposto, e tendo em vista o art. 96, item 
3, alínea a, do citado Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, que atribui ao Presidente da República 
a decisão final sobre o pedido de transferência indireta 
de concessão, submeto o assunto à consideração de 
Vossa Excelência.

Nos termos do art. 222, § 5o, da Constituição da 
República, atento para a necessidade de que se pro-
ceda à devida comunicação ao Congresso Nacional, 
após efetivação da transferência ora autorizada.

Respeitosamente.– Paulo Bernardo Silva.

DESPACHO DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Exposição de Motivos no 712, de 13de setem-
bro de 2011 (Processo no 53000.018834/2005-51). 
Transferência indireta, para outro grupo de cotistas, 
do controle societário da Rádio Difusora América de 
Chopinzinho Ltda., concessionária de serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas média, no Município de 
Chopinzinho, Estado do Paraná. Autorizo. Em, 21de 
junho de 2012. _ Dilma Rousseff. 

MENSAGEM N° 275, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso n° 514/2012 – C. Civil

Comunica que foi autorizada, con-
forme Decreto de 21 de junho de 2012, 
a transferência para a Rádio e Televisão 
Matogrossense Ltda. das concessões ou-
torgadas à Rede Brasileira de Rádio e 
Televisão Ltda., para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens nos Mu-
nicípios de Rondonópolis e Sinop, Estado 
de Mato Grosso.

– CAC nº 8/2012.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, §5°, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que 
foi autorizada, conforme Decreto de 21 de junho de 
2012, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 
de junho de 2012, a transferência para a Rádio e Te-
levisão Matogrossense Ltda. das concessões outorga-
das à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
nos Municípios de Rondonópolis e Sinop, Estado de 
Mato Grosso.

Brasília, 22 de junho de 2012. – Dilma Rousseff.

EM n° 713/2011–MC

Brasília, 12 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o Processo Administrativo nº 53000.059167/2006, 
que trata da transferência direta da concessão outor-
gada à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., 
para executar o Serviço de Radiodifusão de Sons e 
Imagens nos Municípios de Rondonópolis e Sinop, 
Estado do Mato Grosso, à Rádio e Televisão Mato-
grossense Ltda., cujos quadros societário e diretivo 
são assim constituídos:

As concessões ora em análise foram outorgadas 
pelo Decreto de 10 de janeiro de 2001, publicado no 
Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2001, refe-
rendadas pelo Decreto Legislativo n° 166, de 2002, e 
pelo Decreto Legislativo n° 163, de 2002, respectiva-
mente, publicados no Diário Oficial da União de 1° 
de julho de 2002.

A transferência da outorga para executar serviços 
de radiodifusão é regida pelas disposições contidas no  
ulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo 
Decreto n°  52.795, de 31 de outubro de 1963.

Cumpre ressaltar que os pedidos foram ana-
lisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e 
considerados de acordo com as disposições legais 
aplicáveis, demonstrando possuir a cessionária as 
qualificações exigidas para a continuidade da explo-
ração do Serviço.

Diante do exposto, tendo em vista a determinação 
do art. 94, item 3, alínea “a”, do citado Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao Presi-
dente da República a decisão final sobre pedidos de 
transferência direta de concessão, submeto o assunto 
à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 2012.

Transfere para a Rádio e Televisão Ma-
togrossense Ltda. as concessões outorga-
das à Rede Brasileira de Rádio e Televisão 
Ltda., para executar serviço de radiodifusão 
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de sons e imagens nos Municípios de Ron-
donópolis e Sinop, Estado de Mato Grosso.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 
38, caput, alínea “c”, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, e o que consta do Processo Administrativo 
nº 53000.059167/2006-47,

DECRETA

Art. 1º Ficam transferidas para a Rádio e Televi-
são Matogrossense Ltda. as concessões outorgadas à 
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., conforme 
Decreto de 10 de janeiro de 2001, publicado no Diário 
Oficial da União de 11 de janeiro de 2001, aprovadas 
pelos Decretos Legislativos n° 166 e n° 163, de 28 de 
junho 2002, para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens nos Municípios de Rondonópolis e 
Sinop, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão 
cuja concessão é transferida por este Decreto será 
regida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subsequentes e regulamentos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de junho de 2012; 191° da Indepen-
dência e 124° da República. – Dilma Rousseff.

MENSAGEM N° 285, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso n° 524/2012 – C. Civil

Comunica que foi autorizada, confor-
me Despacho de 21 de junho de 2012, a 
transferência indireta, para outro grupo 
de cotistas, do controle societário da Rede 
Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda., 
exploradora de serviço de radiodifusão, 
no município de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

– CAC nº 9/2012.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5°, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que 
foi autorizada, conforme Despacho de 21 de junho de 
2012, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 
de junho de 2012, a transferência indireta, para ou-
tro grupo de cotistas, do controle societário da Rede 
Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda., exploradora 
de serviço de radiodifusão, no município de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Brasília, 25 de junho de 2012.–  Dilma Rousseff.

EM n° 730/2011 – MC

Brasília, 15 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo nº 53000.011241/2011, em 
que a REDE CENTRO OESTE DE RÁDIO E TELE-
VISÃO LTDA., solicita autorização para alterar o seu 
contrato social.

2. A entidade em apreço é detentora de conces-
são para executar o Serviço de Radiodifusão de Sons 
e Imagens, no Município de Campo Grande, Estado do 
Mato Grosso do Sul, conferida pelo Decreto n° 78.190, 
de 3 de agosto de 1976, publicado no Diário Oficial 
da União de 4 de agosto de 1976, e renovada pelo 
Decreto de 17 de julho de 2000, publicado no Diário 
Oficial da União de 18 de julho de 2000, referendado 
pelo Decreto Legislativo n° 26, de 2005, publicado no 
Diário Oficial da União de 25 de fevereiro de 2005, e o 
Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu-
lada, conferida pela Portaria n° 964, de 18 de agosto 
de 1976, publicada no Diário Oficial da União de 24 
de agosto de 1976 e renovada pela Portaria n° 634, 
de 24 de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial 
da União de 14 de dezembro de 2001, referendada 
pelo Decreto Legislativo n° 858, de 2003, publicado 
no Diário Oficial da União de 17 de novembro de 2003.

3. A pretensa alteração contratual consiste na 
transferência da totalidade das cotas representativas 
do seu capital social, operação que resulta em trans-
ferência indireta da outorga, conforme previsto no art. 
89, § 2º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795/63, necessitan-
do tal alteração de prévia anuência do Poder Público, 
conforme determinação contida no art. 38, alínea “c”, 
da Lei n° 4.117/62.

4. Em decorrência da alteração contratual almeja-
da, os quadros societário e diretivo da concessionária 
passarão a ficar constituídos da seguinte forma:

5. O pedido encontra-se formalmente instruído 
com a documentação prevista no Regulamento dos 
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Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 
52.795/63, de forma que a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestou-se favoravelmente ao atendimento 
do pedido, por entender que os novos acionistas pre-
enchem as qualificações exigidas pelas normas que 
regem o serviço.

6. Diante do exposto e tendo em vista o que pre-
ceitua o art. 96, item 3, alínea “a”, do citado Regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao 
Presidente da República a decisão final sobre o pedi-
do de transferência indireta de concessão, submeto o 
assunto à consideração de Vossa Excelência.

7. Nos termos do art. 222, § 5°, da Constituição 
da República, atento para a necessidade de que se 
proceda à devida comunicação ao Congresso Nacio-
nal, após a efetivação da transferência, se autorizada.
Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DESPACHO DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Exposição de Motivos nº 730, de 15 de setembro 
de 2011 (Processo nº 53000.011241/2011-10). Transfe-
rência indireta, para outro grupo de cotistas, do controle 
societário da Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão 
Ltda., exploradora de serviço de radiodifusão, no Mu-
nicípio de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul. Autorizo. 21 de junho de 2012.– Dilma Rousseff.

MENSAGEM N° 286, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional os atos constantes dos Decretos 
de 22 de junho de 2012, publicados no Di-
ário Oficial da União do dia 25 de junho de 
2012, que outorgam concessões às entida-
des abaixo relacionadas para explorarem, 
sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão de sons e imagens:

– TVR nº 197/2012 – Sinal Brasileiro de 
Comunicação S/C Ltda., no município de Ma-
capá – AP;

– TVR nº 198/2012 – Rádio e Televisão 
Século 21 Ltda., no município de Campanha 
– MG;

– TVR nº 199/2012 – Empresa de Co-
municação Piemonte Ltda., no município de 
Campina Grande – PB;

– TVR nº 200/2012 – Rede Mundial de 
Rádio e Televisão Ltda., no município de Santo 
Ângelo – RS; e – TVR nº 201/2012 – TV Pio-
neira de Mogi das Cruzes Ltda., no município 
de Cubatão – SP.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3° do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 22 de junho de 2012, publicados no Diário Oficial 
da União do dia 25 de junho de 2012, que outorgam 
concessões às entidades abaixo relacionadas para 
explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão de sons e imagens:

1 – Sinal Brasileiro de Comunicação S/C 
Ltda., no município de Macapá – AP;

2 – Rádio e Televisão Século 21 Ltda., 
no município de Campanha – MG;

3 – Empresa de Comunicação Piemonte 
Ltda., no município de Campina Grande – PB;

4 – Rede Mundial de Rádio e Televisão 
Ltda., no município de Santo Ângelo – RS; e

5 – TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda., 
no município de Cubatão–SP.

Brasília, 25 de junho de 2012.– Dilma Rousseff.

EM n° 154/2011– MC

Brasília, 27 de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência n° 014/2002–SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão de sons e imagens, no Município de Macapá, 
Estado do Amapá.

A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que o Sinal 
Brasileiro de Comunicação S/C Ltda.

(Processo n° 53000.008410/2002) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a ven-
cedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, homologado em 17 de maio de 2010, 
motivo pelo qual outorgo a concessão, na forma do 
projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2012

Outorga concessão ao Sinal Brasileiro 
de Comunicação S/C Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Macapá, Estado do Amapá.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223 
da Constituição, e o art. 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, e de acordo com o que consta 
do Processo nº 53000.008410/2002–35, Concorrência 
nº 014/2002–SSR/MC,

DECRETA

Art. 1º Fica outorgada concessão ao Sinal Bra-
sileiro de Comunicação S/C Ltda., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Muni-
cípio de Macapá, Estado do Amapá.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2º.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124° da República.– Dilma Rousseff.

EM nº 876/2011 – MC

Brasília, 14 de dezembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência nº 003/2010– CEL/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Campanha, 
Estado de Minas Gerais.

A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria n° 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu 
que a Rádio e Televisão Século 21 Ltda. (Processo 
n°  53000.019793/2010) obteve a maior pontuação do 

valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma do 
projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2012

Outorga concessão à Rádio e Televisão 
Século 21 Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Municí-
pio de Campanha, Estado de Minas Gerais.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 
223, da Constituição, e art. 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, e de acordo com o que consta 
do Processo n° 53000.019793/2010, Concorrência nº 
003/2010–CEUMC,

DECRETA

Art. 1° Fica outorgada concessão à Rádio e Te-
levisão Século 21 Ltda., para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Cam-
panha, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, contado da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2°.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2012; 191° da Indepen-
dência e 124° da República.– Dilma Rousseff.

EM nº 00787/2011 MC

Brasília, 26 de abril de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência n2 072/2001–SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.
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A Comissão Permanente de Licitação de Servi-
ços de Radiodifusão, constituída pela Portaria nº 223, 
de 6 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da 
União de 7 subsequente, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e de 
preço pela outorga das entidades proponentes, com 
observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
a Empresa de Comunicação Piemonte Ltda. (Processo 
n° 53103.000240/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma do 
projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2012

Outorga concessão à Empresa de Co-
municação Piemonte Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Campina Grande, Estado 
da Paraíba.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223 
da Constituição, e o art. 34, § 1°, da Lei n° 4.117, de 
27 de agosto de 1962, e de acordo com o que consta 
do Processo n° 53103.000240/2001,

DECRETA

Art. 1° Fica outorgada concessão à Empresa de 
Comunicação Piemonte Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2º.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2012; 191º da Indepen-
dência e 124º da República. – Dilma Rousseff.

EM nº 61/2011 – MC

Brasília, 1º de abril de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência n° 158/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Rede Mundial de Rádio e Televisão Ltda. (Processo 
nº 53790.000701/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma do 
projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente,– Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2012

Outorga concessão à Rede Mundial 
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Santo Ângelo, Estado do 
Rio Grande do Sul.

A Presidenta da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 
223, caput, da Constituição, e o art. 34, § 1º, da Lei 
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e de acordo com 
o que consta do Processo n° 53790.000701/2002-26, 
Concorrência nº 158/200/ SSR/MC,

DECRETA

Art. 1º Fica outorgada concessão à Rede Mundial 
de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2º.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2012; 191°da Indepen-
dência e 124º da República.– Dilma Rousseff.

EM no 225/2011– MC

Brasília, 18 de maio de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência no 015/2002-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Cubatão, 
Estado de São Paulo.

A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria no 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que 
a TV Pioneira de Mogi das Cruzes Ltda., (Processo 
no 3.000.008424/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma do 
projeto de decreto.

Esclareço que, de acordo com o § 3o do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, _ Paulo Bernardo Silva.

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2012

Outorga concessão à TV Pioneira de 
Mogi das Cruzes Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cubatão, Estado de São 
Paulo.

A Presidenta da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223 
da Constituição, e o art. 34, § 1o, da Lei no 4.117, de 
27 de agosto de 1962, e de acordo como que consta 
do Processo no 53000.008424/2002-59, Concorrência 
no 015/2002-SSR/MC,

DECRETA

Art. 1o’ Fica outorgada concessão à TV Pioneira 
de Mogi das Cruzes Ltda., para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Cubatão, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão será regida pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
quentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 2o Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3o do art. 223 da Constituição.

Art. 3o O contrato decorrente da concessão deverá 
ser assinado no prazo de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2o.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2012; 191o da Indepen-
dência 122o da República.– Dilma Rousseff.

PROJETO DE LEI Nº 4.104, DE 2012 
(Da Sra. Erika Kokay)

Altera o art. 16 da Lei nº 5.540, de 1968, 
para dispor sobre o processo de escolha 
de dirigentes das instituições federais de 
educação superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e V do art. 16 da Lei nº 5.540, 

de 28 de novembro de 1968, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.16 ...................................................
 ..............................................................
I – O Reitor e Vice-Reitor de universidade 

federal, de instituto federal e de centro fede-
ral de educação tecnológica serão nomeados 
pelo Presidente da República e escolhidos, 
por maioria absoluta de votos, em processo 
eleitoral interno a cada instituição, conduzido 
nos termos definidos no âmbito de sua res-
pectiva autonomia, assegurada a participação 
igualitária dos segmentos docente, discente e 
técnico-administrativo da comunidade acadê-
mica, à base da ponderação de um terço para 
cada segmento;

...............................................................
 ..............................................................
V – O Diretor e Vice-Diretor de estabeleci-

mento isolado de ensino superior mantido pela 
União, qualquer que seja sua natureza jurídica, 
serão nomeados pelo Presidente da República 
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e escolhidos de acordo com os procedimentos 
previstos no inciso I deste artigo;” (NR)

Art. 2º Revogam-se os incisos II, III e VI do art. 16 
da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O objetivo do projeto de lei ora apresentado é as-
segurar às universidades públicas e demais instituições 
federais de educação superior plena autonomia na es-
colha de seus dirigentes, consoante preceito constitu-
cional que já lhes garante autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Em harmonia com essa proposta, o projeto de lei 
pretende garantir a professores, alunos e servidores 
isonomia de tratamento no momento da escolha do 
reitor, ao definir que cada um desses segmentos terá 
participação igualitária, correspondente a um terço dos 
votos no processo eletivo para a escolha do dirigente 
máximo da instituição de ensino. 

Vale lembrar que, pela legislação ora vigente, 
os votos dos professores têm um peso de 70% no 
processo eletivo dos reitores enquanto aos alunos e 
servidores é reservada apenas uma participação de 
15% para cada grupo, evidenciando, portanto, um tra-
tamento que privilegia sobremaneira o peso do voto 
dos professores em detrimento da representatividade 
dos alunos e servidores. 

Adicionalmente, é questão de justiça que essa 
liberdade de escolha também se aplique aos estabe-
lecimentos federais isolados de educação superior, na 
medida em que operam no mesmo patamar de quali-
ficação do ensino e da pesquisa.

Com as alterações ora proposta, fica, pois, institu-
ído não apenas o processo eleitoral direto, mas, o que 
mais importante, fica assegurada também a participa-
ção igualitária dos diversos segmentos que compõem 
a comunidade acadêmica, de acordo com normas es-
tabelecidas no âmbito autônomo de cada instituição. 

Com certeza, esse é processo representa um 
grande avanço e contribuirá para a maior democra-
tização e para o fortalecimento das universidades e 
demais instituições federais públicas de ensino, que 
são fruto da construção coletiva do trabalho realizado 
pelos diferentes segmentos que nelas atuam.

Estou segura de que a relevância da iniciativa e 
seu significado para a rede federal de educação su-
perior haverão de levar os ilustres Pares a emprestar 
o necessário apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Deputada 
Erika Kokay – PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 4.105, DE 2012 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Estabelece que os crimes contra o pa-
trimônio são crimes permanentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei estabelece que os crimes contra 

o patrimônio são crimes permanentes. 
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do 
seguinte Art. 183 A:

“Art. 183 A. Os crimes deste Título são 
considerados permanentes, cessando a per-
manência apenas quando o autor não mais 
detiver o objeto do ilícito.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os crimes contra o patrimônio são a chaga aber-
ta de nossa sociedade e por sua causa milhares de 
vidas se perdem todos os anos. Também floresce uma 
verdadeira indústria de segurança privada, milícias se 
formam, e o Estado vai assistindo inerte a insegurança 
de seus cidadãos, que acabam tendo que viver presos 
nas grades dos condomínios e, ainda assim, continu-
am sendo roubados.

Assistimos indefesos coisas como o aumento 
exponencial dos sequestros relâmpagos, a explosão 
dos caixas eletrônicos – que virou moda , o furto na 
chamada “saidinha de banco”. Raríssimo é o dia em 
que nossos jornais não registram assaltos, roubos e 
furtos de todos os tipos, acompanhados de agressões, 
lesões corporais e mortes.

Cabe a nós legisladores fazer com que o Esta-
do tenha um aparelho mais eficiente para coibir essa 
situação.

Para tanto, oferecemos medida que, embora 
simples à primeira vista, acabará sendo valiosa para 
permitir a persecução dos crimes contra o patrimônio.

Estamos propondo que o Código Penal seja al-
terado a fim de explicitar que os crimes contra o patri-
mônio são de natureza permanente, ou seja, que são 
diferidos no tempo. Enquanto durar a situação de per-
manência é possível a prisão em flagrante.

Nosso projeto prevê que a permanência somen-
te cessa quando o autor do crime não mais esta na 
posse ou detenção da res derelictae (a coisa rouba-
da). Tal mudança em nossa lei penal terá o condão de 
fazer com que as prisões desses criminosos seja mais 
rápida e eficiente, atingindo até mesmo aqueles que 
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são receptadores das mercadorias, dando um golpe 
definitivo nessa indústria paralela da qual o crime or-
ganizado se alimenta.

Com essa simples mudança, aperfeiçoaremos o 
ordenamento contribuindo para a segurança de todos.

Conclamamos, pois, os Nobres Pares a aprova-
rem esta proposição.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Deputado 
Roberto de Lucena. 

PROJETO DE LEI Nº 4.106, DE 2012 
(Do Sr. Ademir Camilo)

Regulamenta o exercício da profissão 
de Supervisor Educacional, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A profissão de Supervisor Educacional 

regula-se por esta lei.
Art. 2º O Supervisor Educacional tem como ob-

jetivo de trabalho articular crítica e construtivamente o 
processo educacional, motivando a discussão coletiva 
da Comunidade Escolar acerca da inovação da prática 
educativa a fim de garantir o ingresso, a permanên-
cia e o sucesso dos alunos, através de currículos que 
atendam as reais necessidades da clientela escolar, 
atuando no âmbito dos sistemas educacionais Fede-
ral, Estadual e Municipal, em seus diferentes níveis 
e modalidades de ensino e em instituições públicas 
e privadas. 

Parágrafo Único: O Supervisor Educacional coor-
denará e irá contribuir nas atividades de planejamen-
to, execução, controle e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico, juntamente com os demais especialistas, 
direção e professores da Unidade Educativa.

Art. 3º O exercício da profissão de Supervisor 
Educacional é exclusivo dos portadores de diploma 
de curso superior em Pedagogia ou em nível de pós-
-graduação devidamente registrado e reconhecido 
pelo Conselho Nacional de Educação, nas seguintes 
modalidades:

I – de licenciatura plena em Pedagogia 
e/ou Habilitação em Supervisão Escolar;

II – de pós-graduação em Supervisão 
Educacional.

Parágrafo Único: Os diplomas expedidos por ins-
tituições estrangeiras devem obedecer ao disposto no 
parágrafo 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, que “Es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional.”

Art. 4º São Atribuições do Supervisor Educacional: 

I – Participar, junto com a comunidade 
escolar, do processo de elaboração e atuali-
zação do Regimento Escolar e utilização des-
te como instrumento de suporte pedagógico;

II – Coordenar, junto com os professo-
res, o processo de sistematização e divulga-
ção das informações sobre o educando, para 
conhecimento dos pais, criando processos de 
integração com a escola;

III – Mobilizar os professores da unidade 
escolar para qualificação do processo ensino-
-aprendizagem, através da composição, ca-
racterização e acompanhamento das turmas 
e horário escolar;

IV – Supervisionar o cumprimento dos 
dias letivos e horas/aula estabelecidos legal-
mente;

V – Assessorar os sistemas educacionais 
e instituições públicas e privadas nos aspectos 
concernentes à ação pedagógica;

VI – Propiciar condições para a forma-
ção permanente dos educadores em serviço;

VII – Orientar e acompanhar os profes-
sores no planejamento e desenvolvimento dos 
conteúdos, bem como sugerir novas metodo-
logias que os avaliem na prática pedagógica 
e aperfeiçoem seus métodos didáticos;

VIII – Planejar e coordenar atividades de 
atualização no campo educacional; 

IV – Coordenar o processo de sonda-
gem de interesses, aptidões e habilidades do 
educando;

X – Acompanhar o desenvolvimento da 
proposta pedagógica da escola e o trabalho 
do professor junto ao aluno auxiliando em si-
tuações adversas.

XI- Participar da análise qualitativa e 
quantitativa do rendimento escolar, junto aos 
professores e demais especialistas, visando 
reduzir os índices de evasão e repetência, e 
qualificar o processo ensino-aprendizagem;

XII – Valorizar a iniciativa pessoal e dos 
projetos individuais da comunidade escolar;

Art. 5º Supervisor Educacional é sinônimo de Su-
pervisor Escolar e Supervisor Pedagógico, para todos 
os efeitos dessa Lei.

Art. 6º É direito dos Supervisores Educacionais 
se organizarem em entidades de classe.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

A escola é uma das instituições sociais que ne-
cessita de constante ajuste à realidade contemporâ-
nea, a fim de cumprir o seu papel na sociedade que 
é atingir a renovação da ação educativa para exercer 
uma cidadania plena. Sem educação não há cidada-
nia, por isso é importante a regulamentação deste 
profissional na escola.

É o Supervisor Educacional que exerce ativida-
de profissional específica, em nível superior com ha-
bilitação em Supervisão Educacional. É ele que, no 
processo didático, é indispensável na escola como 
elemento articulador no planejamento, no desenvolvi-
mento pedagógico e institucional da Unidade Escolar, 
atuando nas relações internas e externas da escola, 
envolvendo os professores, alunos, seus pais e a co-
munidade como um todo.

Ao se estabelecer um conceito supervisão, é im-
portante esclarecer o sentido etimológico do termo. A 
palavra Supervisão é formada pelos vocábulos super 
(sobre) e visão (ação de ver). Indica a atitude de ver 
com mais clareza uma ação qualquer. Como significa-
ção estrita do termo, pode-se dizer que significa olhar 
de cima, dando uma “idéia de visão global”.

O Supervisor Educacional faz parte do corpo de 
professores e tem a especificidade do seu trabalho 
caracterizado pela coordenação – organização em 
comum – das atividades didáticas e curriculares e a 
promoção e o estímulo de oportunidades coletivas 
de estudo.

