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SEÇÃO I

Ata da 146ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, 30 de maio de 2012

Presidência dos Srs. Marco Maia, Presidente; Inocêncio Oliveira, 3º Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 8

AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Mauro Nazif PSB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV Pv Pps
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
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Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV Pv Pps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS Pv Pps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Márcio Macêdo PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
João Carlos Bacelar PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR Pr PtdoB Prp 
Phs Ptc Psl Prtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV Pv Pps
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB 
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José Humberto PHS Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb 
Lael Varella DEM 
Lincoln Portela PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 34

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV Pv Pps
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Aluizio PV Pv Pps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Francisco Floriano PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Stepan Nercessian PPS Pv Pps

Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS Pv Pps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS Pv Pps
Dr. Ubiali PSB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Freire PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV Pv Pps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV Pv Pps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
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Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 51

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS Pv Pps
Erika Kokay PT 
Izalci PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl Prtb
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 

Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV Pv Pps
Rubens Bueno PPS Pv Pps
Sandro Alex PPS Pv Pps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS Pv Pps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 11

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 Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
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Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 25

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 316 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário, o ilustre Deputado Marçal Filho, 

procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2º Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

OF/GAB/I/N° 593

Brasília, 30 de maio de 2012

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Eduardo Cunha passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei no 6.826, de 2010, que “dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira a dá outras providên-
cias”, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 30-5-2012 – Marco Maia, Presidente.

OF/B/ 98 / 12.

Brasília, 29 de maio de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Romário 

(PSB-RJ) para vice-líder do PSB.

Respeitosamente, – Deputada Sandra rosado, 
Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. 
Em 30-5-12. – Marco Maia, Presidente.

OF/LID/N° 108/2012

Brasília, 30 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de Vice-Líderes do Bloco PV, PPS

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 9°, § 1° do Regimento Interno, 

indico a Vossa Excelência os deputados Rosane Fer-
reira – PV/PR, Dr. Aluizio – PV/RJ e Antônio Roberto 
– PV/MG, para ocupar as vagas de Vice-líderes, regi-
mentalmente destinadas ao Bloco Parlamentar PV, PPS.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Lí-
der do Bloco PV, PPS.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 30-5-2012. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 78/2012 LID/PRB

Brasília, 30 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Desligamento de Membro de Comissão 
Especial.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, a pedido, solicito o desli-

gamento do Deputado José Guimarães (PT/CE) como 
membro titular do PRB da Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8.035, de 
2010, do Poder Executivo, que aprova o Plano Nacio-
nal de Educação.

Atenciosamente, – Deputado Otoniel Lima, 1º 
Vice-Líder do Partido Republicano Brasileiro.

Defiro. Publique-se.
Em 30-5-2012. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 91 – PP/2012 – CCJC

Brasília, 15 de maio de 2012.

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
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Comunico à Vossa Excelência, em cumprimen-
to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
510-B/2011.

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

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-2012. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 95 – PP/2012 – CCJC

Brasília, 15 de maio de 2012

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico à Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
4.228-B/2004.

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

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 101 – PP/2012 – CCJC

Brasília, 22 de maio de 2012

À Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, Projeto de Lei nº 3.484-
A/2000, apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 102 – PP/2012 – CCJC

Brasília, 22 de maio de 2012

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, Projeto de Lei nº 6.366-
A/2009, apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 110 – PP/2012 – CCJC

Brasília, 24 de maio de 2012

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, Projeto de Lei nº 2.784-
A/2011, apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 118/12-CFT

Brasília, 23 de maio de 2012

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 5.645/09.

Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do 
referido projeto e do parecer a ele oferecido.
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Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

Of. Pres. nº 122/12-CFT

Brasília, 23 de maio de 2012

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 3.621/08.

Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do 
referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

Of. Pres. nº 126/12-CFT

Brasília, 23 de maio de 2012

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 5.734/09.

Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do 
referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0301/2012-P

Brasília, 16 de maio de 2012

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de 
Lei nº 7.888/10.

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

Respeitosamente, – Deputado Mandetta, Presidente.

Publique-se.
Em 30-5-12. –  Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
A primeira meia hora do Pequeno Expediente 

destina-se aos discursos dados como lidos. Cada 
orador terá 1 minuto para fazer seu pronunciamento.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa. que considere meu pronunciamento como lido 
e autorize sua divulgação pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o veto 
parcial da Presidente Dilma ao novo Código Florestal 
deixou perplexa boa parte da benemérita e trabalhado-
ra classe dos produtores rurais não apenas em Minas 
Gerais, mas no Brasil inteiro.

Nem o apelo dos Prefeitos de todo o País que 
pediram à Presidente a sanção do Código Florestal 
como garantia de sobrevivência de mais de 4 mil Mu-
nicípios, nem o manifesto do Conselho Nacional dos 
Secretários de Agricultura – CONSEAGRI, em que os 
titulares das Pastas estaduais de Agricultura pondera-
vam que tópicos polêmicos, como a anistia das mul-
tas e recuperação de Áreas de Proteção Permanente 
(APPs), fossem debatidos posteriormente, convence-
ram a Presidente.

Infelizmente, a influência de ONGs – muitas de-
las exóticas – falou mais alto ao ouvido da Presidente, 
e, agora, teremos de trocar alimentos por mata nativa. 
Com efeito, na MP, o Governo obriga o replantio de mata 
nativa nas áreas de preservação dos rios. Os produ-
tores rurais terão de recompor entre 5 e 100 metros 
de vegetação nativa das APPs nas margens dos rios, 
dependendo do tamanho da propriedade e da largura 
dos rios que cortam os imóveis rurais.

As novas regras vão substituir o art. 61 do Código 
aprovado pela Câmara dos Deputados em fins de abril. 
O texto exigia a recuperação da vegetação de APPs ao 
longo de rios com, no máximo, 10 metros de largura. 
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Não previa nenhuma obrigatoriedade de recuperação 
dessas áreas nas margens dos rios mais largos.

“Fizemos [a mudança] considerando o tamanho 
da propriedade, a largura de rio, o impacto da regula-
rização no tamanho da propriedade; consideramos os 
fatores social e ambiental”, disse a Ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, ao explicar a alteração.

No caso de imóveis rurais com até 1 módulo fis-
cal (unidade de área que varia de 5 a 110 hectares, de 
acordo com a região do País), o proprietário terá que 
recompor, na APP, uma faixa de 5 metros de largura a 
partir da calha do rio, independentemente do tamanho 
do curso d’água. Se houver outras APPs na proprie-
dade, a área preservada não poderá ultrapassar 10% 
da área total do imóvel.