A supervisão educacional, escolar ou pedagógica 
constitui-se num trabalho profissional que tem o com-
promisso juntamente com os professores de garantir 
os princípios de liberdade e solidariedade humana, no 
pleno desenvolvimento do educando, no seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho e, para isso assegurar a qualidade de ensi-
no, da educação, da formação humana.

As características da Supervisão Escolar são 
justificadas a partir do contexto de sua ação. Dizem 
respeito a procedimentos, objetivos, conteúdos e fina-
lidades. Assim sendo, sua primeira característica é a 
complexidade de sua função.

Em algumas entrevistas, ao responderem a 
questão sobre as principais características da atu-
ação da supervisão nas instituições de ensino, os 
entrevistados foram quase unânimes em dizer que a 
função de supervisor acopla funções de orientador, 
assistente social, psicólogo, visando prestar suporte 
às atividades dos professores no desenvolvimento 
do currículo escolar.

A regulamentação do exercício profissional é 
importante e necessária na maioria das profissões. 

O objetivo de tal procedimento é o de oferecer à so-
ciedade instrumentos para controlar a qualidade do 
exercício da profissão e exigir o cumprimento dos 
deveres e direitos dos profissionais.

Sala de Sessões, 26 de junho de 2012.– Depu-
tado Ademir Camilo, PSD/MG.

PROJETO DE LEI Nº 4.107, DE 2012 
(Do Sr. Wilson Filho)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para determinar que o licenciamento 
de obras de infraestrutura de telecomu-
nicações seja competência exclusiva da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), independentemente de outras 
jurisdições normativas. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 145 da Lei 

9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art.145..................................................

 ............................................................
Parágrafo único. As obras de implantação 

das redes a que se refere o caput deste artigo 
serão licenciadas exclusivamente pela Agên-
cia, independentemente de quaisquer outras 
jurisdições normativas, desde que atendidas as 
disposições desta Lei e da Lei nº 11.934, de 5 
de maio de 2009, ressalvados aos particulares, 
quando aplicáveis, os direitos de oposição, de 
compensação e de indenização.” (NR)

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

Justificação

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) é 
uma das prioridades de investimento em infraestrutura 
para o Governo Federal. Nele, situam-se o Serviço de 
Comunicação Multimídia e o Serviço Móvel Pessoal, que 
possibilitaram, até o final de 2011, cerca de 60 milhões 
de assinaturas e taxas de crescimento de dois dígitos.

A construção de redes de transporte é um es-
tímulo para o crescimento das redes de acesso que 
tem recebido investimentos do Governo por intermé-
dio da inversão em capital na Telebras, a fim de dar 
conta do crescimento das necessidades manifestas 
pelo crescimento do setor. As alterações nas leis que 
regem a TV por assinatura e os prazos estabelecidos 
para que a ANATEL atue de forma mais efetiva na re-
gulação do setor também corporificam aportes do Po-
der Executivo em prol de assegurar um crescimento da 
demanda sem problemas de solução de continuidade 
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que possam ser expressos por defasagens. Entretanto, 
há ingerências do Poder público que têm atrapalhado 
a expansão das redes de telecomunicações.

Estados e Municípios vêm criando atos normati-
vos reguladores da instalação de redes e serviços de 
telecomunicações, no afã de resolver situações proble-
máticas para o bom andamento dos serviços do setor 
nas esferas locais, apesar de diversas arguições de in-
constitucionalidade quanto à esfera normativa estadual 
e municipal. O que ocorre são alegações de invasão de 
competência legislativa nas leis municipais, por exem-
plo, que disciplinem os serviços de telecomunicações.

Dada a diversidade de leis locais cumulativas e 
específicas aos Municípios, a expansão do sistema tem 
esbarrado em dificuldades de toda ordem para instala-
ção de antenas. Com isso, o Poder Judiciário tem sido 
constantemente chamado a intervir, dificultando, ainda 
mais, a presteza dos serviços de telecomunicações.

Buscando solucionar esse quadro dificultoso, é 
que propomos a centralização do processo de licencia-
mento de obras de infraestrutura de telecomunicações 
na esfera do Poder Público. Ao encontro do disposto 
nos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, res-
guardam-se, assim, os direitos de propriedade, inclu-
sive o direito à indenização nos casos em que possa 
ocorrer desapropriação de bem particular.

A popularização de banda larga requer redes e 
serviços explorados em regime privado. Portanto, pro-
pomos, aqui, que não se permita que as redes priva-
das deixem de cumprir as obrigações de interconexão 
previstas àquelas que dão o devido suporte a serviços 
em regime público.

Com esse intuito, solicitamos o apoio dos Se-
nhores Deputados Federais para essa proposta tão 
relevante para a organização e celeridade dos inves-
timentos deste setor da infraestrutura do nosso País.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2012.– 
Deputado Wilson Filho.

PROJETO DE LEI Nº 4.108, DE 2012 
(Do Sr. Jerônimo Goergen)

Dispõe sobre as linhas de telefonia 
móvel pessoal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos à Lei nº 9.472, 

de 16 de julho de 1997, dispondo sobre os planos de 
serviços de telefonia celular.

Art. 2º O inciso II, do artigo 110 da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, que trata da intervenção da 
concessionária, por ato da Agência, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“II – Inadequação ou insuficiência de 
serviço prestado, não resolvidos em prazo 
razoável;

Paragrafo único. Fica suspensa a venda e 
habilitação de novas linhas telefônicas por parte 
das operadoras que não possuirem rede com-
patível com o número de linhas já existentes”

Art. 3º O artigo 103 da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, passa a vigorar acrescido do parágrafo 
§5º, com as seguintes redações:

“Art.103..................................................
§5º As chamadas interrompidas por fal-

ta de sinal ou demais problemas decorrentes 
dos serviços prestados pelas operadoras, 
serão refeitas gratuitamente nos casos em 
que a tarifa é cobrada por chamada.”

Justificação

O sistema de telefonia móvel pessoal, também 
conhecido como telefonia celular, é o principal ele-
mento de universalização das telecomunicações no 
Brasil, com uma base instalada de mais de duzentos 
terminais, mas essa grandiosidade não se reflete em 
benefícios ao consumidor, que continua a ser sub-
metido a regras abusivas e injustas, bem como a um 
serviço de baixa qualidade.

Como exemplo disso, apontamos os problemas de 
conhecimento de todos, como: falta ou baixa frequência 
de sinal; rede ocupada; congestionamento de chamada; 
e inúmeras vezes que a ligação cai durante a execução, 
mesmo algumas operadoras cobrando por chamada – 
gerando, com isso, enriquecimento ilícito as operadoras.

Diante disso, entendemos necessária uma norma 
legal que proíba estes tipos de abuso por parte das 
empresas prestadoras de telefonia celular.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres 
Parlamentares desta Casa para a aprovação deste 
Projeto de Lei que apresento.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Deputado 
Jerônimo Goergen.

PROJETO DE LEI Nº 4.109, DE 2012 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Institui o Programa Nacional de Con-
servação, Uso Racional e Reaproveitamen-
to das Águas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A presente lei tem por finalidade instituir 

normas que regulamentem a política pública de con-
servação, uso racional e reaproveitamento de águas.
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CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de 
Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das 
Águas.

Parágrafo Único. O Programa Nacional de Con-
servação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas 
objetiva a promoção de medidas necessárias à con-
servação, à redução do desperdício e à utilização de 
fontes alternativas para a captação e o aproveitamento 
da água nas edificações, bem como à conscientiza-
ção dos usuários sobre a sua importância para a vida.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – conservação: o conjunto de ações 
que propiciam a redução da poluição e dos 
prejuízos por ela causados;

II – uso racional das águas: o conjunto 
de ações destinadas a evitar o desperdício 
de água;

III – água potável: aquela destinada ao 
consumo humano, cujos parâmetros microbio-
lógicos, físicos, químicos e radioativos atendam 
ao padrão de potabilidade, não oferecendo 
riscos à saúde;

IV – desperdício de água: o volume de 
água potável dispensado, sem aproveitamento 
ou pelo uso abusivo;

V – reaproveitamento das águas: o pro-
cesso pelo qual a água, potável ou não, é reu-
tilizada para o mesmo ou outro fim;

VI – Serviço de Abastecimento Público 
de Água: o conjunto de atividades, instalações 
e equipamentos destinados a fornecer água 
potável para uma comunidade;

VII – fonte alternativa: o local distinto do 
sistema de abastecimento público onde é pos-
sível captar a água para o consumo humano; e

VIII – águas servidas: as águas que fo-
ram utilizadas em tanques, pias, máquinas 
de lavar, bidês, chuveiros, banheiras e outros 
equipamentos.

CAPÍTULO II 
Da Conservação e do uso Racional da Água

Art. 4º A conservação dos mananciais exige, den-
tre outras, as seguintes medidas:

I – a coleta e o tratamento de esgotos;
II – o controle da ocupação urbana;
III – o controle da poluição de córregos, 

rios e lagos; e

IV – a educação ambiental para evitar a 
poluição e o desperdício.

Art. 5º O uso racional das águas implica combate 
ao comprometimento dos mananciais e ao desperdício 
e compreende, principalmente:

I – o desenvolvimento e a disseminação 
de ações educacionais sobre a importância 
do uso racional da água para o ser humano e 
para o meio ambiente;

II – a progressiva substituição dos hidrô-
metros convencionais e a implantação de me-
dição computadorizada, com telemetria, para 
o acompanhamento do consumo;

III – a correção sistemática de falhas no 
sistema de medição, bem como a detecção 
de eventuais vazamentos como resultado da 
maior eficiência no sistema de medição e lei-
tura à distância; e

IV – a intensificação da fiscalização re-
lativa a ligações irregulares ou clandestinas 
na rede de água e em ramais, assim como a 
fraudes nos hidrômetros.

Art. 6º Para combater o desperdício de água nas 
edificações, serão utilizados, dentre outros, os seguin-
tes equipamentos:

I – bacias sanitárias de volume reduzido 
de descarga;

II – chuveiros e lavatórios de volumes 
fixos de descarga; e

III – torneiras com arejadores.

Parágrafo Único. Nos condomínios, além dos 
equipamentos para o combate ao desperdício de água, 
serão instalados hidrômetros para medição individua-
lizada do volume de água consumido.

Art. 7º Os sistemas hidráulico e sanitário das no-
vas edificações serão projetados de modo a propiciar a 
economia e o combate ao desperdício de água, privile-
giando a sustentabilidade dos recursos hídricos, sem 
prejuízo do conforto e da segurança dos habitantes.

CAPÍTULO III 
Do Reaproveitamento das Águas

Art. 8º O reaproveitamento das águas destina-
-se a diminuir a demanda de água, aumentando as 
condições de atendimento e reduzindo a possibilidade 
de inundações.

Art. 9º As ações de reaproveitamento das águas 
compreendem basicamente:
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I – a captação, o armazenamento e a 
utilização de água proveniente das chuvas; e

II – a captação, o armazenamento e a 
utilização de águas servidas.

Art. 10 A água das chuvas será captada na co-
bertura das edificações e encaminhada a uma cis-
terna ou tanque para ser utilizada em atividades que 
não requeiram o uso de água potável proveniente do 
Serviço de Abastecimento Público de Água, tais como 
a lavagem de roupas, vidros, calçadas, pisos, veículos 
e a irrigação de hortas e jardins.

Art. 11 As águas servidas serão captadas, direcio-
nadas por meio de encanamento próprio e conduzidas 
a reservatórios destinados a abastecer as descargas 
de vasos sanitários ou mictórios.

Parágrafo único. O regulamento desta Lei de-
finirá parâmetros e procedimentos visando à econo-
micidade das edificações e à viabilidade técnica para 
atender ao disposto no “caput” deste artigo.

Art. 12 As águas dos lagos artificiais e chafari-
zes de parques, praças e jardins serão provenientes 
de ações de reaproveitamento.

Parágrafo Único. O disposto no “caput” deste 
artigo refere-se apenas ao inc. I do art. 8º desta Lei ou 
às águas do sistema público de abastecimento.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais

Art. 13 No caso de construções e reformas cujos 
projetos já tenham sido aprovados, o interessado em 
participar do Programa Nacional de Conservação, 
Uso Racional e Reaproveitamento das Águas poderá 
solicitar especificações técnicas ou apresentar novo 
projeto que contemple a instalação dos equipamentos 
destinados ao reaproveitamento das águas.

Art. 14 O Poder Público poderá cadastrar as 
edificações que aderirem ao Programa Nacional de 
Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das 
Águas para fins de estudos referentes a incentivos.

Art. 15 Na regulamentação do Programa Nacional 
de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento 
das Águas, serão ouvidos, em audiências públicas, 
técnicos vinculados a atividades de preservação e 
conservação do meio ambiente.

Parágrafo Único. A regulamentação estabelecerá 
os requisitos necessários à instalação e ao dimensio-
namento dos equipamentos destinados à conservação, 
ao uso racional e ao reaproveitamento das águas, com 
vista à aprovação dos projetos, visando à viabilidade 
técnica nos termos do § 2º do art. 10, desta Lei.

Art. 16 O não cumprimento do disposto nesta Lei 
implica negativa de licenciamento para as edificações 
a serem executadas a partir da sua vigência.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, tendo cumprimento obrigatório no ano se-
guinte à sua vigência.

Justificação 

A presente proposição é apresentada utilizando 
como parâmetro a Lei nº 10.506, de 5 de agosto de 
2008, do Estado do Rio Grande do Sul, que “institui o 
Programa de Conservação, Uso Racional e Reapro-
veitamento das Águas”.

Nosso objetivo é incentivar e determinar que 
todas as edificações, seja residencial ou comercial, 
construídas a partir da entrada em vigor da norma 
possuam sistema integrado de captação e reutilização 
de águas pluviais. Dessa forma, desenvolveremos e 
colocaremos efetivamente em prática ações de prote-
ção do meio ambiente.

Sendo assim, rogo aos meus nobres pares total 
apoio à sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Laércio 
Oliveira, Deputado Federal – PR/SE.

PROJETO DE LEI Nº 4.110, DE 2012 
(Do Sr. Rodrigo Garcia)

Altera os Códigos de Processo Civil e 
de Processo Penal, para assegurar trans-
parência às audiências informais concedi-
das, pelos magistrados, às partes e seus 
representantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta Lei altera os Códigos de Processo Civil 

e de Processo Penal, para assegurar transparência às 
audiências informais concedidas, pelos magistrados, 
às partes e seus representantes.

Art. 2º O artigo 125, I, do Código de Processo 
Civil passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125 ………………………………….
I – assegurar às partes tratamento igual, 

público e transparente; 
 ............................................................ .”

Art. 3º O Código de Processo Civil passa a vigo-
rar acrescido do artigo 155-A, com a seguinte redação:

“Art. 155-A O juiz dará ampla publicida-
de às audiências informais que conceder às 
partes e seus procuradores ou representan-
tes, ordenando seu imediato registro nos autos 
mediante termo, do qual constará, resumida-
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mente, o dia, horário e objeto da audiência, 
assim como todas as pessoas que a ela se 
fizeram presentes.

§ 1º O termo de registro da audiência in-
formal será divulgado em seu inteiro teor pela 
rede mundial de computadores, preferencial-
mente na página eletrônica de acesso irrestrito 
que espelhe a tramitação do processo, ou, em 
caso de impossibilidade material ou técnica, 
conforme for disciplinado pelos Tribunais, e de 
modo a que não prejudique eventual segredo 
de justiça.

§ 2º Ainda que em audiências informais, 
o juiz só poderá tratar de qualquer causa com 
as partes na sede do juízo ou tribunal, salvo 
nas hipóteses previstas no artigo 176 do Có-
digo de Processo Civil.

§ 3º Se a audiência informal houver sido 
previamente agendada, também se dará publi-
cidade a tal agendamento pela forma prevista 
no § 1º deste artigo, e a outra parte, querendo, 
poderá acompanhar a audiência e nela tam-
bém se manifestar.

§ 4º As disposições deste artigo também 
se aplicam às audiências informais concedidas 
ao Ministério Público e aos representantes da 
Administração Pública.”

Art. 4º O artigo 792 do Código de Processo Pe-
nal passa a vigorar acrescido de § 3º, com a seguinte 
redação:

“………………………………………….
§ 3º Aplicam-se, ao processo penal, os 

artigos 125, I, e 155-A do Código de Proces-
so Civi.”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A publicidade dos atos do Estado garante seu 
controle pelos cidadãos, e, assim, fomenta a corre-
ção dos procedimentos do Poder Público e a justeza 
de suas decisões.

No âmbito da Justiça, a publicidade de seus 
atos assume ainda maior relevo, vez que, além de 
permitir o contraditório, reforça a aparência de im-
parcialidade e de independência dos membros do 
Poder Judiciário, e, por conseguinte, assegura a 
compreensão e o respeito de suas decisões pela 
sociedade.

Daí porque, nos termos do artigo 93, IX, da 
Constituição da República, os artigos 155, caput, e 

444 do Código de Processo Civil prescrevem que, 
de um modo geral, “os atos processuais são públi-
cos” e “realizam-se de ordinário na sede do juízo”. 
Assim também prescreve o artigo 792, caput, do 
Código de Processo Penal, segundo o qual “as au-
diências, sessões e os atos processuais serão, em 
regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos 
e tribunais”.

De outro lado, o artigo 10 do Código de Ética 
da Magistratura, baixado pelo Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, prescreve que “a atuação do ma-
gistrado deve ser transparente, documentando-se 
seus atos, sempre que possível, mesmo quando 
não legalmente previsto, de modo a favorecer sua 
publicidade, exceto nos casos de sigilo contem-
plado em lei”.

Apesar de tais normas, a praxe forense vem per-
mitindo que os magistrados recebam as partes e seus 
representantes em audiências informais sem nenhuma 
publicidade, e das quais sequer há registro.

Não se olvida que tais audiências informais 
são legítimas. Afinal, o artigo 7º, caput, VIII, da Lei 
Federal 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da 
OAB) prescreve que o advogado pode “dirigir-se di-
retamente aos magistrados nas salas e gabinetes 
de trabalho, independentemente de horário previa-
mente marcado ou outra condição, observando-se 
a ordem de chegada”.

No entanto, não é conveniente, para a manu-
tenção do prestígio da Justiça, que tais audiências 
informais se realizem à sombra, ou seja, sem o 
mínimo de publicidade, e sem que nem ao menos 
a outra parte possa delas ter conhecimento, ainda 
que a posteriori. Tal ausência de publicidade, em 
especial quando confundida com a clandestinidade, 
além de dificultar a aferição do grau de igualdade 
de tratamento às partes, só serve ao descrédito da 
Justiça, além de facilitar interferências indevidas e 
o tráfico de influência.

Daí porque o presente projeto de Lei, sem nenhu-
ma pretensão de impedir ou dificultar tais audiências 
informais, visa a lhes conferir a necessária publicidade, 
que certamente fomentará o tratamento igualitário das 
partes, possibilitará um melhor contraditório e, ade-
mais, reforçará a imparcialidade e a independência 
dos juízes.

Por tais razões, espera-se a aprovação deste 
projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Deputado 
Rodrigo Garcia, Democratas-SP.
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PROJETO DE LEI Nº 4.111, DE 2012 
(Do Sr. Hugo Napoleão)

Altera o art. 43 da Lei n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras pro-
vidências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 43 da Lei 8.078, de 11 de setem-

bro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 43 ..................................................

 ..............................................................
...............................................................
 ..............................................................
§3º A inclusão de informações negativas 

em bancos de dados e cadastros de consumi-
dores deverá ser notificada ao consumidor com 
no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

§3º–A O consumidor poderá solicitar im-
pugnação de qualquer informação sobre ele 
erroneamente anotada em banco de dados e 
ter, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sua 
correção ou cancelamento, além da comuni-
cação aos eventuais destinatários das infor-
mações incorretas.

§3º-B A fonte responsável pelo envio de 
informação negativa de consumidor a cadastros 
de proteção ao crédito é obrigada a comunicar 
a estes serviços, no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas, a cessação da causa que originou 
a informação negativa.

§3º-C Os serviços de cadastros de pro-
teção ao crédito não poderão incluir os nomes 
dos consumidores em seus registros, sem com-
provada notificação prévia e enquanto existir 
reclamação judicial ou administrativa relativa 
ao débito pendente de decisão definitiva.

§3º-D Os serviços de banco de dados e 
cadastros de consumidores que infringirem o 
disposto neste artigo, ficam sujeitos às san-
ções administrativas de multa e suspensão das 
atividades, conforme a gravidade do caso, a 
serem aplicadas pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça, pelos 
órgãos federais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Defesa do Consumidor, pelos órgãos 
conveniados com a Secretaria e pelos órgãos 
de proteção e defesa do consumidor criados 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
em suas respectivas áreas de atuação e com-
petência; sem prejuízo das demais sanções de 

natureza civil e penal, definidas em normas 
específicas. (NR)”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os bancos de dados e serviços de proteção ao 
crédito são entidades cujo objetivo é a coleta, armaze-
namento e disponibilização a terceiros, de informações 
sobre os pretendentes à obtenção de crédito.

Em nosso país, estas instituições surgiram na 
década de 50, sendo amparadas pela Constituição 
Federal de 1988 que assegura a todos o acesso à in-
formação (art. 5º, XIV e LXXII, “a” da CF).

Atualmente são reguladas principalmente, pela 
Lei nº. 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor e pela Lei n°. 12.414/11.

Ocorre que, é comum instituições como o SE-
RASA e o SPC incluírem o nome dos consumidores 
em seus cadastros indevidamente ou sem prévia no-
tificação, gerando para o cidadão uma série de abor-
recimentos e dificuldades.

Além disso, ao comunicar a empresa sua inclusão 
indevida no cadastro de maus pagadores, por muitas 
vezes o cidadão não consegue a exclusão imediata de 
seu nome, sendo necessário realizar uma verdadeira 
peregrinação junto aos órgãos competentes, o que 
além de ser desgastante é uma afronta ao consumidor 
que arca com suas obrigações.

Sabe-se que nestes casos há previsão de indeni-
zação por danos patrimoniais e morais ao consumir, a 
jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido.

Outrossim, não é o bastante. É necessário que as 
empresas sejam obrigadas por lei a notificar o consu-
midor que será inscrito em seus cadastros em tempo 
hábil para sua defesa, bem como, sejam obrigadas 
sob pena de responsabilização a cancelar ou corrigir 
seus cadastros, no menor tempo possível, além de 
comunicar aos eventuais destinatários as informações. 

Diante disso, por estar convicto da necessidade 
e relevância destas medidas, a fim de que os direitos 
aos consumidores sejam respeitados e as empresas 
responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 
prestem seus serviços com mais responsabilidade, peço 
aos meus nobres pares o apoiamento e os votos ne-
cessários para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012.– Deputado 
Hugo Napoleão, PSD/PI.
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MEDIDA PROVISÓRIA NO 567, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

 
Mensagem no 156/12

 
Aviso no 326/12 – C. Civil

Altera o art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de 
março de 1991, que estabelece regras para 
a desindexação da economia, e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
Mista pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância, urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa desta e das emendas apresen-
tadas; pela adequação e compatibilidade 
financeira e orçamentária desta e das Emen-
das de nos 1 a 22; pela inadequação e incom-
patibilidade financeira e orçamentária das 
Emendas de nos 23 e 24; e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela aprovação parcial 
da Emenda de no 13, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão, e pela rejeição das 
Emendas de nos 1 a 12 e 14 a 22 (Relator: 
Dep. Henrique Fontana e Relator Revisor: 
Sen. Delcídio Amaral).

Medida Provisória no 567, de 3 de maio 
de 2012.

Altera o art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de 
março de 1991, que estabelece regras para 
a desindexação da economia, e dá outras 
providências.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1o O art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de março 
de 1991, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 12.  ................................................
 .......................................................................

II – como remuneração adicional, por 
juros de:

a) cinco décimos por cento ao mês, en-
quanto a meta da taxa Selic ao ano, definida 
pelo Banco Central do Brasil, for superior a oito 
inteiros e cinco décimos por cento; ou

b) setenta por cento da meta da taxa 
Selic ao ano, definida pelo Banco Central do 
Brasil, mensalizada, vigente na data de início 
do período de rendimento, nos demais casos.

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

Art. 2o O saldo dos depósitos de poupança 
efetuados até a data de entrada em vigor des-
ta Medida Provisória será remunerado, em cada 
período de rendimento, pela Taxa Referencial – 
TR, relativa à data de seu aniversário, acrescida 
de juros de meio por cento ao mês, observado o 
disposto nos §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 12 da Lei no 
8.177, de 1991.

§ 1o O saldo remanescente dos depósitos de que 
trata o caput somente será acrescido da remuneração 
que lhe for aplicável.

§ 2o Para os efeitos do caput, consideram-se 
efetuados os depósitos de poupança quando efeti-
vamente creditados em conta, conforme as normas 
legais e regulamentares de regência do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro.

Art. 3o Ficam as instituições financeiras obriga-
das a segregar, do saldo dos depósitos de poupança 
efetuados a partir da data dc entrada cm vigor desta 
Medida Provisória, o saldo dos depósitos de poupança 
de que trata o art. 2o.

§ 1o Caso não haja manifestação formal em con-
trário pelo titular da conta, os saques em conta de pou-
pança serão debitados:

I – inicialmente, do saldo dos depósitos efetua-
dos a partir da data de entrada em vigor desta Medida 
Provisória, até seu esgotamento; e

II – em seguida, do saldo de depósitos de que 
trata o art. 2o.

§ 2o Os demonstrativos de movimentação da 
conta de poupança evidenciarão ao titular da conta, de 
modo claro, preciso e de fácil entendimento, os saldos 
segregados na forma do caput.

§ 3o A instituição financeira deverá disponibilizar 
o primeiro demonstrativo de que trata o § 2o no prazo 
de até trinta dias contado da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória.

§ 4o
 As instituições financeiras deverão adotar 

procedimento interno que assegure remuneração e evo-
lução corretas dos saldos dos depósitos de poupança 
sob sua responsabilidade, podendo o Banco Central 
do Brasil requerer, a qualquer momento, informações 
sobre o procedimento adotado e sobre a remuneração 
e evolução dos referidos saldos.

Art. 4o
 Esta Medida Provisória entra em vigor em 

4 de maio de 2012.
Brasília, 3 de maio de 2012; 191o da Independên-

cia e 124o da República. – Dilma Rousseff.
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EM no 00073/2012 MF

Brasília, 3 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência pro-

jeto de medida provisória que dispõe sobre a alteração 
da remuneração adicional do saldo dos depósitos de 
poupança a serem realizados a partir da vigência do 
ato normativo ora proposto.

Tal medida se faz necessária num contexto 
em que o atual modelo de remuneração do sal-
do dos depósitos de poupança poderá dificultar 
a gestão da política monetária e a queda da taxa 
básica de juros.

Atualmente, a caderneta de poupança tem uma 
rentabilidade fixa que não acompanha a queda das 
taxas de juros. Essa característica, em um contexto 
de taxas de juros mais baixas, torna a aplicação em 
contas de depósito de poupança muito atrativa rela-
tivamente às demais alternativas de investimento em 
renda fixa, domo certificados de depósitos bancários 
(CDB) e fundos de investimento, o que poderia levar a 
uma forte elevação no fluxo de recursos para tal mo-
dalidade de aplicação, podendo, inclusive, culminar 
na sua inviabilização.

Importa destacar que a insensibilidade da renta-
bilidade da caderneta de poupança a taxas mais re-
duzidas de juros imporá ônus aos mutuários de finan-
ciamentos imobiliários, que não verão reduzidas suas 
taxas, independentemente do fato de a taxa básica da 
economia estar em trajetória descendente.

Assim, em tese, estaríamos em uma situação na 
qual o financiamento imobiliário advindo dos recursos 
captados via depósito de poupança apresentaria taxa 
mais elevada do que a do financiamento realizado com 
recursos de tesouraria das instituições.

Consequentemente, por absurdo, teríamos uma 
necessidade de oferta de financiamentos imobiliários 
com recursos captados pelas cadernetas de poupança 
para fins de cumprimento do direcionamento de crédito e 
uma alternativa mais barata por parte dos demandantes 
de tais financiamentos de firmar contratos com recursos 
captados pelas tesourarias das instituições financeiras. 
Desta forma, induziríamos as instituições financeiras a 
encerrarem suas captações via depósitos de poupança.

Para evitar esses desequilíbrios propõe-se alterar 
o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177, de 10 de março 
de 1991, que trata da remuneração adicional do saldo 
dos depósitos de poupança.

A proposta é que os novos depósitos realizados 
nas contas de depósito de poupança a partir da pu-
blicação da medida provisória ora proposta tenham 
como remuneração adicional: (I) 0,5% a.m. enquanto 
a meta da taxa Selic definida pelo Banco Central do 
Brasil estiver acima de 8,5% a.a.; e (II) 70% da meta 
da taxa Selic definida pelo Banco Central do Brasil, 
mensalizada, vigente na data de início do período de 
rendimento, nos demais casos.

Como a média histórica, tomados os valores de 
3 de janeiro de 2000 a 16 de abril de 2012, da renta-
bilidade dos depósitos de poupança sobre a taxa Selic 
situa-se em cerca de 57,2%, fica demonstrado que a 
proposta não busca reduzir os ganhos dos poupado-
res, pelo contrário resguarda seus rendimentos em 
percentual historicamente elevado, tanto frente à taxa 
Selic, quanto frente às demais aplicações de renda 
fixa; especialmente as de prazo mais curto, que lhe 
são melhor comparáveis.

Importa destacar que a nova regra de remunera-
ção do saldo dos depósitos de poupança não apenas 
privilegia seus aplicadores, mas viabiliza a eventual con-
tinuidade do movimento de redução das taxas de juros 
da economia; sem desequilíbrios macroeconômicos ou 
imposição de maiores dificuldades de financiamento 
para os agentes econômicos ou para o próprio governo.

Ainda com foco no resguardo aos poupadores, 
propõe-se que os saques sejam realizados preferen-
cialmente a débito do saldo dos depósitos de poupança 
realizados após a vigência da medida provisória ora 
proposta, que renderão, para taxa Selic iguais ou infe-
riores a 8,5% a.a., menos do que os saldos dos depó-
sitos efetuados remunerados conforme o modelo atual.

Nada obstante, caso algum titular de conta de 
depósito de poupança prefira sacar a débito do sal-
do dos depósitos de poupança realizados antes da 
vigência da medida provisória aqui proposta, ele po-
derá assim proceder, bastando para tanto solicitar à 
instituição financeira.

Por fim, esclarecemos que a medida não cria 
novas despesas e que sua urgência se justifica pela 
premente necessidade de assegurar o equilíbrio ma-
croeconômico em eventual cenário de continuidade do 
movimento de redução das taxas, de juros da economia.

Essas, Excelentíssima Senhora Presidenta da 
República, as razões que justificam a elaboração do 
projeto de medida provisória que ora submeto à ele-
vada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Guido Mantega.
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INDICAÇÃO Nº 3.024, DE 2012 
(Do Sr. Pastor Eurico)

Sugere ao Ministério da Fazenda a 
adoção de Resolução, pelo Conselho Mo-
netário Nacional, obrigando as instituições 
financeiras a comunicar formalmente ao 
cliente as razões da impossibilidade da 
concessão de financiamento.

Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
A expansão do crédito para aquisição de bens 

duráveis, especialmente de veículos, representa im-
portante avanço de nosso sistema financeiro.

Entretanto, as relações entre as instituições fi-
nanceiras e os tomadores de financiamento precisam 
ser aperfeiçoadas através de maior transparência, em 
consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, um dos problemas a serem so-
lucionados é a falta de comunicação sobre as razões 
da impossibilidade da concessão de crédito, causando 
transtornos ao consumidor, que se sente desrespeitado.

Desta forma, sugerimos a V. Exa., como Presi-
dente do Conselho Monetário Nacional, a edição de 
Resolução, obrigando as instituições financeiras a co-
municar formalmente ao cliente as razões da impossi-
bilidade da concessão de financiamento.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Pastor Eurico.

INDICAÇÃO Nº 3.025, DE 2012 
(Do Sr. Pastor Eurico)

Sugere ao Ministro das Cidades tor-
nar obrigatório o uso de colete com air 
bag pelos condutores e passageiros de 
motocicletas. 

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
O crescente número de acidentes de trânsito en-

volvendo motocicletas no País, com efeitos devastado-
res ou letais para os vitimados, requer que providências 
imediatas sejam tomadas para evitar que sinistros com 
esses veículos causem danos irreparáveis ou proble-
mas extraordinários e muito sofrimento para corrigi-los.

Sabemos que uma das maneiras que os motoci-
clistas têm para se precaver contra esses danos é usar 
vestimentas de proteção adequadas. Dessa forma, o 
Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seus artigos 
54 e 55, que os condutores e passageiros de motoci-
cletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular 
nas vias usando vestuário de proteção, de acordo com 
as especificações do CONTRAN.

Tais vestimentas vêm, com o tempo, sendo aper-
feiçoadas pela tecnologia e pelos procedimentos indus-
triais, oferecendo maiores recursos de defesa para os 

seus usuários. As mais recentes e eficazes formas de 
proteção são oferecidas, segundo nos informam, pelos 
coletes dotados de air bag. Consta que eles reduziriam 
em muito os danos de um acidente em suas vítimas.

Consideramos que essa é uma possibilidade que 
merece atenção do órgão normativo de trânsito, pois 
a redução dos efeitos dos acidentes nos acidentados 
também representa uma economia relevante para a 
previdência social e o setor de saúde.

Assim, queremos sugerir ao CONTRAN a emissão de 
uma Resolução que torne obrigatório o uso de coletes com 
air bag pelos condutores e passageiros de motocicletas.

Para complementar as providências necessárias 
ao socorro e salvamento dos acidentados, propomos 
também que nesse colete sejam impressos a numera-
ção da placa do veículo, o telefone de emergência do 
corpo de bombeiros e o tipo de sangue do condutor e 
do passageiro da moto.

Estamos certos de que se essas medidas forem 
tomadas os condutores e passageiros de motocicletas 
poderão circular com muito mais proteção e sentir-se-
-ão muito mais seguros para enfrentar um trânsito cada 
vez mais volumoso. Considerando que o uso de moto-
cicletas cresce a cada ano, os benefícios da proteção 
proposta aumentarão exponencialmente.

Pelo exposto, esperamos que o Ministério das Ci-
dades tome as providências necessárias, para o exame e 
a viabilização de nossa sugestão, objeto desta Indicação. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Pastor Eurico.

INDICAÇÃO Nº 3.026, DE 2012 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Sugere à Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República a ado-
ção de campanhas de natureza político-
-educativas de repúdio aos crimes de vio-
lência contra as mulheres.

Excelentíssima Senhora Helena Chagas, Minis-
tra-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República,

A violência contra a mulher é uma das principais 
formas de violação dos direitos humanos. Segundo da-
dos de 2002 da OMS – Organização Mundial de Saúde 
-, os crimes de violência contra a mulher respondem 
por 7% das mortes de mulheres com idade entre 15 e 
44 anos em todo o mundo.

Além disso, aproximadamente 50% dos assassinatos 
de mulheres são cometidos por companheiros – namorados 
ou maridos. Esses atos de violência, caracterizados por 
condutas baseadas no gênero que causem morte, dano, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, preci-
sam ser repudiados de forma veemente pela sociedade.

No Brasil, dados da Fundação Perseu Abramo, 
apontam que a cada quinze segundos uma mulher é 
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violentada pelo marido ou namorado. Ademais, dados 
da Secretaria Especial de Políticas Especiais para Mu-
lheres mostram que só no primeiro semestre de 2009 
foram registrados 161.774 atendimentos pela Central de 
Atendimento à Mulher, sendo 17.231 casos de violência.

Desses relatos, 93% se relacionam com violência 
doméstica ou familiar, e em 67% dos casos os agres-
sores são os próprios companheiros.

O Brasil vem adotando políticas importantes de 
combate à violência contra as mulheres, que vão desde a 
instituição de órgãos governamentais e não governamen-
tais de proteção da mulher, passando pela Lei nº 11.340, 
de 2006 – Lei Maria da Penha, entre outas iniciativas.

Entretanto, apesar de tais iniciativas, é fato que 
a violência contra as mulheres continua em níveis 
elevados no nosso país, evidenciando que a simples 
repressão por parte do aparato institucional não tem 
sido suficiente para reduzir esses crimes.

Assim, consideramos fundamental que o Governo 
Federal passe a veicular em nível nacional, nas rádios e 
televisões, uma campanha publicitária continuada de cará-
ter institucional de repúdio aos crimes contra as mulheres.

Essa campanha deverá ser desenhada para sen-
sibilizar e conscientizar a população, entidades e órgãos 
governamentais sobre o caráter criminoso da prática 
de violência contra a mulher.

Dessa forma, entendemos a população deve ser 
informada com dados atualizados com os indicadores 
de violência contra a mulher e os casos de punição, 
além dos mecanismos de defesa à disposição, com o 
objetivo de alertar a população sobre essa prática de-
letéria que ainda está presente na sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Carlos Brandão.

INDICAÇÃO Nº 3.027, DE 2012 
(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende )

Sugere ao Ministério da Educação a 
implantação de um Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia no município 
de Paranã, Estado do Tocantins.

Senhor Ministro,
Com base no art. 113, inciso I do Regimento In-

terno da Câmara dos Deputados, dirijo-me a Vossa 
Excelência, para expor e sugerir o seguinte:

1. Considerando que é de suma importância a 
criação de novas redes federais de educação profis-
sional e tecnológica no Estado de Tocantins, para que 
mais pessoas tenham acesso às conquistas científi-
cas e tecnológicas, bem como para dar continuidade 
à missão de qualificar profissionais para os diversos 
setores da economia brasileira, realizar pesquisas e 
desenvolver novos processos, produtos e serviços em 
colaboração com o setor produtivo;

2. considerando que no município de Paranã está 
previsto a construção de duas barragens no Rio Paranã 
e uma no Rio Palma e que para a população participar 

e usufruir desse processo de desenvolvimento precisa 
estar preparada, do contrário apenas sofrerá as conse-
quências negativas de todo processo de crescimento 
populacional como o desemprego, a prostituição, a 
criminalidade e muitos outros problemas sociais;

3. sugiro a Vossa Excelência a implantação de 
um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
no município de Paranã, que beneficiará, também, os 
municípios de Conceição do Tocantins, Palmeirópolis, 
São Salvador do Tocantins e São Valério da Natividade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputada 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Democratas/TO.

INDICAÇÃO Nº 3.028, DE 2012 
(Da Sra. Gorete Pereira)

Sugere ao Ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior a con-
cessão de estímulos, por meio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, para a implantação de 
montadora de veículos automotores no 
Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior,

A presente indicação tem como objetivo sugerir 
a esse Ministério a adoção de estímulos, por meio do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES, para a implantação de montadora de 
veículos automotores no Estado do Ceará.

Destaca-se que a motivação para esta Indicação 
é essencialmente oriunda de três fatores, quais sejam:

• a reduzida participação da região Nordeste 
como destino dos desembolsos do BNDES frente ao 
volume direcionado às demais regiões;

• o reduzido valor do PIB per capita da região Nor-
deste em relação ao existente nas demais regiões do País;

• o expressivo potencial de geração de empregos 
propiciado pela indústria automotiva, que dinamiza a 
economia regional com o surgimento de uma ampla 
cadeia de fornecedores para as atividades do setor; e

• a localização estratégica do Ceará para a im-
plantação de uma montadora de veículos automotores.

Consideramos oportuno tecer considerações sucin-
tas, embora relevantes, sobre cada um desses aspectos. 
Assim, o primeiro aspecto a destacar é a desigualdade 
regional no direcionamento dos recursos do BNDES.

Mais especificamente, observa-se que, no período 
entre 1999 e março de 2012, os dados divulgados pelo 
BNDES1 mostram, após os devidos cálculos, que a re-
gião Nordeste é a que sistematicamente menos recebe 
recursos per capita dentre todas as regiões do País. O 
gráfico a seguir ilustra de modo contundente o grau de 
assimetria no direcionamento regional dos desembol-
sos do BNDES nesse período de mais de doze anos:
1. Dados disponíveis no sítio < http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Ope-
racionais/regiao.html>. Acesso em jun.2012.
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A partir das tabelas apresentadas, observa-se 
que, dos 24 investimentos previstos, apenas 4 estão 
localizados na região Nordeste (mais especificamente, 
na Bahia e em Pernambuco). 

A propósito, tanto a Bahia como Pernambuco já 
contam com montadoras, consideramos ser importante 
que novos investimentos sejam direcionados, no âmbi-
to da região Nordeste, a áreas que ainda não contem 
com esse tipo de empreendimento. Afinal, é essencial 
que exista uma adequada distribuição das montadoras 
na região, de forma a propiciar um desenvolvimento 
devidamente equilibrado entre as várias partes do Nor-
deste. Nesse contexto, consideramos que o Ceará se 
mostra como importante alternativa como destino de 
investimentos.

Dentre outros aspectos, o Estado apresenta a 
adequada infraestrutura para permitir investimentos re-
levantes do setor automotivo. Destaca-se, por exemplo, 
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na região 
metropolitana de Fortaleza, que é interligada à ferro-
via Transnordestina e às rodovias BR-222 e CE-422. 
Na região, ganha relevo a construção da Siderúrgica 
do Pecém, a qual, em sua primeira fase de operação, 
produzirá 3 milhões de toneladas de placas de aço por 
ano, que apresentarão alta qualidade metalúrgica, com 
padrão de excelência mundial.2

Por outro lado, não menos importante é a posição 
estratégica do Ceará como destino de uma montado-
ra de veículos automores. Além do abastecimento do 
mercado regional e nacional, o Estado está em uma 
região geográfica propícia para exportação, especial-
mente para países do hemisfério norte, inclusive para 
o norte da América Latina e Caribe.

Face a todo o exposto, consideramos ser primor-
dial que o BNDES ofereça condições suficientemente 
atrativas para que efetivamente sejam viabilizados 
financiamentos voltados à área industrial do setor au-
tomotivo no Estado do Ceará. 

Ressalte-se que, com esse tipo de medida, será 
possível obter uma maior isonomia nas destinações de 
recursos do BNDES, que também contribuirá de forma 
decisiva para a formação de polos industriais do setor 
automotivo nas áreas que apresentem menor renda 
no cenário nacional.

Desta forma, certa de que V. Exª dispensará o 
necessário apoio segundo os maiores interesses do 
país, submetemos a presente indicação à sua eleva-
da consideração.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputada 
Gorete Pereira, PR/CE.
2. Informações disponíveis em: < http://ne10.uol.com.br/canal/cotidia-
no/nordeste/noticia/2012/03/16/siderurgica-do-pecem-no-ceara-co-
meca-a-ser-construida-em-julho-332440.php> . Acesso em jun.2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.374,  DE 2012 

(Do Sr. Ricardo Izar)

Solicita informações do Sr. Ministro 
da Defesa a respeito do PROSUPER – Pro-
grama de Obtenção de Meios de Superfície 
para a Marinha do Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2º da Constituição 

Federal, e no art. 115, inciso I do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 
Exmo. Senhor Ministro da Defesa o seguinte pedido 
de informações:

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 
1324 de 2011 do Excelentíssimo Deputado Roberto 
Santiago o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa 
informou a esta Casa que a aquisição de três navios 
tipo NPaOc, conhecidos genericamente como navios 
OPV, junto à BAe (British Aero Space Systems) e 
com o apoio da Marinha Britânica, representava uma 
aquisição de oportunidade e em nada punha em risco 
a política estabelecida pelo Governo Federal de aqui-
sições para o PROSUPER, caracterizado pela esco-
lha de produtos já existentes e em uso efetivo, com a 
mais ampla transferência de tecnologia e a obrigação 
de sua produção no Brasil.

Essa transferência de tecnologia, em diversas 
oportunidades foi qualificada pelo Ministério da Defesa, 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
como a capacitação da indústria nacional não só para 
produzir navios de guerra segundo os projetos forneci-
dos por fontes tecnológicas escolhidas, mas também, e 
principalmente, pelo recebimento da capacitação para 
projetar, desenvolver, detalhar e modificar os tipos de 
navios objeto das respectivas transferências.

Esse é o caso, por exemplo, do PROSUB, onde 
tal capacitação nos permitirá o desenvolvimento de 
produtos adequados às necessidades nacionais e nos 
dará os meios de promover a sua evolução.

Embora tenhamos recebido as informações per-
tinentes aos quesitos solicitados referentes aos navios 
NPaOc, os chamados patrulheiros OPV, e tenha ex-
sudado na imprensa a informação de que uma missão 
da Marinha do Brasil estaria sendo enviada ao Reino 
Unido para o acompanhamento de tal operação – e, em 
particular, pela informação, na resposta ao supracitado 
RIC, de que seriam as especificações estatuídas pelo 
PAEMB para esse tipo de embarcação que levariam 
a adaptação do produto britânico às necessidades 
nacionais, pois, como dizia a resposta do Ministério 
da Defesa “seria o ‘design’ e os sistemas dos navios-
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-patrulha a serem construídos no Brasil pelo PROSU-
PER é que pautar(iam) as modificações nos OPV-90M 
(Offshore Patrol Vessels de 90 metros)”, que haviam 
sido previamente rejeitado por Bahrein, Malásia e Tri-
nidad Tobago, – vemos com preocupação aparecem 
agora notícias veiculadas por fontes britânicas de que, 
em adição às tarefas compatíveis com o recebimento 
e adaptação dos navios em fase de aquisição, a dele-
gação da Marinha do Brasil teria também a missão de 
acompanhar por seis meses as fases de desenvolvi-
mento do projeto das fragatas britânicas classe T-26, 
projeto esse que sofreu grande retardo com a drástica 
decisão do Governo britânico de reduzir à metade, em 
2011, o orçamento de investimentos da sua Marinha.

Como amplamente divulgado pela imprensa es-
pecializada, recentemente um grande esforço comer-
cial e diplomático do Reino Unidode colocar essas 
fragatas no mercado, antes de testada sua viabilidade, 
fracassou com a recusa, em maio deste ano, da Tur-
quia em adquiri-las. Mas, mesmo assim, há repetidas 
referências nessa imprensa de defesa de que o Brasil 
estaria interessado em sua aquisição. Esforços esta-
riam sendo feitos também junto à Austrália, Canadá, 
Nova Zelândia e Malásia.

A divulgação de tal informação, que certamente 
pode estar fundada em fato inverídico, pode ser qua-
lificada como típica do elemento psicológico da guerra 
comercial que interessados desencadeiam em casos 
de transações da magnitude e importância do progra-
ma brasileiro PROSUPER. No entanto ela não pode 
permanecer sem um desmentido, não só pela sua não 
veracidade, mas também pelo fato que ela tende a 
enfraquecer, diante da opinião pública brasileira, um 
dos pilares do certame que no momento a Marinha do 
Brasil realiza, qual seja a característica de sea-proven 
– testada e aprovada em condições de mar – que a 
fragata a ser escolhida obrigatoriamente tenha. Prin-
cípio este que cremos se aplica ao conjunto das co-
gitações que hoje a Marinha do Brasil, o Ministério da 
Defesa e a Presidência da República fazem em seu 
processo de avaliação.

O Brasil não foi, por muitos anos, jungido pelas 
limitações econômicas e pelo que então lhe parecia, 
equivocadamente, a não imperiosidade de estar equi-
pado para um grande desafio naval, um comprador 
exigente. Tornamo-nos depositários de navios descar-
tados de grandes frotas, que nos condenavam a um 
hiato permanente de trinta a quarenta anos do state-
-of-the-art prevalente.

Hoje, com o nosso imenso potencial pesqueiro 
(ao mesmo tempo em que publicações recentes de-
monstram que uma grande parte da pesca de baleias 
por países europeus e asiáticos se faz exatamente 

no Atlântico Sul), com os nódulos polimetálicos de-
positados no fundo do oceano dentro da projeção da 
zona de interesse econômica exclusiva (e hoje objeto 
de “pesquisas científicas” feitas por entidades ameri-
canas e japonesas com sete barcos especializados 
vendidos pelo estaleiro norueguês SIEM Offshore a 
tais entidades), e com o petróleo quer pré-sal ou pós-
-sal de nossa Amazônia Azul, temos a obrigação de 
constituirmos uma frota condizente com o desafio que 
as próximas décadas trarão para nós.