Nas propriedades entre 1 e 2 módulos fiscais, a 
faixa a ser reflorestada deverá ter 8 metros, qualquer 
que seja a largura do rio. Nos imóveis rurais entre 2 e 
4 módulos fiscais, os proprietários terão que recuperar 
15 metros. No caso de imóveis entre 4 e 10 módulos 
rurais, a largura da recomposição da mata nativa será 
20 metros nas APPs ao longo de rios de até 10 metros 
de largura, e 30 metros a 100 metros nas margens de 
rios mais largos.

Os médios proprietários de terras, com imóveis 
com mais de 10 módulos fiscais, serão obrigados a 
recompor, no mínimo, faixas de 30 metros de largura 
nas APPs ao longo de pequenos cursos d’água (com 
10 metros de largura) e entre 30 metros e 100 metros 
nas margens de rios maiores (com mais de 10 metros 
de largura).

Se o problema dos pequenos ruralistas foi ame-
nizado, o mesmo não ocorreu com os médios agricul-
tores. Eles foram simplesmente fulminados por essa 
legislação. Em muitos Estados, a área efetivamente 
disponível para eles passa a ser menor do que a dos 
pequenos agricultores, já que devem cumprir integral-
mente todas as exigências de Reserva Legal e APP.

Sr. Presidente, esse ponto é dos mais relevantes 
que precisaremos examinar quando da análise e vota-
ção da MP. Os médios agricultores que constituem a 
democracia no campo estarão ameaçados de extinção 
sem essa mudança urgente. Não poderemos trocar 
alimentos por mata nativa, sob pena de cedo ou tarde 
pararmos para pensar como pôde ter ocorrido isso.

Tenho dito.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, desde ontem, acha-se 
reunido o Comitê de Política Monetária a fim de fixar 
a taxa SELIC, registrando-se uma natural expectativa 
de que novo decesso venha a ocorrer, sequenciando 

as reduções registradas, ao ensejo das últimas deli-
berações, todas inspiradas na crise internacional, que 
tem como foco o âmbito do euro, alcançando nações 
como a Grécia, a Espanha e Portugal, todas enfren-
tando delicada conjuntura, gerando, em consequência, 
intranquilidade nos mercados mundiais, de que são 
reflexos as respectivas Bolsas, notadamente a dos 
Estados Unidos.

Para os analistas mais qualificados, é bem possí-
vel que pelo menos 0,5% de redução venha a efetivar-
-se, o que deixaria o piso em 8,5%, num panorama 
que vem sendo acompanhado pela Presidente Dilma 
Rousseff e pelo Ministro Guido Mantega, na busca 
de compatibilizar a nossa realidade com a estrutura 
dos emergentes e até mesmo de outras potências de 
maior fôlego, como a Alemanha, sob o comando da 
Première Angela Merkel, agora com a colaboração 
do novo dirigente francês, François Hollande, que 
sucedeu a Nicolas Sarkozy, derrotado, ali, na última 
competição democrática, em abril passado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde on-
tem, acha-se reunido o Comitê de Política Monetária 
a fim de fixar a taxa SELIC, registrando-se uma natu-
ral expectativa de que novo decesso venha a ocorrer, 
sequenciando as reduções registradas, ao ensejo das 
últimas deliberações, todas inspiradas na crise inter-
nacional, que tem como foco o âmbito do euro, alcan-
çando nações como a Grécia, a Espanha e Portugal, 
todas enfrentando delicada conjuntura, gerando, em 
consequência, intranquilidade nos mercados mundiais, 
de que são reflexos as respectivas Bolsas, notadamen-
te a dos Estados Unidos.

Para os analistas mais qualificados, é bem pos-
sível que, pelo menos, 0,5% de redução venha a efeti-
var-se, o que deixaria o piso em 8,5%, num panorama 
que vem sendo acompanhado pela Presidente Dilma 
Rousseff e pelo Ministro Guido Mantega, na busca de 
compatibilizar a nossa realidade com a estrutura dos 
emergentes e, até mesmo, de outras potências de maior 
fôlego, como a Alemanha, sob o comando da Premiè-
re Angela Merkel, agora com a colaboração do novo 
dirigente francês, François Hollande, que sucedeu a 
Nicolas Sarkozy, derrotado, ali, na última competição 
democrática, em abril passado.

O Presidente do Banco Central, o Ministro Alexan-
dre Tombini, mantém-se silente, como sempre ocorreu, 
esperando-se que, ao final do dia, seja conhecida a 
deliberação, já virtualmente direcionada para a dimi-
nuição de meio ponto, o que se ajustará às novas di-
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retrizes implantadas sob as vistas atentas da própria 
Primeira Magistrada do País.

Na semana entrante, quando da publicação da 
ata da sessão do COPOM, serão conhecidos e identi-
ficados os votos dos membros daquele colegiado, com 
as razões invocadas para justificar o pensamento de 
cada um dos cinco Conselheiros, todos pertencentes 
ao BACEN.

É possível, pois, que, às 17 horas de hoje, a mí-
dia se incumba de promover o anuncio formal do que 
vier a ser assentado, havendo quase unanimidade no 
sentido de que o procedimento redutor terá sequência 
mais espaçadamente, a partir de agora e até o final 
do exercício.

Saudamos, portanto, essa acertada probabilida-
de, a efetivar-se dentro de algumas horas, para conhe-
cimento dos investidores e de quantos acompanham 
o desenrolar de um quadro de imensa repercussão 
para todos nós e os demais parceiros extraterritoriais.

 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) –

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, no dia 31 de maio, amanhã, é comemorado o Dia 
Mundial sem Tabaco. Em 2020, segundo estudos, a 
doença diretamente relacionada ao tabagismo, a cha-
mada DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, 
será a terceira causa de morte no mundo, a continuar 
do jeito que está.

Nesta Casa, no Espaço Mário Covas, próximo ao 
túnel que dá acesso ao Anexo IV, está havendo uma 
exposição sobre o assunto. O combate ao tabagismo 
é importante. Eu gostaria de convidar todos os Parla-
mentares para acompanharmos o assunto, usando a 
tribuna, para que possamos, cada vez mais, livrar as 
pessoas deste terrível vício, o tabaco, que vem matan-
do muitas pessoas em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna hoje para lembrar que, no dia 31 de maio, é 
comemorado o Dia Mundial sem Tabaco.

Todos conhecemos os enormes malefícios causa-
dos pelo tabagismo, mas gostaria de chamar a atenção 
dos senhores para uma doença, não muito divulgada 
e diretamente relacionada ao tabagismo, que, segun-
do estudos, em 2020 será a terceira maior causa de 

morte no mundo. Falo da doença pulmonar obstrutiva 
crônica, a DPOC.