O Brasil deve refletir na frase famosa de John 
Foster Dulles, Secretário de Estado do Presidente 
Eisenhower: “Os Estados Unidos não tem amigos, os 
Estados Unidos tem interesses...”. O Brasil também tem 
interesses nacionais essenciais e precisa preservá-los. 
Quatrocentos anos de tutela acabaram e nunca mais 
deverão se repetir.

Os interesses da defesa nacional, da nossa indús-
tria de defesa cuja tutela o Poder Público vem proteger 
com a MP 544 e a resultante Lei 12.598, da criação da 
Amazul, e do importante mercado de trabalho que tal 
defesa acarreta – há hoje 14.000 pessoas trabalhando 
na consolidação de Itaguaí – criando empregos não 
só hoje, mas múltiplos deles para os próximos 20 a 
30 anos, justificam nossa vigilância. Há poucas áreas 
nesse momento da vida política nacional em que Go-
verno e Oposição veem conjuntamente em sintonia o 
que se deva fazer. Essa é uma delas.

No entanto, cabe assinalar que dentre as res-
postas dadas pelo Poder Executivo a esta Casa do 
Congresso Nacional no Requerimento de Informações 
nº 1324 há uma surpreendente afirmação sobre as 
dimensões das instalações industriais necessárias a 
execução do PROSUPER, completamente em disto-
nia com a postura da Marinha do Brasil e do Ministé-
rio da Defesa no caso do PROSUB. Respondeu Sua 
Excelência o Ministro de Estado, que “não existe uma 
dimensão exata estabelecida para um estaleiro se ca-
pacitar à construção dos navios do Prosuper. Entre-
tanto, faz-se necessário que o estaleiro tenha, além 
de adequadas dimensões, recursos humanos qualifi-
cados e recursos materiais (tais como: equipamentos 
de engenharia naval e de tecnologia) que atendam 
ao Prosuper”.

Há ou não um programa articulado, operacional, 
tecnológico, industrial para o PROSUPER em sua tota-
lidade, aproveitando as sinergias de suas dimensões, 
ou continua-se em reflexões teóricas, a serem vistas 
caso a caso?

Embora haja um legitimo interesse das duas Ca-
sas do Congresso Nacional no acompanhamento de 
perto do desenvolvimento da doutrina e da política de 
defesa nacional, não temos – como o que acontece 
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para os parlamentos americano, britânico, francês e 
alemão – uma constante e institucional partilha com 
o Poder Executivo das tendências desse desenvolvi-
mento. Os múltiplos requerimentos de informação nes-
se sentido emitidos pela Câmara e pelo Senado, nos 
últimos cinco anos permitiram um vislumbre parcial, e 
mesmo em alguns casos, levaram a novas direções 
os rumos que se desenhavam.

Em um Atlântico Sul onde:
• há espalhados da linha do Equador até a região 

polar sul oito ilhas sob a soberania britânica – dentre 
elas pelo menos quatro com bases militares;

• houve a decisão americana de recriar uma quar-
ta frota para patrulhar-nos;

• houve uma mudança dos propósitos de 50 
anos da OTAN, na reunião de Lisboa de novembro de 
2010, legitimando sua intervenção não mais no âmbito 
do Atlântico Norte, mas em qualquer lugar do mundo 
onde os interesses de seus membros o justifique; e

• no caso das Malvinas, independentemente do 
conflito argentino-britânico sobre sua posse, vemos 
um flagrante desrespeito pelo Reino Unido da apli-
cação do tratado de Montego Bay pelo menos para a 
área comum da superposição da projeção das zonas 
de interesse econômico a partir do litoral argentino e 
a partir da posição insular britânica,

• o PROSUB e PROSUPER são programas de 
altíssima relevância para os destinos do Brasil nos 
próximos cinquenta anos.

Assim sendo solicitamos os seguintes esclare-
cimentos:

Confirma-se a existência de uma missão da Ma-
rinha do Brasil com a missão, dentre outras, de acom-
panhar o desenvolvimento do projeto da fragata britâ-
nica de Classe T-26?

A característica sea-proven é considerada con-
dição sine qua non para qualificação no processo de 
escolha das fragatas previstas no PROSUPER?

Caso a resposta à primeira pergunta seja posi-
tiva, há missões previstas para acompanhamento de 
projetos ainda não concluídos definitivamente junto a 
outras Marinhas, como por exemplo a alemã, a espa-
nhola, a francesa, a italiana e a holandesa?

Caso a resposta à primeira pergunta seja posi-
tiva, qual a vantagem para a tecnologia naval brasi-
leira desse acompanhamento de projetos ainda não 
completados?

Como o Ministério da Defesa vê a racionaliza-
ção dos esforços em prol de uma otimização para a 
construção de um polo de excelência naval brasileiro, 
em consonância com a tendência moderna das potên-
cias navais mundiais, onde evitaremos desperdício de 
recursos públicos e aplicaremos tecnologias para as 

quais não incorreremos no risco de pagarmos múltiplas 
vezes pelas mesmas coisas?

Levando em conta que diversos países europeus, 
entre eles o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a 
Itália e a França reduziram de modo significativo seus 
investimentos em material militar, o acompanhamento 
pelo Brasil de projetos ainda em fase de desenvolvi-
mento poderia estar atrelado a compromissos poten-
ciais de co-investimento brasileiro na finalização de 
tais projetos?

Há ou não um programa articulado, operacional, 
tecnológico, industrial para o PROSUPER em sua tota-
lidade, aproveitando as sinergias de suas dimensões, 
ou continua-se em reflexões teóricas, a serem vistas 
caso a caso, com múltiplos estaleiros em potencial de 
implantação, gerando futuras redundâncias, lay-offs e 
desperdício de recursos?

Que lições o problema tecnológico e de prepa-
ração de mão de obra especializada acarretado pelo 
episodio do petroleiro João Cândido trouxe para a pla-
nificação do programa de construções do PROSUPER 
levando-se em conta que a construção naval militar 
é muito mais rigorosa do que aquela encontrada no 
caso João Cândido?

Sala de Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Ricardo Izar PSD/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.375, DE 2012 

(Do Sr. José Carlos Vaz de Lima)

Requer ao Ministro da Educação, có-
pia do inteiro teor de auditoria realizada 
nos contratos celebrados com empresas 
de informática, conforme especifica. 

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 50, § 2º da Cons-

tituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, seja solicitada ao Senhor Ministro da 
Educação: 

• Cópia do inteiro teor da auditoria realizada para 
avaliar os contratos firmados entre o Ministério da 
Educação e o Instituto de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (INEP), frutos do Pregão nº 15 de 2011, en-
volvendo as empresas DNA Soluções Inteligentes em 
Tecnologia Ltda, Monal Informática Ltda e Jeta Solu-
ções e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.; e

• Cópias do inteiro teor das auditorias realizadas 
para avaliar os contratos firmados entre o Ministério 
da Educação e seus órgãos vinculados, nos anos de 
2010 a 2012, destinados à compra de produtos de in-
formática e a instalação de sistemas de informática.
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Justificação

Em novembro de 2011 o jornal Correio Braziliense 
publicou matéria intitulada “Com dez dias de atraso, 
MEC suspende contratos com suspeitas de fraude”, 
em que informa sobre a instalação de uma Auditoria 
Interna no Ministério da Educação e no Instituto de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) com o ob-
jetivo de “passar a lupa nos contratos” destinados à 
compra de produtos e instalação de sistemas de pro-
teção da rede.

Segundo a publicação, trata-se de suspeita de 
fraude no Pregão nº 15 de 2011 que beneficiou três 
empresas: DNA Soluções Inteligentes em Tecnologia 
Ltda, Monal Informática Ltda e Jeta Soluções e Servi-
ços em Tecnologia da Informação Ltda..

Cumprindo o dever/função de fiscalizar os atos do 
Poder Executivo, estamos solicitando o inteiro teor da 
auditoria realizada no referido pregão nº 15 de 2011, 
bem como de outros contratos realizados na área de 
informática que porventura tenham sido realizados no 
âmbito daquele Ministério e suas vinculadas, no perí-
odo de 2010 a 2012. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Vaz De Lima.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.376, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita ao Ilustríssimo Senhor Minis-
tro de Estado do Esporte, Senhor Aldo Re-
belo, informações acerca das providências 
e encaminhamentos adotados em relação 
às investigações das denúncias de envolvi-
mento da Pasta com as ONG’s agraciadas 
com os convênios do Programa Segundo 
Tempo que ensejaram a saída do Senhor 
Orlando Silva do Ministério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e no art. 115, inciso I, e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a 
Vossa Excelência, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
ao Senhor Ministro de Estado do Esporte as informa-
ções abaixo elencadas:

1 – Quais as providências e encaminhamentos 
adotados em relação às investigações das denúncias 
de ilícitos envolvendo a Pasta com as ONG’s que en-
sejaram a saída do Senhor Orlando Silva do Ministério 
do Esporte? Encaminhar cópias, preferencialmente por 
meio eletrônico, dos relatórios resultantes de processo 
interno realizado para apurar as referidas denuncias. 

2 – Quais as providências foram adotadas em 
relação aos contratos/convênios envolvidos nas de-
núncias com as ONG’s agraciadas com o Programa 
Segundo Tempo?

3 – O então Ministro do Esporte, Orlando Silva, foi 
acusado de ter favorecido diversas ONG’s ligadas ao 
PCdoB e de ter desviado recursos públicos do Projeto 
Segundo Tempo. Os valores eventualmente desviados 
ou indevidamente apropriados foram devolvidos aos 
cofres públicos? Se não, quais os números dos proce-
dimentos ou processos que tratam do caso?

Justificação

O ano de 2011 foi profícuo em denúncias de cor-
rupção envolvendo desvio de dinheiro público, sendo 
mencionados vários esquemas, inclusive com a par-
ticipação de diversas organizações não governamen-
tais – ONG’s, uma inacreditável festa com o dinheiro 
público, que ensejou a queda de oito ministros logo no 
início do governo da Presidente Dilma.

Um dos escândalos mais gritantes foi o envolvi-
mento do Senhor Orlando Silva, apontado como men-
tor e responsável pela montagem de um esquema de 
corrupção e também de receber propina nas depen-
dências do Ministério do Esporte. 

Em 2010, a polícia de Brasília prendeu cinco 
pessoas acusadas de desviar dinheiro do programa 
Segundo Tempo, criado pelo governo federal para in-
centivar crianças carentes a praticar esportes. O grupo 
foi acusado de receber recursos do Ministério através 
de ONG’s e de embolsar parte do dinheiro. Surpreen-
dente foi constatar que um dos principais envolvidos era 
militante do PCdoB, amigo do Senhor Orlando Silva.

Após esse episódio, casos similares afloraram 
em outros estados, quase sempre com a figura do 
PCdoB como protagonista das denúncias. Mais tarde 
evidenciou-se aquilo que os investigadores descon-
fiavam: o funcionamento, dentro do Ministério do Es-
porte, de uma estrutura organizada pelo partido para 
desviar recurso público usando as Organizações Não-
-Governamentais amigas como fachada.

O policial militar, João Dias Ferreira, um dos 
militantes presos no ano de 2010, revelou à revista 
Veja, com riqueza de detalhes, como funcionava o es-
quema que desviou mais de 40 milhões de reais nos 
últimos oito anos. O dinheiro, que deveria ser utiliza-
do na compra de material esportivo e alimentos para 
crianças carentes, acabaram no bolso de figurões e 
no caixa eleitoral do PCdoB. As verbas do programa 
Segundo Tempo deveriam ser usadas para criar 590 
núcleos de prática esportiva e beneficiar mais de 60 
mil crianças carentes.
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As inúmeras denúncias ensejaram a queda do 
então Ministro Orlando Silva, mas, no entanto, res-
saltamos que não basta a perda do cargo como meio 
de punir os crimes praticados pelo ex-ministro. Cer-
tamente, apurações minuciosas e concretas foram 
providenciadas e a população brasileira espera uma 
resposta para as referidas denúncias e fraudes desse 
triste episódio em nosso País. Esperamos ainda a de-
volução dos valores desviados e a responsabilização 
dos agentes que praticaram o ilícito.

Dessa forma, as informações que solicitamos 
são de fundamental importância para o desempenho 
de nossas atribuições constitucionais de acompanha-
mento das ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, Líder da Minoria da Câ-
mara dos Deputados, PSDB-SP.

REQUERIMENTO Nº 5.591, DE 2012 
(Do Sr. Roberto de Lucena)

Requer a convocação de Sessão Sole-
ne no Plenário da Câmara dos Deputados 
em comemoração aos trinta anos de fun-
dação da ALEM (Associação Linguística 
Evangélica Missionária).

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelên-
cia a convocação de uma Sessão Solene no Plenário 
da Câmara dos Deputados em comemoração aos trinta 
anos de fundação da ALEM (Associação Linguística 
Evangélica Missionária), preferencialmente no dia 9 
de agosto de 2012. 

Justificação

A ALEM (Associação Linguística Evangélica Mis-
sionária) é uma organização missionária fundada em 
1982 sob a inspiração da Wycliffe Bible Translators 
(Associação Wycliffe para tradução da Bíblia), com 
o objetivo de preparar pessoas para o ministério de 
Tradução da Bíblia. 

A ALEM, que é uma associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, de cunho científico, caráter 
humanitário e objetivo religioso, nesses seus 26 anos 
de existência, tem contribuído significativamente com 
o movimento missionário evangélico no Brasil. 

Tem como objetivo promover, principalmente jun-
to a povos de línguas ágrafas, a tradução da Bíblia e 
a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo e prestar 
assistência social aos grupos étnicos com os quais 
vier a trabalhar, através de elaboração e execução de 
projetos educacionais, de desenvolvimento autossus-
tentável e/ou saúde, de acordo com as necessidades 

correntes das comunidades, durante o tempo da atu-
ação de seus membros.

Possui atualmente quatorze projetos no Brasil 
e é parceira em quatro outros projetos fora do Brasil: 
um na Guiné-Bissau, um na Índia, um na Papua Nova 
Guiné e um no Timor Leste. Todos esses projetos en-
volvem as áreas de Educação, Tradução da Bíblia, 
Análise Linguística, Desenvolvimento Auto-Sustentável 
e Difusão do Evangelho.

Desde 1983, a ALEM oferece o Curso de Lin-
guística e Missiologia (CLM), que tem como objetivo 
capacitar pessoas para aprenderem uma ou mais lín-
guas, desenvolverem trabalhos nas áreas de linguís-
tica, educação intercultural, evangelização e tradução 
das Escrituras Sagradas. 

Hoje há 6.900 línguas faladas no mundo por cerca 
de 6,5 bilhões de pessoas. Contudo, nem todas estas 
pessoas possuem tradução da Bíblia na sua língua ma-
terna. 2.200 línguas no mundo precisam de tradução, 
o que representa 353 milhões de pessoas sem um só 
versículo da Palavra de Deus em sua língua materna.

A ALEM é uma associação que tem como objetivo 
mobilizar e apoiar a igreja no recrutamento, cuidado, 
treinamento e envio de missionários para a tradução da 
Bíblia, o serviço às nações, o plantio e fortalecimento 
de igrejas autóctones. 

Assim sendo, requeremos a Vossa Excelência, 
o atendimento do pedido para que os membros desta 
Casa possam prestar homenagem aos trinta anos de 
fundação da ALEM (Associação Linguística Evangé-
lica Missionária).

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Roberto de Lucena, PV/SP. 

REQUERIMENTO Nº 5.592 , DE 2012

“Requer a inclusão na pauta, para vo-
tação na Ordem do Dia, do PL 2295 de 2000, 
que dispõe sobre a jornada de trabalho 
dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem operacional das cooperativas 
de trabalho”. 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno, requeiro a Vossa Excelência incluir na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei nº 2295 de 2000, a fim de que 
seja apreciada a redução de jornada de trabalho dos 
profissionais de saúde: Enfermeiros, Técnicos e Au-
xiliares de Enfermagem, de modo que a jornada de 
trabalho não ultrapasse seis horas diárias e/ou trinta 
horas semanais.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Vilson 
Covatti, Deputado federal, PP/RS.



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23265 

REQUERIMENTO Nº 5.593, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei nº 4.010, de 2012 com o Projeto de Lei 
nº 7.130, de 2006.

Senhor Presidente,
A modalidade de empréstimo consignado foi ins-

tituída pela Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003.
O § 1º do art. 1º da referida lei estipula a margem 

consignável do salário do empregado até o limite de 30%. 
O Projeto de Lei nº 4.010, de 2012 em seu arti-

go 1º visa introduzir novos parâmetros para a margem 
consignável, a saber:

“Art. 2º  ..................................................  
VI – margem consignável: o valor pe-

cuniário equivalente a 30% (trinta por cento) 
da remuneração, aposentadoria ou pensão, 
descontadas as consignações compulsórias; 

VII – remuneração: o salário, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes es-
tabelecidas em lei; e 

VIII – consignações compulsórias: os 
descontos obrigatórios instituídos por lei ou 
determinados por decisão judicial. 

§1º .........................................................  
§ 2o No momento da contratação da 

operação, a soma dos valores corresponden-
tes às consignações voluntárias não poderá 
exceder ao limite estabelecido no inciso VI do 
caput para a margem consignável. 

§ 3º Caso se verifique, na data de publi-
cação desta lei, eventuais excessos ao limite 
de que trata o § 2º, fica vedada a contratação 
de nova operação pelo mutuário até que se 
cumpra o limite estabelecido nesta Lei. 

§ 4º A inobservância do disposto no § 3º 
implica, para a instituição financeira ou para a 
sociedade de arrendamento mercantil, a perda 
de todas as garantias que lhe são conferidas 
por esta Lei.” (NR) 

Sobre o mesmo assunto tramita nesta Casa o 
Projeto de Lei nº 7.130, de 2006, que acrescenta o 
art. 6-A à Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 
para dar nova redação ao art. 6º da citada lei. Na reda-
ção que propõe ao § 3º do art. 6º-A, o projeto estipula:

§ 3º O valor da prestação não poderá ser superior 
a trinta por cento do valor do benefício de aposentadoria 
e pensão paga pelo Regime Geral de Previdência Social.

O bloco de proposições em torno do Projeto de 
Lei nº 7.130, de 2006 também visa estipular parâme-
tros para a definição da taxa de juros a ser praticada.

Este é também o propósito da redação ao art. 5º-
A, principalmente em seu inciso II, ao “considerar, na 
fixação da taxa de juros praticada, o baixo risco poten-
cial de inadimplência por parte dos tomadores e a se-
gurança proporcionada pela modalidade de operação”.

Diante da conexão entre as matérias solicitamos, 
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Inter-
no, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nº 4.010, 
de 2012 e 7.130, de 2006.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.594, DE 2012 
(Do Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de Voto de Louvor 
pela realização do Encontro Nacional de 
Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno, se digne a registrar nos meios de 
comunicação da Casa Voto de Louvor, pela realização 
do Encontro Nacional de Pesca Artesanal e Aquicul-
tura Familiar, um evento que se tornará histórico para 
o segmento pesqueiro.. 

Justificação

O Encontro Nacional de Pesca Artesanal e Aqui-
cultura Familiar – realizado pela Confederação Nacional 
dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) e que ocorre 
nos dias 26 e 27 de junho, no Hotel San Marco, em 
Brasília – reveste-se de uma enorme importância para 
o setor pesqueiro e por isso deve receber destaque 
nos meios de comunicação, uma vez que inaugura um 
novo momento de valorização da categoria de pesca-
dores artesanais e aquicultores familiares.

A importância do evento está relacionada à multi-
plicidade de atividades ligadas ao Encontro Nacional de 
Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar: posse do Conse-
lho Nacional de Aquicultura e Pesca, presidido por Abraão 
Lincoln Ferreira da Cruz; inauguração da sede da Confe-
deração Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA); 
audiência da Frente Parlamentar da Pesca do Congresso 
Nacional; e lançamento do jornal A Força da Pesca. 

Durante o Encontro serão homenageadas diver-
sas pessoas que auxiliam a categoria dos pescadores, 
entre as quais este Parlamentar, que receberá a Co-
menda Presidente Café Filho – dedicada aos que, no 
exercício de suas respectivas profissões, colaboraram 
para o desenvolvimento do setor de Pesca. O nome de 
Café Filho para dar nome à Comenda é um reconhe-
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cimento ao homem que dedicou sua vida aos direitos 
dos pescadores, uma vez que o ex-presidente do Brasil 
foi um dos pioneiros da luta em defesa dos pescado-
res artesanais, além de ter sido o fundador da Colônia 
de Pescadores Z-04, em Natal, Rio Grande do Norte. 

Um dos mais destacados participantes deste 
Encontro histórico será o ministro da Pesca, Marce-
lo Crivella, que fará uma conferência sobre “Pesca e 
Aquicultura – realidade brasileira”. Outros momentos 
relevantes serão o debate com ampla participação de 
representantes do setor, como dirigentes de entida-
des pesqueiras, federações, colônias e técnicos; e as 
reuniões que informarão os pescadores sobre temas 
essenciais para a categoria, como Seguro Defeso, 
Convênios e Benefícios, Importância e uso de DAP, e 
Programa de Aquisição de Alimentos.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Wandenkolk 
Gonçalves, Deputado Federal – PSDB/PA.

REQUERIMENTO Nº 5.595, DE 2012

Requer a desapensação do Projeto de 
Lei nº 4.008, de 2012, do Projeto de Lei nº 
3.853, de 2004.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência a revisão do despacho 

de 18 de junho de 2012, dessa Presidência, que determinou 
a apensação do Projeto de Lei nº 4.008, de 2012, de minha 
autoria, ao Projeto de Lei n° 3853, de 2004, de autoria do 
Deputado Carlos Sampaio, PSDB/SP, pois não existe cor-
relação das matérias neles tratadas, a teor do estabelecido 
nos artigos 139 e 142 do Regimento Interno desta Casa.

Justificação

As duas matérias não são análogas ou conexas. O 
PL nº 4.008, de 2010, dispõe sobre a Lei da Aprendiza-
gem, programa obrigatório para as empresas – que visa 
à formação técnico-profissional de jovens e adolescentes 
– celebrado mediante contrato entre o aprendiz e o em-
pregador. O público-alvo deste programa é o adolescen-
te ou jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e 
frequentando a escola – caso não haja concluído o ensi-
no médio – e inscrito em programa de aprendizagem (art. 
428, caput e § 1º, da CLT). Caso o aprendiz seja pessoa 
com deficiência, não haverá limite máximo de idade para 
a contratação (art. 428, § 5º, da CLT). Já o PL nº 3853, de 
2004, trata de Trabalho Educativo, direcionado ao menor 
assistido, tanto ao menor infrator, recolhido em instituições 
de ressocialização, quanto o menor abrigado em casas-
-lares. É um programa social celebrado mediante convênio 
entre a entidade de atendimento ao menor e a entidade 
cooperadora, onde as exigências pedagógicas relativas 
ao desenvolvimento pessoal e social do educando preva-
lecem sobre o aspecto econômico.

Mesmo que se faça um exame percuciente – 
item por item, conforme anexo – nenhum dos 10 (dez) 
artigos que compõem o Projeto do Deputado Carlos 
Sampaio refere-se ao Programa de Aprendizagem, 
objeto do Projeto de Lei de minha autoria. 

Numa análise mais acurada dos objetivos de cada 
um deles, verifica-se claramente que o de minha autoria, 
o PL nº 4.008, de 2010, trata especificamente da Lei da 
Aprendizagem, regulada pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que no art. 429 determina que os estabe-
lecimentos de qualquer natureza sejam obrigados a em-
pregar e matricular – nos cursos dos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem – número de aprendizes equivalente a 
cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no má-
ximo, dos trabalhadores existentes em cada estabeleci-
mento, cujas funções demandem formação profissional. 
O meu projeto, na sua essência, consiste em obrigar os 
estabelecimentos tomadores de serviços terceirizados a 
permitir que os aprendizes contratados pelas empresas 
prestadoras executem as atividades práticas do progra-
ma de aprendizagem em suas dependências. 