Desde 2001, a Sociedade Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia vem criando diversas ações para 
melhorar os números dessa doença, fazendo parte de 
uma iniciativa global, o documento GOLD (Global Ini-
tiative for Obstructive Lung Diseases), que estabeleceu 
como prioridade para o mundo todo que a DPOC deve 
ser levada ao conhecimento das autoridades de saúde, 
que seus sintomas sejam conhecidos pela população 
e que os pesquisadores direcionem seus esforços 
para conhecer mais sobre os mecanismos da doença.

O principal fator de risco relacionado à DPOC é o 
tabagismo. Apesar dos excelentes números alcançados 
atualmente com as políticas de controle do tabagismo 
no Brasil, assistimos hoje, e o acompanharemos pelos 
próximos anos, ao resultado de meio século de taba-
gismo ativo em nossa população, que, como sabemos, 
vem envelhecendo.

A DPOC merece atenção, na medida em que 
seus números de morbidade e mortalidade crescem 
ano a ano, e, enquanto observamos muitos avanços 
no conhecimento sobre as doenças cardiovasculares e 
diabetes, por exemplo, a DPOC permanece como uma 
doença ainda desconhecida e pouco tratada.

Essa falta de diagnóstico e tratamento é extre-
mamente preocupante, pois a DPOC é uma doença 
bastante debilitante, que traz grande sofrimento para 
pacientes e familiares. Um paciente com DPOC em 
estágios avançados apresenta forte falta de ar, que 
pode levar à limitação da prática de atividades diárias, 
como calçar-se ou até mesmo banhar-se.

O impacto da DPOC também já afeta o orçamen-
to da saúde pública, uma vez que são constantes as 
necessidades de internações e os afastamentos do 
trabalho, pela falta de ar, que impede o exercício da 
profissão. Gastos que, com o aumento da prevalência 
na população, como dito anteriormente, também ten-
dem a crescer exponencialmente.

A DPOC é uma doença de fácil diagnóstico. Ha-
vendo tratamento adequado, garante-se qualidade de 
vida para o paciente. Hoje, no Espaço Mário Covas, 
ali, bem próximo ao túnel que dá acesso ao Anexo IV 
da Câmara, os senhores terão acesso a várias infor-
mações sobre a DPOC e também terão à disposição 
uma equipe médica, que realizará, sem nenhum custo, 
a espirometria, exame obrigatório para o diagnóstico 
da DPOC e que é extremamente simples e rápido, sem 
nenhum efeito adverso. Trata-se de um exame de custo 
bem acessível, capaz de garantir o diagnóstico precoce 
da doença, fundamental para o sucesso do tratamento.

Quanto ao evento, trata-se de iniciativa da Secre-
taria de Saúde do Distrito Federal, que procurou este 
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Parlamentar, idealizador da Frente Parlamentar con-
tra o Tabaco. Naquela ocasião, busquei, nesta Casa, 
meios de tornar o evento possível, o que é motivo de 
comemoração.

Portanto, hoje, eu os convido a unirem-se a esta 
causa, a aproveitarem o momento para conhecer mais 
sobre a DPOC e passarem a considerá-la em suas 
discussões e propostas sobre a saúde pública em 
nosso País.

Muito obrigado.
 O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, Santa Catarina está concluindo o asfaltamento dos 
seus Municípios. Falta apenas um deles ser asfaltado.

Ontem, participamos do lançamento de um pro-
grama, em parceria com o BID 6, com investimentos 
de 678 milhões de reais, para a ligação de Municípios. 
Foram contemplados os primeiros projetos na região 
noroeste de Santa Catarina, na região extremo oeste 
e meio oeste, e foram lançados os editais de licitação.

Fomos prestigiar esses investimentos, que gi-
ram em torno de 180 milhões de reais, que levantam 
a autoestima da população. Havia um grande público 
presente, prestigiando a vinda do nosso Governador, 
do Vice-Governador e do Secretário de Infraestrutura. 
Nós não poderíamos deixar de estar presentes nes-
se grande acontecimento na capital da produção das 
agroindústrias, no oeste de Santa Catarina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prestes a 
conquistar a característica de ser um dos únicos Esta-
dos com todos os seus Municípios com acesso pavi-
mentado, o Estado de Santa Catarina está investindo 
muito na melhoria de sua infraestrutura com outros 
importantes projetos e obras sendo desenvolvidos. O 
Governo do Estado de Santa Catarina lança hoje, dia 
29 de maio, o Programa Rodoviário de Santa Catari-
na, que prevê a recuperação de rodovias em todo o 
Estado. O programa totaliza investimentos de 678 mi-
lhões de reais, em duas etapas, sendo que 70% são 
de um financiamento com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e 30% de recursos do Estado. 
Os primeiros editais serão lançados nas regiões meio 
oeste e oeste, onde estão previstas a pavimentação da 
SC-467 (trecho entre Jaborá e Ouro) e a reabilitação 
da SC-355 (BR-153 a Jaborá). Em São Lourenço do 
Oeste, as melhorias vão acontecer na SC-480. Já na 
divisa entre Romelândia e Anchieta, será apresentado 
o edital para asfaltamento da SC-161. Para a recupe-
ração das SC-467 e SC-355, haverá um investimento 

superior a 93 milhões de reais. Facilitar o escoamento 
da produção, reduzir custos operacionais e aumentar a 
segurança dos motoristas são algumas das expectati-
vas apontadas pela própria comunidade. A pavimenta-
ção da SC-467, trecho Jaborá a Ouro, contempla 33,6 
quilômetros de extensão. Já a reabilitação da SC-355 
abrange os 22,8 quilômetros do trecho BR-153 (Con-
córdia a Jaborá). A SC-480 vai ligar os Municípios de 
São Lourenço do Oeste e São Domingos. No total, a 
obra reabilitará 47 quilômetros da rodovia. Serão in-
vestidos mais de R$ 45 milhões e o trecho é o principal 
corredor de escoamento da produção de leite e grãos 
da região. Os visitantes também serão beneficiados 
com o investimento, já que o acesso é bastante utili-
zado por quem sai da Argentina e do próprio oeste do 
Estado em direção à serra e ao litoral de Santa Cata-
rina. O trecho que será asfaltado da SC-161, ligando 
Romelândia a Anchieta, compreende 20,4 quilômetros 
de extensão.

Muito obrigado.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar todos 
os moradores de Irecê, que hoje completa 79 anos. O 
melhor presente para Irecê e todos os Municípios da 
Bahia afetados pela seca foi a reunião que tivemos 
hoje, pela manhã, a bancada do Nordeste, com o Mi-
nistro da Integração.

O Ministro nos informou sobre uma série de ações 
que a Presidenta Dilma determinou: liberação do Bol-
sa Estiagem, que vai beneficiar 400 mil famílias; ante-
cipação do Garantia-Safra, que disponibiliza 1 bilhão 
em crédito para os pequenos produtores, com prazo 
de 10 anos, juros de 1% ao ano e carência de 3 anos, 
entre várias outras.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos 
comemorar os 79 anos de emancipação política de 
Irecê, Bahia, no dia 31 de maio, próxima quinta-feira.

A independência política de Irecê aconteceu, de 
fato, a partir do ano de 1933, através do Decreto nº 
8.452, de 31 de maio de 1933, assinado no Palácio do 
Governo, por Juracy M. M. Magalhães, restaurando o en-
tão extinto Município. De 1933 para cá, não houve mais 
nenhum retrocesso. Essa é a data em que se comemora 
o aniversário de independência política do Município.

Situado a 478 quilômetros da cidade de Salva-
dor, o Município de Irecê fica na zona fisiográfica da 
Chapada Diamantina Setentrional, abrangendo toda 
a área do Polígono das Secas. Pertence à Bacia do 
São Francisco.
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Ocupa posição de status por ser a maior cidade 
da microrregião, tendo a maior população, e por ser 
a mais evoluída tecnologicamente. A Microrregião de 
Irecê é composta por 19 Municípios, segundo o IBGE: 
América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Ca-
farnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, 
Ibititá, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussa-
ra, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São 
Gabriel, Souto Soares e Uibaí.

O Município é famoso e reconhecido pelo gran-
de potencial agrícola e agropecuário, tendo recebido 
o título de Cidade do Feijão, pelas grandes safras co-
lhidas aqui nas décadas de 80 e 90. O Município, em 
seus tempos áureos, foi o primeiro produtor de feijão 
do Nordeste e o segundo do País.

A economia do Município e região é baseada na 
produção agrícola de policultura, dando-se destaque, 
além da produção de mamona e feijão, à produção de 
cebola, tomate, beterraba, cenoura, pinha (que também 
tem grande destaque na região). Baseia-se também 
a economia na pecuária e no comércio local, que há 
muito se desvinculou da produção agrícola, tornando-
-se logo autossuficiente.

Está passando a ser conhecida também como 
polo de vestuário, onde muitos comerciantes locais 
passaram a se tornar atacadistas e varejistas, alavan-
cando assim a economia do Município.

Saudamos em Irecê nosso companheiro e Prefeito 
José Carlos Dourado das Virgens, nossa Secretária de 
Saúde, Ana Cácia Nunes Dourado Santos, o Diretor 
do Hospital Regional, Dr. Mário Dourado Sobrinho, o 
amigo Dr. Severino e toda a população.

Assim, seguem nossas felicitações para essa 
terra querida e tão amada por muitos cidadãos mun-
do afora. Nosso mandato se coloca à disposição para 
continuar tentando contribuir com essa querida cidade.

Muito obrigado.
 O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Sem re-

visão do orador.) – Ilmo. Sr. Presidente Inocêncio Oli-
ceira, registro da tribuna da Câmara dos Deputados, 
com muita honra, as comemorações, no dia de hoje, no 
meu Município de origem, Santo Augusto, de 53 anos 
de emancipação político-administrativa. Neste momen-
to, tenho a alegria de receber em meu gabinete a Sra. 
Vera Gnoatto, que é neta de um pioneiro daquela ter-
ra, Pompílio Silva, fundador da minha querida cidade.

Portanto, registro meu abraço e meus cumpri-
mentos a toda a comunidade santo-augustense por 
seu aniversário.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, a revista Veja, na 
sua versão sobre o Encontro de Lula, coloca em xeque 
aquela reunião.

Eu conheço a índole, a forma de liderar do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. S.Exa., quando in-
dicou oito Ministros para o Supremo Tribunal Federal, 
jamais fez qualquer pressão para que pudessem eles 
apoiar algum gesto indecoroso, sempre respeitando a 
autonomia dos Poderes.

Quero aqui ler as palavras de Sócrates, ao ana-
lisar a tarefa de julgar:

“Sócrates – Mas o juiz, meu amigo, ainda 
que tenha que governar a alma de outrem pela 
sua, não tem necessidade de andar na com-
panhia das almas perversas, nem que tenha 
percorrido a série de todos os crimes, com o 
único fim de poder, com acuidade, conjeturar 
por si mesmo os crimes dos outros, como o 
médico conjetura as doenças do corpo; ao 
contrário, é preciso que se tenha mantido ig-
norante e pura do vício [a alma do juiz], se se 
quer que julgue corretamente o que é justo.”

Sr. Presidente, nós sabemos perfeitamente que 
essas opiniões formadas sobre as pessoas, algumas 
divulgadas com...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe 
no debate jurídico uma questão especialmente pro-
blemática, marcada pelo paradoxo do distanciamento 
versus proximidade, que o juiz nunca pode eliminar na 
trajetória de sua missão.

Sócrates, o filósofo ateniense, e um dos mais 
importantes ícones da tradição filosófica ocidental, ao 
analisar a tarefa de julgar disse:

“Mas o juiz, meu amigo, ainda que te-
nha que governar a alma de outrem pela sua, 
não tem necessidade de andar na companhia 
das almas perversas, nem que tenha percor-
rido a série de todos os crimes, com o único 
fim de poder, com acuidade, conjeturar por si 
mesmo os crimes dos outros, como o médico 
conjetura as doenças do corpo; ao contrário, 
é preciso que se tenha mantido ignorante e 
pura do vício [a alma do juiz], se se quer que 
julgue corretamente o que é justo.”

A recente reportagem da revista Veja, publicada 
nesse final de semana, apresenta uma versão atribu-
ída a um Ministro do STF sobre um encontro com o 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Eu, que conheço bem a índole e a forma de liderar 
do ex-Presidente, sei que ele não interferiu ou tentou 
interferir nas decisões do Supremo ou da Procurado-
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ria-Geral da República em qualquer assunto da alçada 
do Judiciário ou do Ministério Público, nos oito anos 
em que foi Presidente da República ou mesmo como 
ex-Presidente e líder de tantos brasileiros e brasileiras.

Como Presidente ele indicou oito Ministros do 
Supremo e nenhum deles jamais sofreu qualquer pres-
são. Em todos os seus anos como Presidente Lula 
sempre respeitou a autonomia e a independência do 
Judiciário e do Ministério Público. O comportamento 
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi 
de grande respeito tanto por nós, membros do Legis-
lativo, quanto pelos membros do Judiciário, sempre 
respeitando a autonomia dos Poderes.