O da lavra do Deputado Carlos Sampaio, o PL nº 
3853, de 2004, dispõe sobre o trabalho educativo do ado-
lescente – previsto no Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA) – e que, segundo a própria justificativa do autor, 
está diretamente relacionado com a definição de menor 
assistido, que vem a ser aquele integrado em entidades 
de atendimento, previstos no art. 90 do ECA, a saber:

Art. 90. As entidades de atendimento são respon-
sáveis pela manutenção das próprias unidades, assim 
como pelo planejamento e execução de programas de 
proteção e sócio-educativos destinados a crianças e 
adolescentes, em regime de:

I – orientação e apoio sócio-familiar; 
II – apoio sócio-educativo em meio aberto;
III – colocação familiar; 
IV – acolhimento institucional; 
V – prestação de serviços à comunidade 
VI – liberdade assistida; 
VII – semiliberdade; e 
VIII – internação.
O Deputado Carlos Sampaio enfatiza ainda na 

sua justificativa que o trabalho educativo não deve ser 
confundido com um contrato de aprendizagem, que 
são conceituados de forma distinta no ECA.

Diante de todo exposto – e observado que os as-
suntos são díspares, não havendo em momento algum 
qualquer interlocução entre os projetos – solicito que 
seja deferido o presente requerimento e procedida a 
desapensação do Projeto de Lei nº 4.008, de 201, do 
Projeto de Lei nº 3.853, de 2004.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
André Figueiredo, PDT/CE.
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REQUERIMENTO Nº 5.596, DE 2012 
 (Do Sr. Ronaldo Zulke)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei n.º 2295, de 2000 que “Dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos Enfermei-
ros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”.

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

tigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que seja incluído na Ordem do Dia o 
Projeto de Lei n.º 2295/2000 que “Dispõe sobre a jor-
nada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxi-
liares de Enfermagem”.

Esclareço tratar-se de matéria relevante e de inte-
resse público e que já logrou êxito em ter os pareceres 
aprovados pelas Comissões Permanentes que a anali-
saram, encontrando-se pronta para a pauta do Plenário.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Ronaldo 
Zulke, Deputado Federal – PT/RS.

REQUERIMENTO Nº 5.597, DE 2012 
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano)

Requer a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei nº 3.121, de 2012, e do Projeto 
de Lei nº 7.663, de 2010. 

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa. nos termos dos arts. 132 e 

143 do Regimento Interno a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei nº 3.121, de 2012, e do Projeto de Lei 
nº 7.663, de 2010, por tratarem de matérias correlatas.

O Projeto de Lei nº 7.663, de 2010, de autoria do 
Deputado Osmar Terra, “acrescenta dispositivos à Lei 
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar do Sis-
tema Nacional de Políticas sobre a Droga, dispor sobre 
a obrigatoriedade de classificação das drogas, introduzir 
circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos 
arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuá-
rios ou dependentes de drogas e dá outras providências.”

A referida Proposição estabelece diretrizes ge-
rais para a elaboração das políticas sobre drogas, en-
tre as quais destacamos a integração das ações dos 
órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de 
saúde, sexualidade, planejamento familiar, educação, 
trabalho, assistência e previdência social, habitação 
cultura, desporto e lazer, visando à prevenção do uso 
de drogas, atenção e reinserção dos usuários ou de-
pendentes de drogas.

O Projeto de Lei nº 3.121, de 2012, de autoria 
do Deputado Irajá Abreu, “concede incentivo fiscal às 
entidades desportivas da modalidade futebol que ins-
tituírem programas de recuperação de jovens droga-
dos ou desempregados, mediante capacitação técnica 

ou profissional, ou atendimento médico, psicológico e 
social.” Segundo argumenta seu Autor, a Proposição 
objetiva incentivar a recuperação de jovens drogados e 
ociosos, por meio de capacitação oferecida pelos clu-
bes de futebol, que para financiamento destas ações 
terão suas dívidas tributárias reduzidas em 50%.

Entendemos que as propostas contidas no Projeto 
de Lei nº 3.121, de 2012, devem ser discutidas no âmbito 
da Comissão Especial constituída para analisar o Pro-
jeto de Lei nº 7.663, de 2010, haja vista a similaridade 
e complexidade da matéria. Vale mencionar, ainda, que 
o Projeto de Lei nº 7.663, de 2010, contém uma seção 
específica para dispor sobre as diretrizes a serem ado-
tadas pelo poder público quanto à profissionalização, ao 
trabalho e à renda do usuário ou dependente de drogas 
e outra voltada às ações que devem ser desenvolvidas 
quanto à saúde integral do usuário ou dependente. 

Diante do exposto, julgamos que há pertinência 
temática entre os Projetos de Lei nºs 7.663, de 2010, 
e 3.121, de 2012, razão pela qual requeremos a tra-
mitação conjunta de ambas as Proposições.

Sala das Sessões, 26 de Junho de 2012. – Deputado 
Pastor Marco Feliciano.

REQUERIMENTO Nº 5.598, DE 2012 
(Do Sr. Bruno Araújo)

Requer a anulação do Requerimento 
5547/2012, de minha autoria.

Senhor Presidente,
Diante de fatos novos a mim apresentados, re-

queiro nos termos regimentais, a anulação do Reque-
rimento Nº 5547/2012, de minha autoria.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Bruno Araújo, PSDB-PE.

REQUERIMENTO Nº 5.599,de 2012 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Solicita inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
555-A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, que 
revoga o art. 4º da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 2003, acabando com a co-
brança de contribuição previdenciária so-
bre os proventos dos servidores públicos 
aposentados(Contribuição de Inativos). 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na 
pauta de votações desta Casa a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 555-A, de 2006, que “revoga o 
art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”, 
acabando com a cobrança de contribuição previden-
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ciária sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados(Contribuição de Inativos).

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Eudes 
Xavier, Deputado Federal- PT/CE.

REQUERIMENTO Nº 5.600, DE 2012 
(Do Sr. Laurez Moreira)

Requer a Criação de Comissão Espe-
cial destinada a tratar do Código Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, criar a Comissão 

Especial do Código Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, objeto do Projeto de lei nº 2.177/2011 de 
autoria do Deputado Bruno Araújo e outros. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Laurez Moreira, PSB – TO.

REQUERIMENTO Nº 5.601, DE 2012 
(Do Sr. Mendonça Prado)

Requerer Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Maria de Fátima da 
Silva Teles.

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 117, inciso XVIII, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, venho, respeitosa-
mente, solicitar a Vossa Excelência que seja registrado 
nos Anais desta Casa Voto de Profundo Pesar pelo fa-
lecimento da Senhora Maria de Fátima da Silva Teles.

Mãe do diretor de jornalismo do Portal Universo 
Político, Joedson Telles, Maria de Fátima faleceu no 
início da noite deste domingo (24), vítima de um infar-
to fulminante. Ela era funcionária pública aposentada, 
viúva e deixo quatro filhos.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Mendonça 
Prado, Deputado Federal – DEM/SE.

REQUERIMENTO Nº 5.602, DE 2012 
(Da Deputada Gorete Pereira)

“Requer inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
57, de 1999, que institui o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento do Semiárido e prevê 
suas fontes de recursos.”

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno, requeiro a Vossa Excelência a inclusão na 
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 57, de 1999, que institui o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento do Semiárido e prevê suas fontes.

Sala de Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputada 
Gorete Pereira.

REQUERIMENTO N° 5.603, DE 2012 
(Do Sr. Renzo Braz)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1472 de 2007, que “Dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao 
consumidor, de que trata o § 5º do art. 150 
da Constituição Federal; altera o inciso III 
do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor”.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 144, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do Ple-
nário do Projeto de Lei nº 1472 de 2007, que “Dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, 
de que trata o § 5º do art. 150 da Constituição Federal; 
altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor”.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Renzo 
Braz, Deputado Federal PP – MG.

REQUERIMENTO N° 5.604, DE 2012 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 4.622, de 2004, que “re-
gulamenta as Cooperativas de Trabalho”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD 
– Art. 114, XIV), que seja incluída na Ordem do Dia 
do Plenário o Projeto de Lei nº 4.622/2004, que “regu-
lamenta às Cooperativas de Trabalho”.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Giovani Cherini.

REQUERIMENTO Nº 5.605 DE 2012

Requeremos, nos termos do art. 117 do 
Regimento Interno, a apreciação de MOÇÃO 
DE REPÚDIO e condenação ao afastamen-
to do Presidente da República do Paraguai, 
Fernando Armindo Lugo de Méndez, legíti-
mo mandatário daquele país, na forma da 
justificativa abaixo.

Justificação

Nós, Deputados Federais da República Federa-
tiva do Brasil, 

CONSIDERANDO os esforços envidados pelos 
países da América do Sul, de construir destino comum 
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baseado no regime democrático pleno, plasmado no 
processo de integração regional do Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) e da União das Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul);

CONSTATANDO, com perplexidade e indigna-
ção, que o Presidente Fernando Lugo, eleito soberana 
e democraticamente pelo povo paraguaio, foi destituído 
do poder, em processo sumário, em flagrante afronta 
aos mais elementares princípios do Estado Democrá-
tico de Direito,

ALERTANDO que naquele processo prevalece-
ram acusações frágeis, não submetidas ao contraditó-
rio, totalmente à revelia de princípios e garantias como 
o devido processo legal e o direito à ampla defesa;

IDENTIFICANDO tais princípios expressamente 
positivados na própria Constituição do Paraguai, bem 
assim em documentos internacionais subscritos por 
aquele país irmão, notadamente o Protocolo de Ushuaia 
sobre Compromisso Democrático no Mercosul, Bolívia 
e Chile, o Protocolo Adicional ao Tratado Constitutivo 
da Unasul Sobre Compromisso com a Democracia e 
a Carta Democrática Interamericana, da Organização 
dos Estados Americanos (OEA);

LEMBRANDO que esses instrumentos interna-
cionais preveem sanções diversas ao Estado-Parte 
em que se verifique ruptura da ordem democrática, 
tal qual se configura a presente situação política no 
Paraguai, em que pese a tentativa das forças golpis-
tas de imprimir falsa aparência de legalidade à ação 
que perpetraram;

RESSALTANDO que essas mesmas forças recu-
saram os apelos de adiamento da decisão e ampliação 
do prazo de defesa feitos pelos governos dos países-
-membros da Unasul;

COMPREENDENDO que esse lamentável epi-
sódio fragiliza o processo de integração regional da 
América Latina, objetivo consagrado em nossa Carta 
Magna, em consonância com o princípio constitucional 
da cooperação entre os povos, que rege o Brasil em 
suas relações internacionais;

Manifestamos nosso repúdio ao golpe de Estado 
logrado na República do Paraguai contra o Presiden-
te Fernando Lugo, bem como nossa solidariedade e 
apoio ao povo paraguaio, conclamando todos os go-
vernos dos países do continente e do mundo a não 
reconhecerem o ilegítimo governo ora alçado ao po-
der em Assunção. Ao mesmo tempo, demandamos 
ao Conselho do Mercado Comum do Mercosul e ao 
Conselho de Chefes de Estado e de Governo da Una-
sul que, no prazo mais breve possível e com base no 
Protocolo de Ushuaia e no Protocolo Adicional ao Tra-
tado Constitutivo da Unasul Sobre Compromisso com 
a Democracia, o Paraguai seja suspenso de todas as 

prerrogativas e direitos de Estado-Parte do Mercosul 
e da Unasul, até que a plena normalidade democráti-
ca se restabeleça integralmente em seu território. Por 
último, expressamos nossa esperança de que a atual 
situação política do país possa se reverter, de forma 
negociada e pacífica, sob a égide dos princípios demo-
cráticos de sua ordem jurídica interna e dos tratados 
e acordos dos quais é signatário. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Líder 
do PT; Líder do PMDB; Líder do PSDB; Líder do PSD; 
Líder do Bloco PR/ PTdoB/ PRP/ PHS/ PTC/PSL/ PRTB; 
Líder do PP; Líder do PSB; Líder do DEM; Líder do 
Bloco PDT; Líder do BLOCO PV/PPS; Líder do PTB; 
Líder do PSC; Líder do PCdoB; Líder do PRB; Líder 
do PSOL; Líder do PMN.

REQUERIMENTO Nº 5.606, DE 2012 
(Do Senhor Mauro Nazif)

“Requer Inclusão na Pauta da Ordem 
do Dia do Projeto de Lei n° 2.295 de 2000.”

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 do Projeto de Lei n° 2.295 de 2000, Dispõe sobre 
a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem. Altera a Lei n° 7.498, de 
1986, fixa a jornada de trabalho em seis horas diárias 
e trinta horas semanais.

Sala de Sessões, 26 de junho 2012. – Deputado 
Mauro Nazif, PSB/RO.

REQUERIMENTO Nº 5.607, DE 2012 
(Do Sr. José Guimarães)

Requer a revisão do despacho apos-
to ao PL nº 7.309/10, do Sr. Silas Câmara, 
para que se inclua a Comissão de Finanças 
e Tributação.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, alínea 

“h”, “j” e “l” combinado com os Artigos. 54, II; e 139, 
II, “b”, do Regimento Interno, a revisão do despacho 
inicial consignado ao Projeto de Lei nº 7.309, de 2010, 
que “Dispõe sobre o acesso gratuito dos órgãos de 
segurança ao rádio e à televisão, e dá outras provi-
dências”, afim de que se inclua a apreciação meritória 
e dos aspectos fiscais pela Comissão de Finanças e 
Tributação – CFT.

Muito embora haja nítida boa vontade do legisla-
dor em disponibilizar um serviço público delegado em 
favor da população, há que se ater a um dispositivo 
fiscal constante da proposta ora esquadrinhada. O Ar-



23272 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2012

tigo 6º do Projeto de Lei determina que “as emissoras 
de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal 
pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei.”. 

Caracterizado, portanto, o fundamento tributário 
desta matéria, solicito o deferimento deste, afim de 
que a Comissão de Finanças e Tributação manifeste-
-se quanto ao exame tanto do mérito quanto da com-
patibilidade financeira e orçamentária da proposta.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
José Guimarães, PT – CE.

REQUERIMENTO Nº 5.608, DE 2012 
(Do Sr. José Guimarães)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 2.028/11, do Sr. Augusto Coutinho, 
para que se inclua a Comissão de Finanças 
e Tributação.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, alínea 

‘j’, combinado com o Art. 139, II, “b”, do Regimen-
to Interno, a revisão do despacho inicial exarado ao 
Projeto de Lei nº 2.028, de 2011, que “Altera a Lei n.º 
11.438, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 
incentivos e benefícios para fomentar as atividades de 
caráter desportivo e dá outras providências”, afim de 
que se inclua a apreciação meritória pela Comissão 
de Finanças e Tributação – CFT.

Conforme denota-se desde ementa do Projeto de 
Lei esquadrinhado, trata-se de recursos públicos (seja 
diretos ou objetos de incentivos fiscais) aplicados no 
financiamento da prática desportiva – especialmente 
aquelas referentes às atividades olímpicas e paraolímpi-
cas, ampliando o rol de modalidades em que se aplicam 
os recursos oriundos de convênios com o Poder público.

Portanto, solicito o deferimento deste, afim de 
que a Comissão de Finanças e Tributação manifeste-
-se quanto ao exame da compatibilidade financeira e 
da adequação orçamentária da proposta.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
José Guimarães, PT – CE.

REQUERIMENTO Nº 5.609, DE 2012 
(Do Sr. José Guimarães)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 898/11, do Sr. Filipe Pereira, para 
que se inclua a Comissão de Finanças e 
Tributação.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, alínea 

‘h’ e ‘l’ combinado com os Artigos. 54, II; e 139, II, “b”, do 
Regimento Interno, a revisão do despacho inicial con-
signado ao Projeto de Lei nº 898, de 2011, que “Dispõe 

sobre a reintegração no emprego dos funcionários do 
DATAPREV, Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência Social, em exercício nos postos do INSS.”, 
afim de que se inclua a apreciação dos aspectos orçamen-
tários pela Comissão de Finanças e Tributação – CFT.

Refiro-me ao PL 1.786/07, apresentado na le-
gislatura passada (53ª) e reapresentado, em virtude 
de seu arquivamento, sob a forma deste PL 898/11.

Ao projeto originário o despacho inicial contem-
plou a apreciação somente pela CTASP e CCJC. Após 
o deferimento de Requerimento para revisão do des-
pacho, incluiu-se a apreciação pela CFT, exatamente 
para juízo dos aspectos orçamentários da proposta. 

Portanto, o fundamento regimental baseia-se no 
histórico e no tratamento dado à tramitação da maté-
ria originária, e de idêntico teor a esta em comento.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
José Guimarães, PT – CE.

REQUERIMENTO Nº 5.610, DE 2012 
(Do Sr. José Guimarães)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 7.353/10, do Sr. Marcos Montes, 
para que se inclua a Comissão de Finan-
ças e Tributação.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, alínea 

‘h’ e ‘l’ combinado com os Artigos. 54, II; e 139, II, “b”, 
do Regimento Interno, a revisão do despacho inicial con-
signado ao Projeto de Lei nº 7.353, de 2010, que “Altera 
a Lei 11.340/2006 que Cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher.”, afim 
de que se inclua a apreciação dos aspectos orçamen-
tários pela Comissão de Finanças e Tributação – CFT.

A proposta, embora fulgente preocupação do pro-
positor, pretende a instituição de um benefício financia-
do pelo Poder Público, conforme seu texto, in verbis:

Art.23 ....................................................
V – determinar a concessão de auxí-

lio financeiro no primeiro trimestre em que a 
ofendida e seus dependentes estiverem sob 
programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento, prorrogável por igual período.

Caracterizado, portanto, o fundamento 
assistencial constituído com recursos inscritos 
no orçamento da Seguridade Social, solicito 
o deferimento deste, afim de que a Comissão 
de Finanças e Tributação manifeste-se quanto 
ao exame da compatibilidade financeira e da 
adequação orçamentária da proposta.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Deputado 
José Guimarães, PT – CE.
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DESPACHOS DO PRESIDENTE

OFÍCIOS

PRESIDÊNCIA/SGM

Ofício no 3.459/R12012, do Supremo Tribunal 
Federal. Comunicação da decisão no Mandado de In-
junção no 4.050/DF.

Publique-se. 
Em 26-6-2012 _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 3.802/R/2012 (MI 4.0551RS), no 

3.827/R/2012 (MI 2.788/DF), e no 3.831/R/2012 (MI 
2.927/DF) do Supremo Tribunal Federal. Comunicação 
das decisões nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em, 26/06/12 _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 4.341/R/2012 (MI 4.705/DF), no 4.344/R/2012 
(MI 4.798/DF), no 4.358/R/2012 (MI 4.051/DF), e no 
4.431/R/2012 (MI 4.803/DF), do Supremo Tribunal 
Federal. Comunicação das decisões nos referidos 
Mandados de Injunção.

Publique-se. 
Em 26-6-12  _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 4.393/R/2012 (MI 4.641/DF), e no 

4.453/R/2012 (MI 4.805/DF), do Supremo Tribunal 
Federal. Comunicação das decisões nos referidos 
Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em 26-6-12  _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício no 4.480/R/2012, do Supremo Tribunal 

Federal. Comunicação da decisão no Mandado de In-
junção no 4.655/DF.

Publique-se. 
Em 26-6-2012 _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 4.531 /R/2012 (MI 3.719/DF), e no 

4.599/R/2012 (MI 1.594/DF), do Supremo Tribunal Fe-
deral. Comunicação das decisões nos referidos Man-
dados de Injunção.

Publique-se. 
Em 26-6-2012. _ Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício no 242 (CN), do Senhor Senador José 

Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 

Relatórios de Gestão Fiscal dos Tribunais Regionais 
Federais das 1a, 3a e 4a Regiões, dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho da 2a 3a, 8a, 10a, 12a, 16a e 21a Re-
giões e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte, referentes ao primeiro quadrimestre de 2012.

Ofício no 243 (CN), do Senhor Senador José Sar-
ney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Rela-
tórios de Gestão Fiscal do Governo Federal, Supremo 
Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Depu-
tados, Tribunal Superior do Trabalho, Ministério Público 
da União e Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal Superior 
Eleitoral, Superior Tribunal Militar e Tribunal de Contas 
da União, referentes ao primeiro quadrimestre de 2012.

Ofício no 245 (CN), do Senhor Senador José Sar-
ney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Relató-
rio de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho da 
1a Região, referente ao primeiro quadrimestre de 2012.

Ofício no 246 (CN), do Senhor Senador José Sar-
ney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Rela-
tório de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário, referente ao primeiro quadrimestre de 2012.

Ofício no 247 (CN), do Senhor Senador José Sarney, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Relatórios de 
Gestão Fiscal dos Tribunais Regionais do Trabalho das 4a, 
6a, 15a e 20a Regiões, referentes ao primeiro quadrimes-
tre de 2012. Ofício no 248 (CN), do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Re-
latórios de Gestão Fiscal dos Tribunais Regionais do Tra-
balho das 7a, 9a, 19a e 24a Regiões, referentes ao primei-
ro quadrimestre de 2012. Oficio no 249 (CN), do Senhor 
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional. Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Jus-
tiça Federal, referente ao primeiro quadrimestre de 2012.

Encaminhe-se à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle, nos termos do art. 32, inciso XI, 
alínea “b”, do RICD. 

Publique-se. 
Em 26-6-2012. _ Marco Maia, Presidente.

PROPOSIÇÕES

RECURSO Nº 149, DE 2012 
(Do Sr. Jovair Arantes) 

Contra apreciação terminativa da Co-
missão de Constituição, Justiça e de Re-
dação ao Projeto de Lei n.º 4.719, de 2009 

(ARQUIVE-SE A PROPOSIÇÃO, POR 
NÃO CONTER O NÚMERO MÍNIMO DE AS-
SINATURAS INDICADO NO ART. 58 § 3º C/C 
O ART. 132 § 2º DO REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. OFICIE-SE 
E, APÓS, PUBLIQUE-SE.) 
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REQUERIMENTO Nº 5.277, DE 2012 
(Do Sr. Renato Molling) 

Requer a apensação do Projeto de 
Lei n.º 2083, de 2011, ao Projeto de Lei n.º 
3093, de 2008 

(INDEFIRO O REQUERIMENTO N. 
5277/2012, NOS TERMOS DO ART. 142, PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, TENDO EM VISTA 
QUE O PROJETO DE LEI N. 2083/2011 JÁ RE-
CEBEU PARECER DE MÉRITO DA COMISSÃO 
DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SER-
VIÇO PÚBLICO. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.286, DE 2012 
(Do Sr. Domingos Dutra) 

Requer a inclusão nos Anais da Câ-
mara dos Deputados as seguintes matérias 
jornalísticas: Maranhão tem 161 escolas 
com nome dos Sarney (O Globo); Agências 
são fachadas para exportar operários para 
obras no Sudeste (O Globo) e Não vai fal-
tar comida e no Maranhão (Revista Época). 

(DECLARO PREJUDICADO O REQUE-
RIMENTO N. 5286/2012, NOS TERMOS DO 
ART. 163, INCISO VIII, DO RICD, À VISTA 
DO DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO N. 
5548/2012, DE MESMA FINALIDADE. PUBLI-
QUE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.348, DE 2012 
(Do Sr. Domingos Sávio) 

Requer a desapensação desta PEC 
(INDEFIRO, NOS TERMOS DO ART. 

142 DO RICD, O PEDIDO DE DESAPEN-
SAÇÃO CONTIDO NO REQUERIMENTO 
N. 5348/2012, PORQUANTO AS PEC’S NS. 
158/2012 E 454/1997 TRATAM DE MATÉRIAS 
CORRELATAS. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.405, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos) 

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 252, 
de 2003 com o Projeto de Lei nº 692, de 2011 

(INDEFIRO, NOS TERMOS DO ART. 142, 
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, POR ENTENDER QUE NÃO HÁ 
CORRELAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A TRA-
MITAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS DE 
LEI N. 252/2003 E N. 692/2011. PUBLIQUE-
-SE. OFICIE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.455, DE 2012 
(Da Sra. Marina Santanna) 

Requer a inserção nos Anais da Câma-
ra dos Deputados, da cartilha que divulga 
a Plataforma Política das Mulheres Negras 
do Estado de Goiás, debatido no II Encon-
tro Estadual de Mulheres Negras, realizado 
em Goiânia em maio de 2012. 

(DEVOLVA-SE À AUTORA PARA QUE 
SEJA IDENTIFICADA A SESSÃO EM QUE 
SE DEU O PRONUNCIAMENTO QUE FEZ 
REMISSÃO À CARTILHA. PUBLIQUE-SE. 
OFICIE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.472, DE 2012 
(Do Sr. Pedro Chaves) 

Requer a retirada de assinatura do 
REC 0110/2011, de Autoria do Dep. Paes 
Landim (PTB-PI), contra a apreciação con-
clusiva da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania(CCJC), relativa ao PL 
nº 3392/2004, que estabelece a imprescin-
dibilidade da presença de Advogado nas 
ações trabalhistas e prescreve critérios 
para a fixação dos honorários advocatícios 
na Justiça de Trabalho. 