Ainda lembrando Sócrates e a reflexão sobre o 
ato de julgar, penso que a responsabilidade do julga-
dor é enorme. Cabe a ele a isenção necessária, sem a 
interferência das paixões e da opinião formada sobre 
as pessoas. Algumas opiniões divulgadas com grande 
repercussão na mídia atingem o imaginário social e 
contaminam a isenção necessária ao julgador. Age-se 
então, movido pelo pré-julgamento e abala-se assim 
o princípio fundamental da justiça e da democracia.

 O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um comen-
tário sobre as bolsas de pós-graduação, cujos valores 
foram corrigidos pelo CNPq. Esse reajuste, que vai vi-
gorar a partir de 1º de julho, é pequeno: o mestrando 
vai receber 1.350 reais; o doutorando, 2 mil reais; e o 
pós-doutorando, 3.700 reais.

É uma vergonha para um país que é a sexta eco-
nomia no mundo incentivar a pós-graduação, o mes-
trado e o doutorado, com esse reajuste. Um dinheiro 
desse não dá nem para comprar livros, não permite 
à pessoa se sustentar. Todos queriam que o reajuste 
fosse dado, sim, mas de 40%.

Foi dado o reajuste, mas o valor é muito peque-
no, não dá para atender à categoria.

Fica registrado o meu protesto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
gostaria de tecer alguns comentários a respeito da 
importância dos cursos de pós-graduação, sobretudo 
no que diz respeito às respectivas bolsas de pesquisa, 
cujos valores são ainda muito baixos. Faço esses co-
mentários porque a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq acabam de anunciar para o dia 1º de julho o 
tão esperado reajuste das bolsas de pesquisa no Brasil.

Veja só, Sr. Presidente, com o reajuste anuncia-
do, a bolsa de mestrado passará para R$1.350, a de 
doutorado, para R$2.000, a de pós-doutorado vai a 
R$3.700, e a de iniciação científica, a R$400. O que 
dá para comprar com essa verba, Sr. Presidente? Os 
livros de pós-graduação são caríssimos e numerosos. 
Um aluno de mestrado com uma bolsa de pouco mais 
de mil reais não tem como adquirir livros, instrumen-
tos e outros materiais indispensáveis ao curso e ainda 
prover seu sustento. O mesmo vale para a bolsa de 
doutorado, no valor de R$2.000.

E esse reajuste vai ser implantado somente no 
mês de julho. O último reajuste do valor das bolsas 
de pesquisa aconteceu há 4 anos, em junho de 2008. 
Além de se terem desvalorizado, em consequência da 
inflação acumulada no último período, as bolsas não 
acompanharam o desenvolvimento econômico objetivo 
do País, muito menos a mudança subjetiva na com-
preensão de que a ciência, a tecnologia e a inovação 
são inerentes à soberania de qualquer país.

Por um lado, os alunos de pós-graduação preci-
sam comemorar o aumento anunciado pelas agências 
de fomento do Governo Federal. É indubitável que tal 
aumento foi fruto da pressão feita pelos pós-graduandos 
de todo o País que paralisaram programas, organiza-
ram atos, conquistaram reitores, mobilizaram passea-
tas e enviaram cartas ao Governo Federal exigindo o 
aumento. Não foi mera casualidade o fato de o reajuste 
ter sido anunciado pelo Prof. Glaucius Oliva, Presidente 
do CNPq, em pleno 23º Congresso Nacional de Pós-
-Graduandos, que foi realizado no início deste mês de 
maio, na UNIFESP. Por outro lado, Sr. Presidente, de-
vemos deixar claro que esse aumento de apenas 10% 
ainda é insuficiente para a sexta maior economia do 
mundo, que possui pretensões de se tornar referência 
mundial em ciência, tecnologia e inovação.

No último período, a Associação Nacional de 
Pós-Graduandos – ANPG posicionou-se firmemente 
por um reajuste de 40% nas bolsas de pesquisa. O va-
lor de 40% foi fruto de muitos estudos e debates que 
levaram em consideração tanto a inflação acumulada 
quanto os aumentos no custo de vida gerados nos úl-
timos 4 anos. A proposta de aumento de 40% atende 
em especial a meta já indicada no Plano Nacional de 
Pós Graduandos – PNPG de 2005 a 2010.

Já o PNPG 2011-2020 afirma que, “para se man-
ter a atratividade das bolsas nos parâmetros atuais, é 
recomendável que os valores sejam reajustados em 
cerca de 10% no mínimo a cada três anos”.

Em nossa opinião, a palavra “recomendável” não 
expressa a consolidação de uma política pública de 
Estado. Além disso, é importante ressaltar que um 
aumento de 10% a cada 3 anos tende a não suprir 
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sequer a inflação, excluindo a possibilidade, portanto, 
de uma política de valorização das bolsas.

Acreditamos que esse reajuste não pode ser re-
fém de políticas econômicas e conjunturais de gover-
no, mas sim estar inserido em um projeto maior, de 
política pública de Estado.

A Associação Nacional de Pós-Graduandos – 
ANPG está convocando todos os pós-graduandos a 
ocuparem o Congresso Nacional, em Brasília, no mês 
de agosto, para que o reajuste das bolsas alcance os 
40%, tendo em vista o Orçamento de 2013.

Quero fazer minhas essas expectativas da As-
sociação, Sr. Presidente, pois sempre fui um defensor 
da educação, sobretudo das pesquisas e dos cursos 
de extensão. É lógico que não podemos deixar nos-
sos alunos.

Como tem sido dito pela ANPG, em coro com ou-
tras entidades da sociedade civil, as medidas recentes 
de redução dos juros são de fundamental importância, 
mas é preciso mais ousadia e investimentos mais ro-
bustos em áreas como ciência e tecnologia, educação 
e outras também estratégicas ao desenvolvimento do 
Brasil. Nossa batalha em agosto, portanto, será para 
mobilizar o Congresso Nacional e o Poder Executivo 
em torno da nossa pauta, para que compreendam que 
se trata de uma pauta de todo o País.

Concepção que tem sido frequentemente reafir-
mada nos debates que realizamos na ANPG, é certo 
que a valorização da pesquisa e dos pesquisadores 
no Brasil com vistas ao desenvolvimento soberano e 
sustentável do País não se resume apenas ao reajus-
te das bolsas, mas não há dúvida de que aí está uma 
parte importante dessa totalidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. AUDIFAX (PSB-ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
dito algumas vezes nesta Casa que uma das nossas 
atribuições parlamentares, além de fiscalizar o Executi-
vo e trazer benefícios para a nossa população, para os 
nossos Municípios e Estados, é elaborar projetos de lei.

Analisamos proposta em que se reconhece a im-
portante atividade dos agentes comunitários de saúde. 
Se hoje a saúde em nossos Municípios melhorou, se 
estamos avançando quanto a esse tema, devemos, e 
muito, a essa categoria. Entendemos que ela é impor-
tante para os Municípios.

Assim sendo, Sr. Presidente, apresentamos proje-
to de lei que altera algumas atribuições, com modifica-
ções das funções. Uma delas diz respeito à fiscalização 
e aos serviços públicos referentes a essa categoria.

Peço a esta Casa a apreciação deste projeto 
de lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. SILAS CÂMARA (PSD-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, peço seja dado como lido 
discurso a respeito da criação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e do seu contínuo aperfeiçoamento 
nos últimos 20 anos.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
fazer um registro importante. Em minhas mãos está 
um exemplar da Bíblia Sagrada traduzida para a língua 
apurinã. A missionária Catherine Aberdour (Catarina), 
da Escócia, e Juliann King (Judith), dos Estados Uni-
dos, chegaram com 18 anos ao Estado do Amazonas 
e ficaram no Rio Purus durante 30 anos contínuos. O 
resultado desse trabalho missionário da Assembleia 
de Deus no Amazonas é a Bíblia Sagrada traduzida 
inteiramente para a língua apurinã. Imagine V.Exa., um 
trabalho de 30 anos!

Portanto, a elas, que voltaram com 60 anos de 
idade para seus países, depois de ficarem 30 anos 
contínuos nessa tribo, o registro da minha homenagem.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja divulgado pelos meios de comunicação desta Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mesmo 
após a criação do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e de seu contínuo aperfeiçoamento ao longo de 
20 anos, permanece entre nós a preocupação com a 
infância e a juventude brasileiras, especialmente com 
aquelas crianças e jovens em situação de vulnerabi-
lidade ou risco social. Não poderíamos desmerecer, 
de modo algum, o imenso esforço legislativo e institu-
cional que tem sido realizado desde então, visando à 
proteção de crianças e adolescentes.

O Estado brasileiro mostrou-se atento em vários 
aspectos, notadamente quanto à disseminação do 
uso de drogas, aos crimes de pedofilia e exploração 
sexual de menores, à prática abominável de violência 
doméstica. A criação do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente – CONANDA e dos 
Conselhos Tutelares, somada à maior participação do 
Ministério Público, garantiu rede de apoio mais efetivo 
a tais segmentos da população.

A legislação vem acompanhando de perto as 
transformações da realidade nacional. Incluiu sob sua 
proteção as crianças molestadas por quaisquer meios 
eletrônicos, bem como tornou mais rigorosa a puni-
ção nas hipóteses de facilitação de acesso a armas 
e substâncias entorpecentes. Também intensificou a 
fiscalização relativa ao envio de menores ao exterior, 
em caso de inobservância de trâmites legais ou evi-
dência de finalidade lucrativa.
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Pois bem, Sr. Presidente, a despeito de tantos 
avanços, o Brasil ainda se debate com problemas sérios 
no que toca a suas crianças, notadamente no que se 
refere à situação de abandono e desestrutura familiar.

É fato que a imensa maioria dos menores de rua 
é egressa de lares de estrutura muito precária, em que 
se verifica a ausência de recursos materiais, a violên-
cia no trato doméstico e, em muitos casos, a presença 
de pessoas dependentes de álcool ou outras drogas.

Em contextos familiares que tais, onde ocorrem 
com frequência espancamentos e abuso sexual, os 
menores não encontram qualquer tipo de apoio ou 
suporte, nem material, nem afetivo. Daí, ou são aban-
donados pelos pais à própria sorte, às vezes em tenra 
idade, ou simplesmente fogem dos maus-tratos, pro-
curando abrigo em comunidades de rua, sendo então 
explorados como pedintes e mesmo prostituídos por 
adultos mal-intencionados.

Para tais crianças, a vida escolar é praticamente 
uma utopia. Vivem do lixo, não têm qualquer hábito de 
higiene, coabitam nos becos em total promiscuidade. 
O contato com o álcool, o crack e a cola é quase ime-
diato; drogados, esses menores, privados de qualquer 
atenção ou conforto, aplacam a fome, a dor, a violência 
inominável do abandono e da solidão.

Sr. Presidente, é certo que devemos todos nos 
regozijar com o notável movimento de ascensão social 
dos últimos anos, que retirou milhões de brasileiros da 
faixa da miséria ou pobreza absoluta. Finalmente, as 
matrículas no ensino fundamental chegaram a quase 
100% da população. Ainda que persista o problema 
da evasão escolar e da repetência, é fato que cada 
vez mais crianças e jovens têm acesso aos bancos 
escolares.

Mas também é fato que ainda permanece entre 
nós significativo contingente de menores desampara-
dos, sobretudo nas grandes cidades, que escapam à 
ação imediata das autoridades e para os quais não 
se vislumbra, de modo definitivo, nenhuma hipótese 
concreta de recuperação.

Urge, pois, adotar medidas específicas e reno-
vadas para resgatar esses menores, em modelos 
diferenciados, que lhes ofereçam opções saudáveis 
de convívio respeitoso e produtivo. Trata-se de exe-
cutar, em sua plenitude, a Política de Apoio Integral, 
tal como preconizada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que propôs a reorganização do sistema 
assistencial em vigor.

Nesse sentido, e contando com o apoio dos Go-
vernos Federal e Estaduais, os Municípios poderiam 
criar e manter centros de vivência, onde se ofereça 
alimento, educação, assistência médica e psicológica, 

para que nossos jovens cidadãos finalmente encon-
trem o acesso a uma vida de dignidade e perspectivas.

Substituindo totalmente o modelo posto em prática 
nas antigas FEBEMs, especialmente no que se refere 
à abolição de qualquer caráter punitivo, tais centros 
constituiriam efetivo braço institucional em favor dos 
menores de rua, que se estenderia sem mediação e 
sem burocracia, tendo em vista a imediata reintegração 
desses cidadãos à vida digna em sociedade.

Ainda que não totalmente original, tal ideia tem 
o mérito de atender à preocupação autêntica com o 
destino de tantas crianças e jovens, abandonados nas 
ruas de tantas cidades do Brasil. Se formos capazes 
de pô-la em prática, estaremos dando o passo inicial 
para o verdadeiro estabelecimento da democracia so-
cial no Brasil.