(INDEFIRO O REQUERIMENTO N. 
5.472/2012, NOS TERMOS DO ART. 102, § 
4º, DO RICD. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.499, DE 2012 
(Do Sr. André Figueiredo) 

Requer o apensamento do PL 
4.023/2012 ao PL 8.052/2011 para tramita-
ção conjunta de proposição, tendo em vista 
a correlação das matérias tratadas em am-
bas as propostas 

(INDEFIRO O REQUERIMENTO N. 
5499/2012 EIS QUE O PL N. 4023/2012 JÁ 
TRAMITA EM CONJUNTO COM O PL N. 
8052/2011 DESDE SEU DESPACHO INICIAL. 
PUBLIQUE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.523, DE 2012 
(Do Sr. João Campos) 

Votos de pesar pelo falecimento do 
Pastor Euclides Garcia de Freitas da As-
sembléia de Deus Ministério Madureira – 
Campo Campinas. 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 



Junho de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 23275 

REQUERIMENTO Nº 5.524, DE 2012 
(Do Sr. João Campos) 

Votos de pesar pelo falecimento do 
Vereador da Cidade de Aparecida de Goi-
ânia – GO, o Sr. Vagner da Silva Ferreira. 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.530, DE 2012 
(Do Sr. Eudes Xavier) 

Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 
3º, do Regimento Interno, vimos, respeitosa-
mente, solicitar a Vossa Excelência se digne 
registrar nos Anais desta Casa, votos de con-
gratulações, parabenizando pela produção 
do Informe intitulado TRIBUNA DO SERVI-
DOR do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Jaguaribara – SINSEMJ, Ano 
VIII – Edição 01 – Janeiro a Abril de 2012 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.531, DE 2012 
(Do Sr. Eudes Xavier) 

Nos termos do art. 117, inciso XIX e 
§ 3º, do Regimento Interno, vimos, respei-
tosamente, solicitar a Vossa Excelência 
se digne registrar nos Anais desta Casa, 
votos de congratulações, parabenizando 
pela produção do Jornal do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Federal 
no Estado do Ceará – SINTSEF, Ano XXIII – 
Edição 254 – Abril e Maio de 2012 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.533, DE 2012 
(Do Sr. Walter Tosta) 

Requer a aprovação de Moção de Con-
gratulações pelo aniversário do Ex-Vereador 
João Batista de Oliveira 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.537, DE 2012 
(Da Sra. Rosinha da Adefal) 

Requer moção de pesar pelo passamen-
to da Sra. ANA PAULA CROSARA DE RESEN-
DE, falecida no último dia 07 de junho de 2012 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.549, DE 2012 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Carlos Bergamasco 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

REQUERIMENTO Nº 5.560, DE 2012 
(Do Sr. Hélio Santos) 

Requer Voto de Louvor pelo transcur-
so do 18º aniversário de emancipação po-
litico-administrativa do município de BOM 
JESUS DA SELVA, no Estado do Maranhão, 
comemorado no dia 19 de junho de 2012 

(PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE. ARQUIVE-SE.) 

PRESIDÊNCIA/SGM
REQ. no 5.587/2012 _ Prorrogação de prazo de 

Comissão.
Defiro “ad referendum” do Plenário.

Publique-se.
Em 26-6-2012 _ Marco Maia, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDI-
NÁRIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2012.

Às quinze horas e dezesseis minutos do dia de-
zenove de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Ricardo Berzoi-
ni – Presidente; Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Pre-
sidentes; Alceu Moreira, Andre Moura, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Bruna Furlan, Dr. Grilo, Eliseu 
Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia, Jerônimo Go-
ergen, João Campos, Jorginho Mello, José Mentor, 
Jutahy Junior, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo 
Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga-
lhães, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Vicente Can-
dido e Vilson Covatti – Titulares; Alexandre Leite, Ben-
jamin Maranhão, Cesar Colnago, Efraim Filho, Fran-
cisco Escórcio, Gonzaga Patriota, João Dado, João 
Magalhães, Marcos Rogério, Nazareno Fonteles, Nel-
son Marchezan Junior, Odílio Balbinotti, Pauderney 
Avelino, Reinaldo Azambuja, Roberto Teixeira, Sandro 
Alex e Wilson Filho – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Alessandro Molon, Anthony Ga-
rotinho, Armando Vergílio, Arthur Oliveira Maia, Asdru-
bal Bentes, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza, 
Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado Protógenes, 
Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Evandro Milhomen, Fábio 
Ramalho, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, 
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Henrique Oliveira, João Paulo Cunha, João Paulo Lima, 
José Nunes, Leonardo Picciani, Marcos Medrado, 
Maurício Quintella Lessa, Mendonça Filho, Nelson 
Pellegrino, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Pastor Mar-
co Feliciano , Paulo Maluf, Roberto Freire, Sandra 
Rosado, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da 
Cunha e Zenaldo Coutinho. O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da trigésima quarta reunião ordinária realizada em 14 
de junho. O Deputado Gonzaga Patriota requereu dis-
pensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprova-
da. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor Deputado 
Felipe Maia justificando ausência da reunião do dia 
treze de junho, em razão de compromisso político no 
Estado do Rio de Janeiro; 2 – Ofício do Senhor Líder, 
Deputado Guilherme Campos, justificando ausência 
do Deputado José Nunes das reuniões dos dias quin-
ze, vinte e quatro e trinta e um de maio e seis e doze 
de junho, em razão de compromissos políticos; 3 – 
Ofício do Senhor Deputado Maurício Quintella Lessa 
justificando ausência das reuniões dos dias treze e 
quatorze de junho, em razão de participação na CPMI 
da Operação Vegas; 4 – Comunicação de movimen-
tação parlamentar da Secretaria-Geral da Mesa infor-
mando que o Deputado Alexandre Cardoso assumiu 
vaga de titular na Comissão, em substituição ao De-
putado Dr. Carlos Alberto; 5 – Ofício do Instituto dos 
Advogados Brasileiros encaminhando Parecer favorá-
vel à aprovação do Projeto de Lei nº 6.715, de 2009, 
que “altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), para excluir de ilicitude a ortota-
násia”. ORDEM DO DIA: pelo plenário da Comissão. 
O Deputado Luiz Couto sugeriu que se fizesse um 
acordo excluindo os itens da pauta que poderiam in-
viabilizar a reunião. O Presidente sugeriu que se apre-
ciassem os itens na ordem da pauta e, caso houvesse 
alguma solicitação ou requerimento, seria retirado por 
acordo. Mantendo o acordo firmado com os membros 
da Comissão, a apreciação dos acordos internacionais, 
itens 3 a 8 da pauta, foi realizada em bloco. Foi, tam-
bém apreciado o PDC de TVR, item 39 da pauta. 1 – 
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.438/10 – que “aprova, com res-
salvas, o texto da Convenção sobre a Obtenção de 
Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial, 
assinada em Haia, em 18 de março de 1970”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação da Emenda do Senado. 2 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 513/11 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 436/2010) – que “aprova o texto da De-
cisão do Conselho do Mercado Comum do Mercosul 

de nº 15/08, das Disposições Transitórias para Atua-
lizar/Modificar e Implementar a Tabela de Equivalên-
cias Anexa ao Protocolo de Integração Educativa e 
Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de 
Nível Fundamental e Médio Não-Técnico, acordada 
em 30 de junho de 2008, na cidade de San Miguel de 
Tucumán”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO MO-
LON. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 3 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 555/12 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 525/2011) 
– que “submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o texto do Acordo Adicional que Altera o Acordo 
de Seguridade Social ou Segurança Social entre a 
República Federativa do Brasil e a República Portu-
guesa, assinado em Brasília, em 9 de agosto de 2006”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 4 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 560/12 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 496/2011) 
– que “aprova o texto do Acordo Internacional de Ma-
deiras Tropicais, 2006, concluído em Genebra, em 27 
de janeiro de 2006”. RELATOR: Deputado PAULO 
TEIXEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. 5 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 562/12 – da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
50/2012) – que “aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Conselho 
de Ministros da Bósnia-Herzegovina sobre a Isenção 
Parcial de Vistos, assinado em Saravejo, em 19 de 
junho de 2010”. RELATORA: Deputada BRUNA FUR-
LAN. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 6 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 564/12 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 43/2012) – que “submete à considera-
ção do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Repú-
blica Oriental do Uruguai sobre Transporte Fluvial e 
Lacustre na Hidrovia Uruguai-Brasil, assinado em San-
tana do Livramento, em 30 de julho de 2010”. RELA-
TOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
O Presidente anunciou a discussão e a votação em 
bloco dos Projetos de Decreto Legislativo de Acordo 
Internacional. Não houve oradores inscritos para a 
discussão. Em votação, foram aprovados os Parece-
res. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.721/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 404/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
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Radiocom FM Chapecó a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Chapecó, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve oradores ins-
critos para a discussão. Em votação, foi aprovado o 
Parecer. 8 – CONSULTA Nº 26/12 – da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle – que “consulta 
solicitando orientação à Mesa a respeito de forneci-
mento de cópias de documentos de origem externa 
recebidos em atendimento à requisição desta Comis-
são, decorrentes de aprovação de proposição pelo 
Colegiado deste órgão”. RELATOR: Deputado FABIO 
TRAD. PARECER: pelos seguintes entendimentos: 1º) 
se os documentos são de origem externa, a Câmara 
dos Deputados não deve fornecer cópias, que devem 
ser buscadas nas fontes primárias; 2º) que pedidos de 
cópias de documentos não devem ser dirigidos dire-
tamente aos Presidentes de Comissões, mas à Mesa 
Diretora da Casa, a quem caberá decidir sobre a con-
veniência e a oportunidade do fornecimento de infor-
mações em cada caso concreto. Lido o Parecer pelo 
deputado Marcos Rogério, usou da palavra o relator 
da Consulta, deputado Fabio Trad. Foi concedida vis-
ta ao Deputado Francisco Escórcio. 9 – EMENDA DE 
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 4.247/08 – que 
“consolida a legislação sanitária federal”. RELATOR: 
Deputado MÁRCIO MACÊDO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da 
Emenda Substitutiva Global de Plenário. Lido o Pare-
cer pelo Deputado Vicente Cândido, não houve ora-
dores inscritos para a discussão. Em votação, foi apro-
vado o Parecer. 10 – PROJETO DE LEI Nº 4.345/98 
– do Senado Federal – Lúcio Alcântara – (PLS 148/1997) 
– que “institui a obrigatoriedade de as empresas ope-
radoras de cartões de crédito oferecerem uma versão 
de cartão de crédito com foto digitalizada”. (Apensados: 
PL 1119/2007, PL 1729/2007, PL 2344/2007, PL 
6352/2009 e PL 1111/2011) RELATOR: Deputado 
JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela inconstitucio-
nalidade deste, do PL 1119/2007, do PL 1729/2007, 
do PL 2344/2007, do PL 6352/2009 e do PL 1111/2011, 
apensados, e das Emendas apresentadas nas Comis-
sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi-
norias e Finanças e Tributação. Lido o Parecer pelo 
Deputado Eliseu Padilha, foi concedida vista ao De-
putado Onofre Santo Agostini. 11 – PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 111/12 – do Sr. José Mentor – que 
“modifica os arts. 24, 26, 32, 212 e 213 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, para instituir a Co-
missão de Consolidação das Leis”. RELATOR: Depu-
tado ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela cons-

titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação. Vista conjunta aos Deputa-
dos Bonifácio de Andrada e Marcos Rogério, em 
06/06/2012. Esgotado o prazo de vista, a matéria re-
tornou à discussão. Não houve oradores inscritos para 
a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 12 
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
468/10 – dos Srs. Wilson Picler e Mário Heringer – que 
“acrescenta inciso ao art. 60 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. PARE-
CER: pela admissibilidade. Vista ao Deputado Edson 
Silva, em 14/12/2011. Esgotado o prazo de vista, a 
matéria retornou à discussão. Não houve oradores 
inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado 
o Parecer. 13 – PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO Nº 509/10 – do Sr. Ribamar Alves – que 
“altera a redação do inciso I do art. 29-A, relativo ao 
limite percentual de despesas das Câmaras Munici-
pais”. (Apensado: PEC 514/2010) RELATOR: Depu-
tado ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela ad-
missibilidade desta e da PEC 514/2010, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Marcos 
Rogério, em 13/12/2011. Esgotado o prazo de vista, 
a matéria retornou à discussão. Discutiram a matéria 
os Deputados Marcos Rogério, Francisco Escórcio e 
Luiz Couto. Em votação, foi aprovado o Parecer. 14 
– SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI Nº 3.615/00 – que “dispõe sobre o fomento mer-
cantil especial de exportações ou “factoring” de expor-
tação e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: pela in-
constitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legis-
lativa do Substitutivo do Senado. Lido o Parecer pelo 
Deputado Fábio Trad, não houve oradores inscritos 
para a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 1.480/03 – do Sr. Lincoln 
Portela – que “obriga a divulgação de advertência so-
bre obesidade em embalagens de produtos altamente 
calóricos”. RELATOR: Deputado DR. GRILO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emendas. Lido o Parecer pelo Depu-
tado Jorginho Mello, não houve oradores inscritos para 
a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 16 
– PROJETO DE LEI Nº 1.846/11 – da Sra. Carmen 
Zanotto – que “altera a alínea “c” do inciso I do art. 1º 
da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 – Lei da Tortu-
ra”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Lido o Parecer, foi concedida vista ao Deputado Mar-
cos Rogério. 17 – PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – do 
Sr. Leonardo Vilela – que “altera a Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, 
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para dispor sobre a segurança do idoso nos procedi-
mentos de embarque e desembarque nos veículos de 
transporte coletivo e sobre a prioridade nesse desem-
barque”. RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e da emenda da Comissão de Viação e 
Transportes. Vista ao Deputado Eliseu Padilha, em 
22/05/2012. O Deputado Eliseu Padilha apresentou 
voto em separado em 29/05/2012. Discutiram a maté-
ria os Deputados Eliseu Padilha, Fabio Trad e Fran-
cisco Escórcio. Em votação, foi aprovado o Parecer 
com Complementação de Voto. 18 – PROJETO DE 
LEI Nº 7.135/10 – do Sr. Hugo Leal – que “altera a 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), para estipular que a devolução dos autos 
pelo advogado dentro do prazo determinado na inti-
mação publicada no Diário Oficial não constitui a in-
fração disciplinar”. RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Lido o 
Parecer, discutiram a matéria os Deputados Dr. Grilo, 
Marcos Rogério, Eliseu Padilha, Alceu Moreira e Fran-
cisco Escórcio. Em votação, foi aprovado o Parecer. 
19 – PROJETO DE LEI Nº 1.923/11 – do Sr. João 
Bittar – que “denomina-se “Aeroporto de São Paulo/
Congonhas – Deputado Freitas Nobre” o aeroporto da 
cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Lido o Parecer pelo Deputado Luiz Couto, não 
houve oradores inscritos para a discussão. Em vota-
ção, foi aprovado o Parecer. O Presidente consultou 
o plenário, que deferiu, sobre o cancelamento da reu-
nião de quarta-feira, dia vinte de junho, devido ao es-
vaziamento da pauta e ao baixo quórum em função da 
Rio + 20. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre-
sidente encerrou a reunião às dezesseis horas e qua-
renta e um minutos, antes convocando reunião de 
Audiência Pública para a próxima quinta-feira, vinte e 
um de junho, às dez horas. E, para constar, eu, Reja-
ne Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ricardo Berzoini, , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO AUDIÊN-
CIA PÚBLICA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2012.

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e um 
de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados. Ricardo Berzoini – Pre-
sidente; Fabio Trad – Vice-Presidente; Jutahy Junior, 
Luiz Couto, Luiz Pitiman, Odair Cunha, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano, Paulo Teixeira e Ro-
naldo Fonseca – Titulares. Compareceu também o De-
putado Chico Lopes, como não-membro. Deixaram de 
comparecer os Deputados Alceu Moreira, Alessandro 
Molon, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio Bu-
lhões, Armando Vergílio, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, 
Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, 
Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Evandro Mi-
lhomen, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Félix Mendonça 
Júnior, Francisco Araújo, Henrique Oliveira, Jerônimo 
Goergen, João Campos, João Paulo Cunha, João 
Paulo Lima, Jorginho Mello, José Mentor, José Nunes, 
Leonardo Picciani, Luiz Carlos, Marçal Filho, Marcos 
Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Freire, Sandra Rosa-
do, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Vilson Covatti e Zenaldo Coutinho. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente declarou ini-
ciados os trabalhos da reunião destinada à realização 
de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 
6.715, de 2009, que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para excluir 
de ilicitude a ortotanásia, a requerimento do Deputado 
Pastor Marco Feliciano. O Senhor Presidente saudou 
os presentes e informou que foram convidados os Se-
nhores: CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA – 
1º Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina; 
RODOLFO ACATAUASSÚ NUNES – Livre-Docente 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; PAULO 
SILVEIRA MARTINS LEÃO JUNIOR – Advogado, 
representando a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil; e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA 
– Presidente da Convenção Geral das Assembleias de 
Deus do Brasil. O Presidente esclareceu os critérios 
para a organização da reunião, informando que a pa-
lavra seria concedida aos convidados, por vinte minu-
tos cada e, em seguida, aos Deputados inscritos, pelo 
prazo de até cinco minutos. Depois do pronunciamento 
dos Senhores Deputados, a palavra seria devolvida 
aos convidados para réplica e para as considerações 
finais. O Presidente convidou os Senhores Carlos Vi-
tal Tavares Corrêa Lima, Paulo Silveira Martins Leão 
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Júnior e Rodolfo Acatauassú Nunes a compor a Mesa 
e concedeu-lhes a palavra. O Presidente informou que 
o Senhor José Wellington Bezerra da Costa não pôde 
comparecer à Reunião. Assumiu a Presidência o Depu-
tado Pastor Marco Feliciano, autor do requerimento de 
Audiência Pública. O Senhor Presidente agradeceu a 
intervenção dos convidados e, em seguida, concedeu 
a palavra ao parlamentar inscrito para debater, Deputa-
do Chico Lopes. O Presidente em exercício e autor do 
requerimento, Deputado Pastor Marco Feliciano, usou 
da palavra. Após a intervenção dos parlamentares, o 
Presidente concedeu a palavra aos convidados – Car-
los Vital Tavares Corrêa Lima, Paulo Silveira Martins 
Leão Júnior e Rodolfo Acatauassú Nunes – para que 
respondessem aos questionamentos e fizessem suas 
considerações finais. Reassumiu a Presidência o De-
putado Ricardo Berzoini e usou da palavra sobre o 
assunto. O Presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a reunião às doze horas e sete minutos, 
antes convocando reunião ordinária para terça-feira, 
dia vinte e seis de junho, às quatorze horas e trinta 
minutos, para apreciar os itens da pauta a ser divulga-
da. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei 
a presente Ata que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Ricardo Berzoi-
ni, , e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATORIA 
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria.
Ao Deputado Edio Lopes: 
PDC 572/2012 – do Sr. Rogério Peninha Men-

donça – que “Susta os efeitos da Instrução Normati-
va nº 189, de 23 de setembro de 2008, editada pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama.”. 

Ao Deputado Abelardo Lupion: 
PL 1.854/2011 – da Sra. Rosane Ferreira – que 

“Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dis-
põe sobre agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos 
produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde 
causados pelos pesticidas sobre a saúde humana.”.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2012. – Deputado 
Raimundo Gomes de Matos, Presidente.
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Domingos Neto - 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 
Mário Feitoza - PMDB 
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 

Fábio Faria - PSD 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Paulo Wagner - PV 
Rogério Marinho - PSDB 
Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Benjamin Maranhão - PMDB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 
Hugo Motta - PMDB 
Leonardo Gadelha - PSC 
Luiz Couto - PT 
Manoel Junior - PMDB 
Nilda Gondim - PMDB 
Romero Rodrigues - PSDB 
Ruy Carneiro - PSDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 
Augusto Coutinho - DEM 

Bruno Araújo - PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca - PSC 
Danilo Cabral - PSB 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
Silvio Costa - PTB 
Vilalba - PRB 
Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 
Celia Rocha - PTB 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Caldas - PSDB 
João Lyra - PSD 
Joaquim Beltrão - PMDB 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 

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 
Afonso Florence - PT 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 
Daniel Almeida - PCdoB 
Edson Pimenta - PSD 



Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Carlos Bacelar - PR 
João Leão - PP 
José Carlos Araújo - PSD 
José Nunes - PSD 
José Rocha - PR 
Josias Gomes - PT 
Jutahy Junior - PSDB 
Lucio Vieira Lima - PMDB 
Luiz Alberto - PT 
Luiz Argôlo - PP 
Márcio Marinho - PRB 
Marcos Medrado - PDT 
Mário Negromonte - PP 
Maurício Trindade - PR 
Nelson Pellegrino - PT 
Oziel Oliveira - PDT 
Paulo Magalhães - PSD 
Roberto Britto - PP 
Sérgio Brito - PSD 
Valmir Assunção - PT 
Waldenor Pereira - PT 
Zezéu Ribeiro - 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 
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 
Stefano Aguiar - PSC 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 
Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Iriny Lopes - PT 
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 Cardoso - PSB 
Alexandre Santos - PMDB 
Alfredo Sirkis - PV 
Andreia Zito - PSDB 
Anthony Garotinho - PR 
Arolde de Oliveira - PSD 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Chico Alencar - PSOL 
Chico D'angelo - PT 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Aluizio - PV 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Felipe Bornier - PSD 
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 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Pedro Paulo - PMDB 
Rodrigo Bethlem - PMDB 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Sergio Zveiter - PSD 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
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 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Edson Aparecido - PSDB 
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 
Márcio França - PSB 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Rodrigo Garcia - DEM 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
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 
Paulo Tadeu - 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 
Magda Mofatto - PTB 
Marina Santanna - PT 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PMDB 

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 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
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 
Marco Tebaldi - PSDB 
Mauro Mariani - PMDB 
Onofre Santo Agostini - PSD 
Pedro Uczai - PT 
Rogério Peninha Mendonça - PMDB 
Ronaldo Benedet - PMDB 
Valdir Colatto - PMDB 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Luiz Noé - PSB 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Domingos Dutra

Beto Faro Luci Choinacki

Bohn Gass Paulo Pimenta

Jesus Rodrigues Pedro Uczai

Josias Gomes Vander Loubet

Marcon (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Valmir Assunção (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PMDB  

Alberto Filho (Licenciado) vaga do 

PMN Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR Antônio Andrade

Celso Maldaner Carlos Bezerra

Leandro Vilela Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Natan Donadon Edio Lopes

Odílio Balbinotti Lelo Coimbra

Pedro Chaves Lucio Vieira Lima

Valdir Colatto 

PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer vaga do PDT

Duarte Nogueira Bruno Araújo

Nilson Leitão vaga do PR Luiz Nishimori

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro

Reinaldo Azambuja vaga do PSB Sergio Guerra

Wandenkolk Gonçalves (Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

Carlos Magno Afonso Hamm

Dilceu Sperafico vaga do PSDB Beto Mansur

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Nelson Meurer vaga do PCdoB Lázaro Botelho

Roberto Balestra 

DEM  

Abelardo Lupion vaga do PSB Luiz Carlos Setim

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB Ronaldo Caiado

Paulo Cesar Quartiero 

Vitor Penido 

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Maurício Trindade

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PDT  

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Giovani Cherini

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Zé Silva 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

Sérgio Moraes Nelson Marquezelli

 
Nilton Capixaba vaga do PSB



PSC  

Nelson Padovani Stefano Aguiar

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Hélio Santos Danrlei de Deus Hinterholz

Homero Pereira vaga do PR Diego Andrade vaga do PT

Junji Abe Edson Pimenta vaga do Bloco PV, PPS

Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS Eduardo Sciarra vaga do PSB

 
Heuler Cruvinel vaga do PR

 
Júlio Cesar vaga do PCdoB

 
Marcos Montes

 
Reinhold Stephanes vaga do PT

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Wilson Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Francisco Praciano Padre Ton

Miriquinho Batista Taumaturgo Lima

Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB  

Flaviano Melo vaga do PR Alberto Filho (Licenciado)

Wilson Filho Asdrubal Bentes

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Edio Lopes vaga do PCdoB

1 vaga Hugo Motta

 
Marinha Raupp vaga do PP

PSDB  

Berinho Bantim Carlos Brandão

Dudimar Paxiuba Marcio Bittar vaga do PR

 
Zenaldo Coutinho

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB Lira Maia

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lúcio Vale

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB  

Janete Capiberibe Glauber Braga vaga do PTB

 
Valtenir Pereira

PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Arnaldo Jordy

PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira

Zequinha Marinho vaga do PMDB 

PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSD  



Átila Lins vaga do DEM Ademir Camilo vaga do PT

Carlos Souza vaga do PR 

Irajá Abreu vaga do PP 

Raul Lima vaga do DEM 

 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro

Décio Lima Biffi

Gilmar Machado Josias Gomes

Rubens Otoni Marina Santanna

Sibá Machado Newton Lima

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Teixeira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Waldenor Pereira

PMDB  

Hermes Parcianello Aníbal Gomes

Manoel Junior José Priante

Marcelo Castro Marçal Filho

Paulo Marinho Junior vaga do PP Saraiva Felipe

Ricardo Archer vaga do PT (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Rogério Peninha Mendonça (Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Imbassahy Bruno Araújo

Eduardo Azeredo Duarte Nogueira

Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes

Romero Rodrigues vaga do PTB Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB

Ruy Carneiro Rogério Marinho vaga do PP

 
Sergio Guerra

PP  

Beto Mansur Esperidião Amin

Missionário José Olimpio Sandes Júnior vaga do PMDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Waldir Maranhão

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Eli Correa Filho

PR  

Anderson Ferreira Izalci

Dr. Adilson Soares José Rocha

Francisco Floriano Milton Monti

 

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

PSB  

Abelardo Camarinha vaga do PMN Jonas Donizette

Alexandre Cardoso vaga do PT (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Ariosto Holanda 1 vaga

Luiza Erundina 

Pastor Eurico vaga do DEM 

Paulo Foletto 

PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira

Salvador Zimbaldi (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho



Sandro Alex 1 vaga

PTB  

Ronaldo Nogueira Josué Bengtson

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco

PSC  

Ratinho Junior Costa Ferreira vaga do PSB

 
Takayama

PCdoB  

Luciana Santos Evandro Milhomen

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) Heleno Silva

PMN  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PTdoB  

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Arolde de Oliveira vaga do PMDB Felipe Bornier vaga do PMDB

Eliene Lima José Carlos Araújo

Manoel Salviano vaga do PMDB Marcos Montes vaga do PDT

Marcelo Aguiar (Dep. do PR ocupa a vaga)

Silas Câmara vaga do DEM 

PRTB  

Aureo vaga do PTdoB 

 
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Ricardo Berzoini (PT) 
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo

Cândido Vaccarezza Décio Lima

João Paulo Cunha Fátima Bezerra

João Paulo Lima Gabriel Guimarães

José Mentor Geraldo Simões

Luiz Couto Iriny Lopes

Nelson Pellegrino José Guimarães

Odair Cunha Márcio Macêdo

Paulo Teixeira Miguel Corrêa

Ricardo Berzoini Nazareno Fonteles

Vicente Candido Pedro Eugênio

PMDB  

Alceu Moreira Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio

Asdrubal Bentes vaga do 

PP João Magalhães

Carlos Bezerra vaga do 

PSC Júnior Coimbra

Danilo Forte Mauro Lopes

Eduardo Cunha Odílio Balbinotti

Eliseu Padilha Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)

Fabio Trad Renan Filho

Leonardo Picciani Sandro Mabel

Luiz Pitiman vaga do Bloco 

PV, PPS Wilson Filho

Marçal Filho vaga do PMN 

Mauro Benevides 

Osmar Serraglio 

PSDB  

Bonifácio de Andrada Cesar Colnago

Bruna Furlan Dudimar Paxiuba

João Campos vaga do PTB Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior Ricardo Tripoli

Luiz Carlos Romero Rodrigues



Zenaldo Coutinho 

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico

Paulo Maluf Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

DEM  

Felipe Maia Alexandre Leite

Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto

Mendonça Prado Efraim Filho

Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho

(Dep. do PSC ocupa a 
vaga) Pauderney Avelino

PR  

Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos

Henrique Oliveira Gorete Pereira vaga do PTB

Maurício Quintella 
Lessa Jaime Martins

Ronaldo Fonseca Laercio Oliveira

Vicente Arruda Vinicius Gurgel

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Sandra Rosado Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Laurez Moreira

2 vagas Luiz Noé

 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)

PDT  

Félix Mendonça Júnior João Dado

Marcos Medrado Marcos Rogério

Vieira da Cunha Wolney Queiroz

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Rosane Ferreira

Roberto Freire Sandro Alex

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) Sarney Filho

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes

Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga)

PSC  

Andre Moura vaga do DEM Edmar Arruda

Pastor Marco 
Feliciano  Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

PCdoB  

Delegado Protógenes Assis Melo vaga do PP

Evandro Milhomen Daniel Almeida

 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga)

PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 1 vaga

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a 
vaga) Lourival Mendes

 
Luis Tibé vaga do PR

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Armando Vergílio Liliam Sá vaga do PTB

Francisco Araújo Marcelo Aguiar

José Nunes Moreira Mendes vaga do PSB

Onofre Santo Agostini Sergio Zveiter

Paulo Magalhães Silas Câmara vaga do PCdoB

 
Walter Tosta

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

 
1 vaga



PSL  

Dr. Grilo vaga do PTdoB 

 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Chaves (PTB) 
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Paulo Pimenta Carlinhos Almeida

Weliton Prado Chico D'angelo

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Cláudio Puty

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Fátima Pelaes

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB  

Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior

1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

PP  

Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia

 
Mendonça Prado vaga do PSB

PR  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB  

1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga)

PDT  

Reguffe Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima Dimas Ramalho

PTB  

Eros Biondini vaga do PR Silvio Costa

José Chaves 

PSC  

Filipe Pereira Carlos Eduardo Cadoca vaga do PCdoB

Lauriete vaga do DEM 1 vaga

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSD  

José Carlos Araújo vaga do PR César Halum vaga do PMDB

Ricardo Izar vaga do PT Guilherme Mussi vaga do PP

Sérgio Brito vaga do PMDB Hugo Napoleão vaga do PMDB

 
Roberto Santiago vaga do PT

PSOL  

 
Ivan Valente vaga do PP

PRTB  

 
Aureo vaga do PSDB

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 



Titulares Suplentes

PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence

Ronaldo Zulke Cláudio Puty

Zeca Dirceu Vicentinho

PMDB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Mário Feitoza

1 vaga Osmar Terra

PSDB  

2 vagas Marco Tebaldi

 
Otavio Leite

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin vaga do PHS

Renato Molling vaga do PDT Renzo Braz

 
Vilson Covatti vaga do PTB

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar vaga do PSC

 
Mandetta

PR  

João Maia Wellington Fagundes

Vinicius Gurgel vaga do PHS 

PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Ângelo Agnolin vaga do PSB

 
Damião Feliciano

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSC  

1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga)

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSD  

João Lyra vaga do DEM Fernando Torres vaga do PSB

 
Guilherme Campos vaga do Bloco PV, PPS

PTdoB  

Luis Tibé vaga do PMDB 

PRP  

Jânio Natal vaga do PMDB 

 
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Domingos Neto (PSB) 
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

Titulares Suplentes

PT  

Fernando Marroni Artur Bruno

Iriny Lopes José de Filippi

Paulo Ferreira Valmir Assunção

PMDB  

Adrian vaga do PRTB Edinho Araújo

Flaviano Melo Paulo Piau

Genecias Noronha (Dep. do PSD ocupa a vaga)

João Arruda vaga do PSL 

Mauro Mariani 

PSDB  

Marco Tebaldi William Dib

1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PP  



João Pizzolatti vaga do PRP Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Britto Mário Negromonte vaga do PSDB

 
Rebecca Garcia vaga do PRTB

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar

PSB  

Domingos Neto Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT Valadares Filho vaga do DEM

PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim

PTB  

Nelson Marquezelli Jorge Corte Real

PRTB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PRP  

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSL  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSD  

Edson Pimenta vaga do DEM Jorge Boeira vaga do PMDB

Heuler Cruvinel vaga do PR José Nunes vaga do PRP

 
Junji Abe vaga do PSL

PCdoB  

 
Luciana Santos vaga do PDT

 
Secretário(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/ 6554 
FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Domingos Dutra (PT) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá

Erika Kokay Luiz Alberto

Padre Ton Luiz Couto

PMDB  

3 vagas Teresa Surita

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB  

2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame

 
Luiz Fernando Machado

PP  

(Dep. do PSD ocupa a 
vaga) 1 vaga

DEM  

1 vaga 1 vaga

PR  

Lincoln Portela Ronaldo Fonseca

PSB  

1 vaga Janete Capiberibe vaga do PMDB

 
Keiko Ota

 
Luiza Erundina vaga do PDT

PDT  

Weverton Rocha (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jordy vaga do PTB

 
Roberto de Lucena

PTB  

1 vaga (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)



PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar

PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PTC  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSD  

Liliam Sá vaga do PP 

PSC  

 
Antônia Lúcia vaga do PTC

PCdoB  

 
Manuela D'ávila vaga do PMDB

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal vaga do PRP

 
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon

Biffi Angelo Vanhoni

Fátima Bezerra Gilmar Machado

Newton Lima Miriquinho Batista

Pedro Uczai vaga do PP (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Reginaldo Lopes vaga do PMDB 

Waldenor Pereira 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha

Joaquim Beltrão Geraldo Resende

Lelo Coimbra Mauro Benevides

Professor Setimo Natan Donadon vaga do PT

Raul Henry vaga do PDT Osmar Serraglio

(Dep. do PT ocupa a vaga) Rogério Peninha Mendonça vaga do

PP

 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de Andrada

Pinto Itamaraty (Licenciado) Eduardo Barbosa

Rogério Marinho Jorginho Mello

PP  

Waldir Maranhão Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

Luiz Carlos Setim João Bittar

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  Onyx Lorenzoni

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Izalci Anderson Ferreira

Paulo Freire Maurício Quintella Lessa

Tiririca (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSB  

Luiz Noé Ariosto Holanda

1 vaga Audifax vaga do PTB

 
Keiko Ota vaga do PSC

 
1 vaga

PDT  

Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Antônio Roberto vaga do PMDB



(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso

 
Penna

PTB  

Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC  

Costa Ferreira (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

PRB  

Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSD  

Ademir Camilo vaga do DEM Manoel Salviano vaga do PRB

Jorge Boeira vaga do PP 

PSOL  

Chico Alencar vaga do Bloco PV, PPS Jean Wyllys vaga do PR

 
Secretário(a): Jairo Luís Brod 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha

Andre Vargas Reginaldo Lopes

Assis Carvalho Ricardo Berzoini

Cláudio Puty Rogério Carvalho

José Guimarães Zeca Dirceu

Pedro Eugênio 1 vaga

PMDB  

Antônio Andrade Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS Eduardo Cunha

José Priante Genecias Noronha vaga do 

PDT

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS Luiz Pitiman

Lucio Vieira Lima Manoel Junior

Mário Feitoza (Dep. do PSC ocupa a 
vaga)

Pedro Novais 

PSDB  

Alfredo Kaefer Marcus Pestana

Rui Palmeira (Licenciado) Nelson Marchezan Junior

Vaz de Lima 1 vaga

PP  

Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde

Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia Mendonça Prado

PR  

Aelton Freitas João Maia

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Luciano Castro

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a 
vaga)

PSB  

Audifax Jose Stédile

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif

PDT  

João Dado André Figueiredo

Manato (Dep. do PMDB ocupa a 
vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto



PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a
vaga)

PSC  

Zequinha Marinho Andre Moura vaga do PMDB

 
Leonardo Gadelha

PCdoB  

Osmar Júnior Delegado Protógenes

PRB  

Otoniel Lima Cleber Verde (Licenciado)

PSD  

Guilherme Campos vaga do PTB João Lyra vaga do PR

Júlio Cesar vaga do PP Sérgio Brito vaga do PTB

Reinhold Stephanes vaga do PP 

PHS  

José Humberto vaga do PR 

PTC  

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PR 

 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edmar Arruda (PSC) 
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Devanir Ribeiro José Mentor

Edson Santos Odair Cunha

Vanderlei Siraque Sibá Machado

PMDB  

Aníbal Gomes Eduardo Cunha

Edio Lopes João Magalhães

Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, 

PPS 

Nelson Bornier vaga do PP 

PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris

Fernando Francischini Vaz de Lima

PP  

Aline Corrêa Carlos Magno

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Luis Carlos Heinze

DEM  

Ronaldo Caiado Davi Alcolumbre vaga do PSB

1 vaga Mendonça Filho

 
Pauderney Avelino vaga do PDT

 
Rodrigo Maia

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho

Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior

PSB  

Glauber Braga (Dep. do DEM ocupa a vaga)

PDT  

Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Roberto Freire

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC  

Edmar Arruda Filipe Pereira

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSD  



 
Sérgio Brito vaga do PCdoB

PRTB  

 
Aureo vaga do PMDB

PTC  

 

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado)
vaga do PTB

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Anthony Garotinho (PR) 
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Benedita da Silva

Fernando Ferro Bohn Gass vaga do PMDB

Marcon Edson Santos vaga do PMDB

Paulo Ferreira vaga do PMDB Eudes Xavier

 
João Paulo Lima

PMDB  

Francisco Escórcio Leonardo Picciani

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a
vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a
vaga)

PSDB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas

(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto 2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga

PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a
vaga)

PSB  

Glauber Braga vaga do PDT Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina Romário

PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy (Dep. do PRB ocupa a
vaga)

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PSD  

Diego Andrade vaga do PTB 

Francisco Araújo vaga do PSC 

PRB  

 

Vitor Paulo vaga do Bloco PV,

PPS

PSOL  

Jean Wyllys vaga do PMDB 

PSL  

Dr. Grilo vaga do PSDB 

PRTB  

Aureo vaga do PP 

PRP  

 
Jânio Natal vaga do PR

PTC  

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PSDB 



 
Secretário(a): Sônia Hypolito 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 
Telefones: 3216-6692 / 6693 
FAX: 3216-6699 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes

PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro

Márcio Macêdo Fernando Marroni

Marina Santanna Zé Geraldo

PMDB  

Paulo Piau vaga do PTB Leandro Vilela

(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) Pedro Paulo vaga do PP

(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) Valdir Colatto

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli Marco Tebaldi

PP  

Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero

PR  

(Dep. do Bloco PV, PPS 
ocupa a vaga) 

Bernardo Santana de Vasconcellos 
vaga do PRTB

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira

 
Oziel Oliveira vaga do PR

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Arnaldo Jordy vaga do PR Arnaldo Jardim

Penna vaga do PMDB 

Sarney Filho 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Paes Landim

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete

PSOL  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PRTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga)

PSD  

Felipe Bornier vaga do DEM Homero Pereira vaga do PSOL

Irajá Abreu vaga do PRTB 

PRB  

Vilalba vaga do PMDB Antonio Bulhões vaga do PSB

 
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Simão Sessim (PP) 
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Edson Santos

Fernando Ferro Ronaldo Zulke



Gabriel Guimarães Rubens Otoni

Luiz Alberto Vanderlei Siraque

Padre João Weliton Prado

Vander Loubet vaga do PSC 

PMDB  

Pedro Paulo Adrian

Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia

Wladimir Costa Fátima Pelaes

(Dep. do PP ocupa a vaga) Leonardo Quintão

(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo

PSDB  

Luiz Fernando Machado Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel Sergio Guerra

1 vaga (Dep. do PR ocupa a 
vaga)

PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti

Gladson Cameli vaga do PMDB Luiz Argôlo

José Otávio Germano vaga do PMDB Nelson Meurer

Luiz Fernando Faria vaga do PRB 

Sandes Júnior 

Simão Sessim 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) Júlio Campos

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vitor Penido

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Aracely de Paula vaga 

do PSDB

Davi Alves Silva Júnior Paulo Feijó

João Carlos Bacelar vaga do PSB Zoinho

PSB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) Antonio Balhmann

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa 
a vaga)

PDT  

Ângelo Agnolin Félix Mendonça 
Júnior

Marcos Rogério vaga do DEM Salvador Zimbaldi vaga 

do PSB

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio Paulo Wagner

PTB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) Ronaldo Nogueira

PSC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani

PCdoB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) Osmar Júnior

PRB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Carlos Souza Dr. Paulo César

César Halum Paulo Magalhães

Eduardo Sciarra vaga do DEM 

Fernando Torres vaga do PCdoB 

Guilherme Mussi vaga do PSB 

Marcos Montes vaga do PTB 

 
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 / 6713 
FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 
2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 
3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 



Titulares Suplentes

PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva

Dr. Rosinha Carlos Zarattini

Henrique Fontana Francisco Praciano

Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro

Luiz Sérgio Paulo Ferreira

Taumaturgo Lima 1 vaga

PMDB  

Íris de Araújo Alexandre Santos vaga do PMN

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Elcione Barbalho vaga do PP

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Hugo Motta

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Newton Cardoso

 
Pedro Novais

 
Raul Henry

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB Berinho Bantim

Carlos Alberto Leréia Cesar Colnago

Emanuel Fernandes Eduardo Azeredo

Luiz Nishimori 

Sergio Guerra vaga do PP 

PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

Claudio Cajado (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Aracely de Paula Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º

do Ato da Mesa nº 27/2012)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Rocha

 
Vicente Arruda

PSB  

Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 1 vaga

PDT  

Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Vieira da Cunha

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB 1 vaga

Dimas Ramalho vaga do PDT 

Roberto de Lucena 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito

 
Paes Landim vaga do PTdoB

PSC  

Leonardo Gadelha Erivelton Santana

Takayama vaga do PMDB 

PCdoB  

Manuela D'ávila vaga do DEM João Ananias

Perpétua Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Átila Lins Eleuses Paiva

Geraldo Thadeu Eliene Lima

Hugo Napoleão vaga do PSB Raul Lima vaga do DEM

Jefferson Campos (Dep. do PR ocupa a vaga)

PRB  

George Hilton vaga do PP 

Vitor Paulo vaga do PTdoB 



PSOL  

Ivan Valente vaga do PR 

 
Secretário(a): Ana Cristina Oliveira 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 
FAX: 3216-6745 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Erika Kokay

Dalva Figueiredo José Mentor

Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles

PMDB  

Marllos Sampaio vaga do PSC Edio Lopes

Rodrigo Bethlem Fabio Trad

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mauro Lopes

1 vaga 

PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio

João Campos Luiz Carlos

Pinto Itamaraty (Licenciado) vaga do 

PP William Dib vaga do PP

PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

DEM  

Alexandre Leite vaga do PP Onyx Lorenzoni vaga do PDT

Efraim Filho (Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Mendonça Prado vaga do PCdoB 

PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Gonzaga Patriota

Keiko Ota Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá

PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Hugo Leal

PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes

 
Perpétua Almeida vaga do DEM

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Francisco Araújo Guilherme Campos

Junji Abe Sérgio Brito

PTdoB  

Lourival Mendes vaga do PR 

 
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo 
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C 
Telefones: 3216-6761 / 6762 
FAX: 3216-6770 

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Mandetta (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM) 
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia

Angelo Vanhoni Assis Carvalho

Benedita da Silva Dr. Rosinha



Chico D'angelo Erika Kokay

Nazareno Fonteles Padre João

Rogério Carvalho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB  

Darcísio Perondi André Zacharow

Geraldo Resende Danilo Forte

Nilda Gondim vaga do 

Bloco PV, PPS Elcione Barbalho

Osmar Terra Íris de Araújo

Saraiva Felipe Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)

Teresa Surita Rodrigo Bethlem vaga do PT

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a vaga)

PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan

Marcus Pestana João Campos

William Dib Mara Gabrilli

PP  

Cida Borghetti Iracema Portella

José Linhares Roberto Britto

(Dep. do PTB ocupa a 
vaga) Toninho Pinheiro

DEM  

Fábio Souto vaga do PSC Luiz Carlos Setim

Lael Varella Ronaldo Caiado

Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

PR  

Maurício Trindade Gorete Pereira

Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do PTdoB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga)

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico

Ribamar Alves Paulo Foletto

PDT  

Dr. Jorge Silva Manato

Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Dr. Aluizio

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) Roberto de Lucena

 
Rosane Ferreira vaga do PMDB

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP Walney Rocha vaga do DEM

PSC  

(Dep. do DEM ocupa a 
vaga) Pastor Marco Feliciano 

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes

João Ananias vaga do DEM

PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu

Eleuses Paiva Nice Lobão vaga do PR

Walter Tosta Onofre Santo Agostini

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTdoB  

Rosinha da Adefal vaga 

do PR 

PHS  

 
José Humberto vaga do PR

 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 



Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes

PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira

Vicentinho Luiz Sérgio

2 vagas Marcon

 
Nelson Pellegrino

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi

Sandro Mabel Leonardo Quintão

(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB  

Andreia Zito João Campos

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PP  

Pedro Henry José Otávio Germano

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

 
Roberto Balestra

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho

João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Sandra Rosado

PDT  

Flávia Morais vaga do PP André Figueiredo

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini vaga do PSDB

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB  

Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco Jovair Arantes

Silvio Costa vaga do PSDB 

Walney Rocha vaga do PSDB 

PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal vaga do PSC

 
Chico Lopes vaga do DEM

 
Daniel Almeida vaga do PMDB

 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PRB  

Márcio Marinho Vilalba

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Roberto Santiago vaga do PSB Armando Vergílio vaga do PCdoB

Sergio Zveiter Carlos Souza

PSL  

 
Dr. Grilo vaga do PR

 
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 
Local: Anexo II, Sala T 50 
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 
FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: José Rocha (PR) 
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC) 
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes



PT  

José Airton João Paulo Lima

Luci Choinacki Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido

PMDB  

Benjamin Maranhão vaga do PP João Arruda

Edinho Bez Joaquim Beltrão

Francisco Escórcio Marllos Sampaio

Renan Filho 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite Rui Palmeira (Licenciado)

 
1 vaga

PP  

Afonso Hamm Renato Molling

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra
Rezende 

PR  

José Rocha Neilton Mulim

PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM 

Valadares Filho vaga do DEM 

PDT  

André Figueiredo Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra

 
José Augusto Maia vaga do PP

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PT Ratinho Junior

1 vaga 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos

Fábio Faria Marcos Montes

PRB  

 
Acelino Popó vaga do PSB

 
Secretário(a): 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: Washington Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Geraldo Simões Andre Vargas

José de Filippi Cândido Vaccarezza

Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Jesus Rodrigues

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Airton

PMDB  

Alexandre Santos vaga do PT Edinho Bez

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, 

PPS Flaviano Melo

Edson Ezequiel vaga do PDT Giroto

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani

Marinha Raupp vaga do PSDB Nelson Bornier vaga do PTdoB

Mauro Lopes Pedro Chaves vaga do PP



Newton Cardoso Professor Setimo vaga do PP

Washington Reis Ronaldo Benedet vaga do PSC

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Nilson Leitão

1 vaga (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

PP  

João Leão (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Mário Negromonte 

Renzo Braz vaga do DEM 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos

(Dep. do PP ocupa a vaga) Lael Varella

1 vaga Vitor Penido

PR  

Giacobo vaga do PHS Francisco Floriano

Jaime Martins Paulo Freire

Lúcio Vale vaga do PTB 

Milton Monti 

Wellington Fagundes vaga do 

PSOL 

Zoinho vaga do PMDB 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota

Laurez Moreira Leopoldo Meyer

PDT  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Zé Silva

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) Arnaldo Jardim vaga do PSDB

 
Fábio Ramalho

PTB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 1 vaga

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSD  

Diego Andrade vaga do DEM Arolde de Oliveira vaga do PHS

 
Ricardo Izar vaga do PP

 
Secretário(a): Admar Pires dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues

Bohn Gass Marcon



Gabriel Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Uczai 1 vaga

PMDB  

Alceu Moreira 4 vagas

Antônio Andrade 

Celso Maldaner 

Leandro Vilela 

Valdir Colatto vaga do DEM 

PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori

PP  

Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico

Roberto Balestra Jerônimo Goergen

DEM  

Abelardo Lupion 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Domingos Neto Luiz Noé