Nenhuma criança na rua – que seja esse o nosso 
lema, hoje e sempre, em todas as esferas de gover-
no, em todos os Estados da Federação, em todas as 
cidades brasileiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(O exemplar da Bíblia Sagrada traduzida para a 

língua apurinã, Teoso Sãkire Amaneri, a que se refere o 
Deputado Silas Câmara, encontra-se na Coordenação 
de Arquivo do Centro de Documentação e Informação 
da Câmara dos Deputados, conforme Memorando nº 
61, emitido pelo Departamento de Taquigrafia, Revi-
são e Redação – art. 98, § 3º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.)

 O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem nos reuni-
mos – eu, representante da Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa da Infraestrutura Nacional; o Deputado 
Simão Sessim, Presidente da Comissão de Minas e 
Energia; o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Presi-
dente da Comissão de Desenvolvimento Econômico; 
o Deputado Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente da 
Casa e Presidente da CPI que tratou das tarifas de 
energia elétrica; o Deputado Chico Lopes, represen-
tante da Comissão de Defesa do Consumidor – com 
o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Indús-
tria Nacional e da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Consumidores de Energia Elétrica e Combustíveis, 
coordenada pelo Deputado César Halum. Fizemos um 
levantamento de todos os projetos que versam sobre 
concessão de energia elétrica, diminuição de encargos, 
tarifas e impostos que oneram a conta de luz.

Quero convidar todos, na sequência desse tra-
balho, para a audiência que vamos ter, às 15h30min, 
com o Presidente Marco Maia, a fim de priorizar os 
projetos que diminuem a conta de energia.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
tem hoje a tarifa de energia das mais caras do mundo. 
Quase 50% da conta de energia é composta por en-
cargos setoriais, taxas e tributos, dentre eles a CCC 
(Conta de Consumo de Combustíveis), a RGR (Reserva 
Global de Reversão), o ESS (Encargos de Serviços no 
Sistema), o PIS/COFINS, no âmbito federal, e o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), 
que é cobrado pelos Governos Estaduais.

Mais de 13 encargos encarecem a produção e 
inibem o aumento da oferta do insumo. Premido pelos 
fatos, o Governo corre contra o tempo para baixar o 
preço final da energia elétrica.

O Governo, agora, estaria decidido a rever sua 
orientação, mas deixou passar uma oportunidade de 
baixar o preço da energia quando insistiu na prorro-
gação da RGR – espécie de poupança para pagar os 
investimentos não amortizados na construção de hi-
drelétricas durante o período de concessão – no ano 
passado e conseguiu aprová-la com o apoio da sua 
base aliada no Congresso Nacional. Eu votei contra.

Para reduzir o seu custo, ensaia inicialmente a 
redução ou até a extinção de encargos e tarifas que 
incidem sobre a conta do setor produtivo e dos con-
sumidores de forma geral.

Não bastassem idas e vindas, o Palácio do Pla-
nalto também não se define em relação às concessões 
de energia que vencem em 2015. O Governo, sem de-
cidir se vai propor alteração na legislação para relicitar 
ou renovar as concessões de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, abre mão de bem uti-
lizar essa oportunidade.

Essas indefinições causam apreensão e deses-
timulam investimentos na geração de energia, bem 
como sustam planos de expansão industrial, justamente 
no momento em que a economia dá sinais evidentes 
de desaceleração, quando precisamos exatamente 
do contrário, de investimentos. Empresas já admitem 
abandonar o Brasil para produzir em países com me-
nor custo de energia. É o caso da Alcoa, indústria ele-
trointensiva do setor de processamento do alumínio.

Ao participar do 9º Encontro Nacional de Agentes 
do Setor Elétrico – ENASE, comentei o estudo coor-
denado pela ABRACE, que integra o PEC, o Projeto 
Energia Competitiva.

O trabalho adverte que, “na qualidade de insumo 
básico, a energia elétrica tem efeito direto na renda, 
no emprego, no nível de preços e, o que é particular-
mente importante, na competitividade”. Indica ainda 
providências das quais destaco:

1 – Recontratação da energia (das usi-
nas hidrelétricas cujos contratos de concessão 

terminam em 2015) a preço não superiores a 
50 reais o megawatt-hora;

2 – Extinção da RGR;
3 – Alíquota de PIS e COFINS incidente 

sobre as contas de energia elétrica retornando 
ao regime não cumulativo de 3,65%;

4 – Redução do montante pago a título 
de TFSEE (Taxa de Fiscalização dos Serviços 
de Energia Elétrica) para 43% do valor médio 
arrecadado;

5 – Redução das perdas totais do siste-
ma em 2%, resultando em uma contratação 
menor de energia;

6 – Redução no custo da parcela fio da 
tarifa de fornecimento (remuneração das distri-
buidoras) em 7,38%, considerando uma menor 
base regulatória, redução no custo de capital 
próprio e redução das despesas operacionais.

Para aumentarmos os investimentos produtivos 
no setor elétrico, é necessário previsibilidade, e para 
isso o custo da energia é essencial.

É inegável que a manutenção e a ampliação 
da competitividade do setor produtivo brasileiro de-
pendem do insumo energia. O Executivo precisa agir 
rápido, apresentar sua proposta ou liberar sua base 
de apoio para que o debate ocorra e a decisão seja, 
enfim, tomada.

Em recente pronunciamento, a Presidente Dil-
ma Rousseff disse não conhecer “muitos países que 
tributam a energia”. Está aí, então, uma boa ocasião 
para começar a agir.

Agora devemos recuperar o tempo perdido. Quan-
to à questão das concessões, acredito que o prioritário 
é garantir a modicidade tarifária, independentemente 
do caminho a ser decidido: prorrogação onerosa ou 
relicitação das concessões do setor elétrico.

O que é fundamental nesse debate sobre con-
cessões é a captura de ganhos para garantir que não 
haja remuneração dos ativos já amortizados e, assim, 
diminuição do custo da energia.

O Parlamento poderia ter agido rejeitando a pror-
rogação da RGR e da CCC, tendo iniciativa na discus-
são sobre concessões. Infelizmente não conseguimos 
que isso acontecesse.

Agora surge uma nova conjuntura. A ação de 
Frentes Parlamentares como as que atuam em defesa 
dos consumidores de energia elétrica e combustíveis, 
da indústria nacional e da infraestrutura nacional se 
fortalece e se soma à iniciativa da Comissão de Minas 
e Energia da Câmara dos Deputados para priorizar pro-
jetos de lei que extinguem ou diminuam encargos, que 
apresentem alternativa quanto às concessões. Enfim, 
trata-se de o Parlamento ser protagonista! O objetivo 
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dessa união de esforços é acelerar propostas e de-
cisões para que a energia elétrica fique mais barata.

 A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero parabenizar a Presidente Dilma pela firmeza que 
teve em vetar alguns artigos do Código Florestal e em 
pensar em mandar uma medida provisória.