Laurez Moreira 1 vaga

PDT  

Zé Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

1 vaga 1 vaga

PSD  

Hélio Santos vaga do PSDB 

Homero Pereira vaga do PR 

Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS 

 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Chico Lopes (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro

Luiz Alberto Edson Santos

Luiz Couto Fátima Bezerra

1 vaga 1 vaga

PMDB  

Fátima Pelaes Edinho Bez

Marinha Raupp Mauro Benevides

Marllos Sampaio 2 vagas



(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Otavio Leite 

Vanderlei Macris 

PP  

Sandes Júnior 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  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Filipe Pereira 1 vaga

PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde (Licenciado)

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSD  

Átila Lins vaga do PMDB 

Felipe Bornier vaga do PHS 

 
Secretário(a): Raquel Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Miguel Corrêa 

Newton Lima 

PMDB  

Teresa Surita 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

Mara Gabrilli 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 



3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlinhos Almeida Zé Geraldo

Josias Gomes 3 vagas

Weliton Prado 

1 vaga 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi

Marcelo Castro 3 vagas

Mauro Lopes 

Wladimir Costa 

PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas

João Campos 

Jorginho Mello 

PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico

Roberto Balestra José Otávio Germano

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas

Augusto Coutinho 

PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas

Laercio Oliveira 1 vaga

PSB  

Abelardo Camarinha Valtenir Pereira

Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT  

João Dado Damião Feliciano

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson

PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga

PCdoB  

Evandro Milhomen Osmar Júnior

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga

PRTB  

Aureo 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

José Carlos Araújo Jefferson Campos

Moreira Mendes Onofre Santo Agostini

 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes

Paulo Teixeira 3 vagas

Sibá Machado 

1 vaga 

PMDB  

José Priante Edinho Bez



Leonardo Quintão Geraldo Resende

Lucio Vieira Lima Manoel Junior

Raul Henry Sandro Mabel

PSDB  

Cesar Colnago 3 vagas

Luiz Fernando Machado 

Raimundo Gomes de Matos 

PP  

Esperidião Amin Renato Molling

Paulo Maluf Roberto Britto

DEM  

2 vagas 2 vagas

PR  

Izalci 2 vagas

Wellington Fagundes 

PSB  

Audifax 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Marcos Medrado 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga

PTB  

Magda Mofatto 1 vaga

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

Dr. Grilo 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Átila Lins 2 vagas

Onofre Santo Agostini 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Fernando Ferro

João Paulo Lima Luci Choinacki

José Guimarães Luiz Alberto

Ricardo Berzoini Sibá Machado

Rubens Otoni Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha

Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

Professor Setimo Raul Henry

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar



William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf Roberto Balestra

Simão Sessim 1 vaga

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mandetta

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a 
vaga)

Vicente Arruda 1 vaga

PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico

Ribamar Alves Valadares Filho

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a 
vaga)

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB Rosane Ferreira

Sandro Alex 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

George Hilton Vitor Paulo

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga

PSD  

 
Felipe Bornier vaga do PR

 
Jefferson Campos vaga do PSB

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira

Beto Faro Devanir Ribeiro

Cândido Vaccarezza Pedro Uczai

José Mentor Weliton Prado

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Edio Lopes

Eliseu Padilha Eduardo Cunha

Fabio Trad Ronaldo Benedet

Marçal Filho Valdir Colatto

PSDB  

Carlos Sampaio Fernando Francischini

João Campos Jorginho Mello



Reinaldo Azambuja Zenaldo Coutinho

PP  

Rebecca Garcia Esperidião Amin

Renzo Braz Vilson Covatti

DEM  

Davi Alcolumbre Eli Correa Filho

Felipe Maia Júlio Campos

PR  

Ronaldo Fonseca Bernardo Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) João Maia

PSB  

Gonzaga Patriota Keiko Ota

1 vaga 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Arnaldo Jardim

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima Acelino Popó

PHS  

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a
vaga)

PSD (por cessão de vagas)  

Eliene Lima Moreira Mendes

Francisco Araújo 1 vaga

Ricardo Izar vaga do PHS 

PTdoB  

Lourival Mendes vaga do PR 

PSL  

Dr. Grilo vaga do PSC 

PRTB  

 
Aureo vaga do PHS

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD) 
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes

PT  

Beto Faro Francisco Praciano

Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues

Padre Ton Miriquinho Batista

Zé Geraldo Sibá Machado

PMDB  

Fátima Pelaes Edio Lopes

Flaviano Melo Marinha Raupp

Natan Donadon 2 vagas

Teresa Surita 

PSDB  

Berinho Bantim 3 vagas

Luiz Carlos 

Reinaldo Azambuja 

PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho



Gladson Cameli Rebecca Garcia

DEM  

Davi Alcolumbre Lira Maia

Paulo Cesar Quartiero Pauderney Avelino

PR  

Luciano Castro 2 vagas

Vinicius Gurgel 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco

PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde (Licenciado)

PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes

Raul Lima 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT) 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra

Gilmar Machado Jesus Rodrigues

Miriquinho Batista Josias Gomes

Odair Cunha 1 vaga

PMDB  

Edio Lopes Alberto Filho (Licenciado)

Flaviano Melo Elcione Barbalho

Marçal Filho Pedro Chaves

Sandro Mabel 1 vaga

PSDB  

João Campos Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho

DEM  

Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira 2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  



Sebastião Bala Rocha Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho

PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

George Hilton Cleber Verde (Licenciado)

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSD  

Francisco Araújo vaga do PMN 

Hélio Santos vaga do PSDB 

Raul Lima vaga do PP 

Silas Câmara vaga do DEM 

PTdoB  

Lourival Mendes vaga do PR 

 
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Luiz Couto

Amauri Teixeira Nelson Pellegrino

Décio Lima Vicente Candido

José Mentor 1 vaga

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho

Mauro Benevides Nelson Bornier

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho 1 vaga

PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito

Otavio Leite Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado

Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Gorete Pereira Bernardo Santana de 
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) Lincoln Portela

PSB  

Valadares Filho Mauro Nazif

Valtenir Pereira 1 vaga



PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSD  

Felipe Bornier vaga do PHS Júlio Cesar vaga do DEM

 
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

PTdoB  

Lourival Mendes vaga do PR 

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira

Biffi Carlos Zarattini

Luci Choinacki Luiz Couto

Luiz Alberto Miriquinho Batista

PMDB  

Adrian Fabio Trad

Carlos Bezerra Fátima Pelaes

Marçal Filho 2 vagas

Nilda Gondim 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio

Pinto Itamaraty (Licenciado) 2 vagas

Reinaldo Azambuja 

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti

Simão Sessim Iracema Portella

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira

Maurício Trindade Laercio Oliveira

PSB  

Sandra Rosado 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura



PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde (Licenciado)

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PSD  

Onofre Santo Agostini vaga do DEM 

PSL  

 
Dr. Grilo vaga do PTdoB

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 

Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator-Geral: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Décio Lima Alessandro Molon

Gabriel Guimarães 3 vagas

Vanderlei Siraque 

Vicente Candido 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha

Eduardo Cunha João Magalhães

Eliseu Padilha José Priante

Pedro Novais Lucio Vieira Lima

PSDB  

Jutahy Junior Alfredo Kaefer

Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago

Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior

PP  

Jerônimo Goergen Renzo Braz

Renato Molling Roberto Teixeira

DEM  

Eli Correa Filho Efraim Filho

Rodrigo Maia 1 vaga

PR  

Giacobo vaga do Bloco PV, PPS 2 vagas

Jaime Martins 

Laercio Oliveira 

PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas

1 vaga 

PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira

PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga

PRTB  

Aureo 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Junji Abe Guilherme Campos

Marcos Montes Moreira Mendes

 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 
2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (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 João Magalhães vaga do PR

Natan Donadon Marinha Raupp

Teresa Surita Valdir Colatto

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB  

Berinho Bantim Bruno Araújo

Marcio Bittar Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão Rodrigo de Castro

PP  

Carlos Magno José Otávio Germano

Vilson Covatti Simão Sessim

DEM  

Davi Alcolumbre 2 vagas

Paulo Cesar Quartiero 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira

Luciano Castro (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB  

Janete Capiberibe Laurez Moreira

Mauro Nazif 1 vaga

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSC  

Filipe Pereira Stefano Aguiar

PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga

PSD  

 
Francisco Araújo vaga do PTB

 
Moreira Mendes vaga do PMDB

 
Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 



Titulares Suplentes

PT  

Edson Santos Amauri Teixeira

José de Filippi Carlos Zarattini

Rogério Carvalho Iriny Lopes

Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB  

Flaviano Melo Adrian

Íris de Araújo Hugo Motta

João Arruda 2 vagas

Leonardo Quintão vaga do PR 

Mauro Mariani 

PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo

William Dib Duarte Nogueira

1 vaga Zenaldo Coutinho

PP  

Rebecca Garcia Roberto Teixeira

Roberto Britto 1 vaga

DEM  

Luiz Carlos Setim Professora Dorinha Seabra 
Rezende 

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Jaime Martins João Carlos Bacelar

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Domingos Neto 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga

PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda

PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos

PRB  

Vilalba Márcio Marinho

PTdoB  

1 vaga 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta

Heuler Cruvinel vaga do DEM 1 vaga

Júlio Cesar 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas

Edson Santos Fernando Marroni

Fernando Ferro Padre Ton

Sibá Machado Paulo Teixeira

PMDB  

Edinho Bez Edio Lopes



Marllos Sampaio Marinha Raupp

Mauro Lopes 2 vagas

Pedro Paulo 

PSDB  

Berinho Bantim Duarte Nogueira

Luiz Carlos Eduardo Azeredo

Luiz Fernando Machado 1 vaga

PP  

Dilceu Sperafico Lázaro Botelho

Gladson Cameli Nelson Meurer

DEM  

Pauderney Avelino Davi Alcolumbre

Paulo Cesar Quartiero Lael Varella

PR  

Henrique Oliveira Aelton Freitas

Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda

PSB  

Luiz Noé 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jardim

PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco

PSC  

Hugo Leal Takayama

PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes

PRB  

Vitor Paulo 1 vaga

PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar

Hugo Napoleão Moreira Mendes

PSL  

Dr. Grilo vaga do PTC 

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Gilmar Machado

Nazareno Fonteles Newton Lima

Paulo Pimenta Rogério Carvalho

Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB  

João Arruda Flaviano Melo

Manoel Junior Newton Cardoso vaga do PT

Marçal Filho 3 vagas

Rogério Peninha Mendonça 

PSDB  

Antonio Imbassahy João Campos

Eduardo Azeredo Pinto Itamaraty (Licenciado)

Vanderlei Macris Rui Palmeira (Licenciado)

PP  

Beto Mansur Dimas Fabiano

Sandes Júnior Missionário José Olimpio



DEM  

Eli Correa Filho 2 vagas

1 vaga 

PR  

Izalci 2 vagas

José Rocha 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto

Luiza Erundina Luiz Noé

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga

PTB  

Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Andre Moura 1 vaga

PCdoB  

Manuela D'ávila Jandira Feghali

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Eleuses Paiva Ricardo Izar

Jefferson Campos 1 vaga

 
Secretário(a): Heloísa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral: Paulo Teixeira (PT) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes

PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano

José Mentor Odair Cunha

Paulo Teixeira Padre João

Ricardo Berzoini Vicente Candido

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha Danilo Forte

Fabio Trad Eliseu Padilha

Marçal Filho Júnior Coimbra

 
Sandro Mabel vaga do PR

PSDB  

Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer

Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira (Licenciado) 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  

Valtenir Pereira Edson Silva (Licenciado)



1 vaga Gonzaga Patriota

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PCdoB  

Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PRB  

Antonio Bulhões Márcio Marinho

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto

PSD  

Felipe Bornier vaga do PHS Marcelo Aguiar vaga do PSC

 
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

PSL  

 
Dr. Grilo vaga do PCdoB

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon

Francisco Praciano Erika Kokay

Gabriel Guimarães Luiz Couto

Henrique Fontana Paulo Pimenta

PMDB  

Alberto Filho (Licenciado) Eduardo Cunha

Eliseu Padilha Marçal Filho

João Arruda 2 vagas

Osmar Serraglio 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago

Luiz Fernando Machado João Campos

1 vaga 1 vaga

PP  

Renato Molling Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Audifax 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini

 

Paulo Rubem Santiago vaga do 

PR

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Arnaldo Jordy

PTB  



Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga

PTC  

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) 1 vaga

PSD  

Liliam Sá vaga do PR 

 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
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: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Andre Vargas

Beto Faro Marcon

Biffi Pedro Uczai

Luci Choinacki Zeca Dirceu

PMDB  

Giroto vaga do PR Valdir Colatto

Hermes Parcianello 3 vagas

Osmar Serraglio 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas

Luiz Nishimori 

1 vaga 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti

Lázaro Botelho Sandes Júnior

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

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

PSD  

Eduardo Sciarra vaga do DEM 

Reinhold Stephanes vaga do PMDB 



 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fátima Bezerra vaga do PTC Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima Artur Bruno

Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo

Newton Lima Fernando Ferro vaga do PR

Sibá Machado vaga do PRB Miriquinho Batista

Waldenor Pereira 1 vaga

PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão Renan Filho

Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli

Jorginho Mello Nelson Marchezan Junior

Rogério Marinho 1 vaga

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

José Linhares Iracema Portella

DEM  

Luiz Carlos Setim Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  João Bittar

PR  

Izalci (Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB  

Audifax 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga

PTB  

Alex Canziani 1 vaga

PSC  

Costa Ferreira Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado)

PHS  

 
José Humberto vaga do PR

 
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 



Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
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 (Licenciado)

Geraldo Resende André Zacharow

Osmar Terra Leandro Vilela

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB  

João Campos Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues Vaz de Lima

PP  

Aline Corrêa José Linhares

Roberto Britto Toninho Pinheiro

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto

Mendonça Prado Mandetta

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB  

Mauro Nazif Domingos Neto

Valtenir Pereira Ribamar Alves

PDT  

Ângelo Agnolin vaga do PT Dr. Jorge Silva

Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

PSD  

Dr. Paulo César vaga do PR Liliam Sá vaga do PR

Felipe Bornier vaga do PR 

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes

PT  

Artur Bruno Nelson Pellegrino



Luiz Couto 3 vagas

Paulo Pimenta 

Reginaldo Lopes 

PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi

Osmar Terra Fabio Trad

Rodrigo Bethlem (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Teresa Surita vaga do PRB 1 vaga

Wilson Filho 

PSDB  

Cesar Colnago Eduardo Barbosa

João Campos 2 vagas

William Dib 

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa

Iracema Portella José Linhares

DEM  

Mendonça Prado Mandetta

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  1 vaga

PR  

Anderson Ferreira (Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Givaldo Carimbão Domingos Neto

Pastor Eurico Sandra Rosado

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais

 
Sueli Vidigal vaga do PMDB

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Carmen Zanotto

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira

PSC  

Antônia Lúcia Pastor Marco Feliciano vaga do 

PR

 
Stefano Aguiar

PCdoB  

João Ananias 1 vaga

PRB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Otoniel Lima

PRP  

1 vaga 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Eleuses Paiva

Marcelo Aguiar Jefferson Campos

PRTB  

Aureo vaga do PR 

 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra

Erika Kokay Marina Santanna

Luiz Couto 2 vagas

Reginaldo Lopes 

PMDB  



Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra 3 vagas

Teresa Surita 

1 vaga 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Eduardo Barbosa 

Jorginho Mello 

PP  

Aline Corrêa Iracema Portella

Cida Borghetti Rebecca Garcia

DEM  

Efraim Filho 2 vagas

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

Paulo Freire 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Romário Domingos Neto

Sandra Rosado Jose Stédile

PDT  

Sueli Vidigal Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Antônio Roberto

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Pastor Marco Feliciano  1 vaga

PCdoB  

Alice Portugal 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões

PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga

PSD  

Liliam Sá vaga do PR 

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
Relator: Angelo Vanhoni (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon

Biffi Artur Bruno

Fátima Bezerra Gilmar Machado

Newton Lima Pedro Uczai

 
Weliton Prado vaga do PRB

PMDB  

Lelo Coimbra Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN Gabriel Chalita

Raul Henry Joaquim Beltrão

Renan Filho Pedro Chaves

Teresa Surita 

PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior Jorginho Mello

Rogério Marinho Mara Gabrilli

PP  

José Linhares Esperidião Amin

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga)



DEM  

Efraim Filho Onyx Lorenzoni

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Izalci Neilton Mulim

Paulo Freire Ronaldo Fonseca vaga do PP

 

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga)

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé

1 vaga 1 vaga

PDT  

Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian

PTB  

Alex Canziani Paes Landim

PSC  

Hugo Leal Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes

PRB  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSD  

 
Marcos Montes vaga do DEM

PSOL  

 
Ivan Valente vaga do PR

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 
Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Dalva Figueiredo

João Paulo Lima Fernando Ferro

José Guimarães Luci Choinacki

Ricardo Berzoini Luiz Alberto

Rubens Otoni Sibá Machado

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha

Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Professor Setimo

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar

William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano Roberto Balestra

Paulo Maluf 2 vagas

Simão Sessim 

DEM  



Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mendonça Filho

Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Luciano Castro Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico

Ribamar Alves Valadares Filho

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna

Almeida Lima vaga do PMDB Rosane Ferreira

Sandro Alex 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini

Jovair Arantes Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

Vitor Paulo George Hilton

PMN  

1 vaga 1 vaga

PSD  

 
Eleuses Paiva vaga do DEM

 
Felipe Bornier vaga do PR

 
Jefferson Campos vaga do PSB

 

Onofre Santo Agostini vaga do 

DEM

PTdoB  

 
Lourival Mendes vaga do PR

PSOL  

Ivan Valente vaga do PMDB 

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
MÉDIO. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Wilson Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence

Gilmar Machado Artur Bruno

Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães

Reginaldo Lopes 1 vaga

PMDB  

Lelo Coimbra Geraldo Resende

Professor Setimo Joaquim Beltrão

Raul Henry 2 vagas

Wilson Filho 

PSDB  

Rogério Marinho 3 vagas

2 vagas 

PP  

José Linhares Aline Corrêa



Waldir Maranhão José Otávio Germano

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

Anderson Ferreira 2 vagas

Izalci 

PSB  

Domingos Neto Valadares Filho

Luiz Noé 1 vaga

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Alex Canziani 1 vaga

PSC  

Costa Ferreira Zequinha Marinho

PCdoB  

Chico Lopes 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

César Halum Diego Andrade

Walter Tosta 1 vaga

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Cândido Vaccarezza 

João Paulo Cunha 

PMDB  

Osmar Serraglio 

PSDB  

Bruno Araújo 

PDT  

João Dado 

Miro Teixeira 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 

PCdoB  

Aldo Rebelo (Licenciado) 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PMDB  

Fabio Trad 



PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 
Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta Décio Lima

Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista

Zeca Dirceu Vicentinho

PMDB  

Danilo Forte Alceu Moreira

Edio Lopes Fátima Pelaes

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB  

João Campos 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 PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Pastor Eurico

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

PSD  

Átila Lins vaga do PMDB 

PTdoB  

 
Lourival Mendes vaga do PR

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: 



2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes

PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton

Erika Kokay 3 vagas

Fátima Bezerra 

Luiz Couto 

PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides

Marllos Sampaio Mauro Lopes

Ronaldo Benedet 2 vagas

Teresa Surita 

PSDB  

João Campos Vanderlei Macris

Marco Tebaldi 2 vagas

Nelson Marchezan Junior 

PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia

José Linhares Roberto Britto

DEM  

Mandetta Alexandre Leite

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  1 vaga

PR  

Gorete Pereira (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Keiko Ota 2 vagas

Sandra Rosado 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto vaga do PR

 
Dr. Aluizio

PTB  

Eros Biondini Ronaldo Nogueira

PSC  

1 vaga Edmar Arruda

PCdoB  

João Ananias 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá Guilherme Mussi

1 vaga Marcelo Aguiar

PTdoB  

Rosinha da Adefal vaga do PR 

 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra

Cláudio Puty Marcon

Valmir Assunção Miriquinho Batista

Vicentinho 1 vaga



PMDB  

Darcísio Perondi Alceu Moreira

Júnior Coimbra André Zacharow

Sandro Mabel Asdrubal Bentes

Valdir Colatto Marçal Filho

PSDB  

Duarte Nogueira Domingos Sávio

Reinaldo Azambuja Nilson Leitão

1 vaga 1 vaga

PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho

Luis Carlos Heinze Roberto Balestra

DEM  

Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim

Lira Maia Vitor Penido

PR  

Bernardo Santana de 
Vasconcellos Aelton Freitas

Lúcio Vale Laercio Oliveira

PSB  

Gonzaga Patriota Luiz Noé

Mauro Nazif Valtenir Pereira

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS  

1 vaga Dr. Aluizio

PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson

PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga

PRB  

Heleno Silva 1 vaga

PTdoB  

1 vaga (Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSD (por cessão de vagas)  

Homero Pereira Junji Abe

Marcos Montes Moreira Mendes

PSOL  

 
Ivan Valente vaga do PSC

PTC  

 

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PTdoB

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes

PT  

Miriquinho Batista Luiz Couto

Nelson Pellegrino 3 vagas

2 vagas 

PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia

Edio Lopes João Magalhães

Flaviano Melo Marinha Raupp

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Fernando Francischini 3 vagas



João Campos 

1 vaga 

PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli

Rebecca Garcia Roberto Britto

DEM  

Mendonça Prado 2 vagas

1 vaga 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira

Paulo Freire 1 vaga

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy 1 vaga

PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga

PMN  

1 vaga 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá 2 vagas

1 vaga 

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cláudio Puty 

Francisco Praciano 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 

Titulares Suplentes

PMDB  

Washington Reis 

PR  

Anthony Garotinho 

PDT  

Miro Teixeira 

PTB  

Walney Rocha 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 



 
COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE 
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS. 

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes

PSDB  

Carlos Sampaio 

PSD  

Ricardo Izar 

Roberto Santiago 

 
Secretário(a): Valdivino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSDB  

Otavio Leite 

PR  

Anthony Garotinho 

DEM  

Rodrigo Maia 

PDT  

Miro Teixeira 

PSC  

Hugo Leal 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Arolde de Oliveira 

Liliam Sá 

PSB  

Glauber Braga 

PDT  

Marcelo Matos 

PSC  

Filipe Pereira 

PRB  

Vitor Paulo 

 
Secretário(a): - 

 
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): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Fernando Torres 

PR  

Paulo Feijó 

PDT  

Marcelo Matos 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon

José Mentor Carlos Zarattini

1 vaga Jilmar Tatto

PMDB  

Carlos Bezerra Edinho Bez

Fátima Pelaes Leonardo Quintão

Mauro Benevides 1 vaga

Sandro Mabel vaga do PR 

PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada

1 vaga Marcus Pestana

PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra

DEM  

Mendonça Filho 1 vaga

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti

PSB  

Valtenir Pereira Sandra Rosado

PDT  

Miro Teixeira Wolney Queiroz

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho Arnaldo Jardim

PTB  

Josué Bengtson José Augusto Maia

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga

 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6217 
FAX: (61) 3216-6225 



 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 

Titulares Suplentes

PT  

Rubens Otoni 

PMDB  

Marcelo Castro 

PSDB  

Marcus Pestana 

DEM  

Ronaldo Caiado 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 

NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL, 

QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA 

DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O 

MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES 
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA" 

Coordenador: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Benedita da Silva 

Carlos Zarattini 

Luiz Alberto 

PMDB  

Leonardo Picciani 

Marcelo Castro 

Rose de Freitas 

PSDB  

Marcio Bittar 

PSD  

Júlio Cesar 

PP  

Esperidião Amin 

PR  

Anthony Garotinho 

PSC  

Hugo Leal 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Vicentinho 

PSDB  

Carlos Sampaio 

Eduardo Gomes 

PSD  

Ademir Camilo 

Arolde de Oliveira 

Eduardo Sciarra 

Guilherme Campos 

Paulo Magalhães 

Roberto Santiago 

PSB  

Júlio Delgado 

PDT  



Paulo Pereira da Silva 

PTB  

Jorge Corte Real 

PCdoB  

Assis Melo 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 
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