Achamos que essa medida é importante, recu-
pera, valoriza a agricultura familiar. Entendemos que 
temos de fazer acréscimos, modificações para melho-
rar o texto. Mas foi muito importante, porque o Brasil 
precisa de equilíbrio, precisa tratar os diferentes com 
diferença e dar apoio aos pequenos agricultores. Não 
pode haver anistia, senão o crime compensa, e os 
que cuidam vão ser punidos, porque cuidaram, não 
destruíram as APPs.

Eu acredito que precisamos fazer mudanças. Es-
tou disposta e vou contribuir para isso.

 O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, hoje, 30 de maio, 481 cidades gaúchas estarão 
envolvidas nas atividades do Dia do Desafio 2012. A 
grande mobilização em prol da qualidade de vida vai 
movimentar 97% das cidades do Estado.

A proposta é de que as pessoas interrompam 
suas atividades rotineiras e pratiquem por pelo menos 
15 minutos consecutivos qualquer tipo de atividade fí-
sica. A ação ocorre em forma de confronto entre duas 
cidades de mesmo porte populacional. O Município que 
mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial 
de habitantes vence.

O projeto, realizado desde 1997 no Rio Grande 
do Sul pelo Sistema FECOMÉRCIO-RS/SESC, se dá 
em parceria com as Prefeituras. Neste ano, o objetivo 
é superar a marca de 3,7 milhões de atendimentos da 
edição anterior.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 30 
de maio, 481 cidades gaúchas estarão envolvidas nas 
atividades do Dia do Desafio 2012. A grande mobiliza-
ção em prol da qualidade de vida vai movimentar 97% 
das cidades do Estado. Atualmente, o Rio Grande é 
o segundo Estado brasileiro com o maior número de 
participantes.

A proposta é de que as pessoas interrompam 
suas atividades rotineiras e pratiquem, por pelo me-
nos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de ativi-
dade física. A ação acontece em forma de confronto 
entre duas cidades de mesmo porte populacional. O 
Município que mobilizar mais pessoas em relação ao 
número oficial de habitantes vence.

O projeto, realizado desde 1997 no Rio Grande do 
Sul pelo Sistema FECOMÉRCIO-RS/SESC, acontece 
em parceria com as prefeituras. Neste ano, o objetivo 
é superar a marca de 3,7 milhões de atendimentos, 
obtida na edição anterior.

Todos os Municípios participantes recebem o 
Troféu Mérito Comunitário pela realização do Dia do 
Desafio.

O Dia do Desafio integra o calendário oficial do 
Estado por força da Lei nº 12.492, de 16 de maio de 
2006, de autoria do então Deputado Estadual Giova-
ni Cherini. Outras informações podem ser obtidas nas 
Unidades Operacionais do SESC, nos Balcões SESC/
SENAC e nas Prefeituras Municipais.

Sobre o SESC, no Rio Grande do Sul o SESC 
está presente em mais de 450 Municípios com ativida-
des sistemáticas em áreas como saúde, esporte, lazer, 
cultura, cidadania, turismo e educação. Desta forma, 
o SESC-RS desempenha o papel social, assim como 
o SENAC o da qualificação profissional do Sistema 
Fecomércio-RS, entidade que atua em âmbito eco-
nômico, político e social pela constante qualificação 
e crescimento do setor terciário gaúcho. Saiba mais 
sobre a entidade em www.sesc-rs.com.br.

Programação do Dia do Desafio 2012 em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul: 

30-5-12

00h01

Usina do Gasômetro
Corrida Noturna com mil participantes

6h30 às 7h30

Embaixo do Viaduto da Padre Cacique com José de 
Alencar
Atividade física com alongamento

7h30 às 9h30

Semáforos
Conscientização e dicas de alongamento
Em diversos semáforos da cidade:
Av. Ipiranga esquina com (Silva Só, Praia de Belas, 
Borges de Medeiros, João Pessoa, Érico Veríssimo e 
Getúlio Vargas)
Av. Getúlio Vargas, esquina com a José de Alencar e 
a Av. Venâncio Aires, esquina Osvaldo Aranha

7h30 às 17h

Comércio da Av. Assis Brasil e outros locais de grande 
circulação do comércio Atividades físicas no comércio

8h às 17h

CAFF
Av. Borges de Medeiros, 1501 – Centro



19532 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

Ginástica Laboral em todos os andares do prédio

9h às 11h

Rua Voluntários da Pátria com Vigário José Inácio 
(Próximo ao Camelódromo)
Tombo Legal
Restinga – Esplanada da Restinga
Brinquedos infláveis
Rua dos Andradas, em frente a lojas Gaston e Farmá-
cia Mais Econômica, 1179
Tombo Legal
Esquina Democrática
Desafio da Galera com chute a gol em carro preparado 
especialmente para o DDD
Largo Glênio Peres
Arena do Desafio com jogos eletrônicos, de mesa, 
brinquedos, hing jump e entre outros (Largo Glênio 
Peres – Junto ao Mercado Público)
13h30: banda da Brigada Militar

9h às 18h

Cete – Centro de Treinamento Esportivo
Jogos Eletrônicos, Muro Escalada, Atletismo (Cete 
– Centro de Treinamento Esportivo – Rua Gonçalves 
Dias, 628 Menino Deus)

10h às 11h

Altos do Morro Santa Terna
Aquecimento e Corrida Centralizada com 135 militares 
da 1ª Divisão de Levantamento

10h20 às 11h

Orla do Guaiba
Aquecimento e Corrida Centralizada com 400 militares 
da Base de Administração da 3ª Região Militar.

10 h30

Parcão
Flashmob com Imama, no Percão, e logo após cami-
nhada da Maturidade Ativa até às 12h

10h30 às 11h30

Parque Marinha do Brasil
Aquecimento e Corrida Centralizada com 430 milita-
res do Centro de Preparação de Oficiais de Reserva 
de Porto Alegre

11h

Paço Municipal de Porto Alegre
Praça Montevidéu, 10 – esquina Rua Uruguai e Av. 
Borges de Medeiros
Ginástica laboral e dança, com a participação de fun-
cionários da prefeitura de Porto Alegre

11h45

Palácio Piratini

Ginástica Iaboral com professor (atleta) Cláudio Fran-
zen e Luana

15h

SESC Campestre
Av. Protásio Alves, 6220
Centro Sesc de Iniciação Olímpica com atividades es-
portivas e gincana recreativa com crianças

16h
Viaduto da Conceição (Av. Alberto Bins)
Aulão de Ritmos

17h às 17h30

CAFF
Aulão de Ritmos
Av. Borges de Medeiros, 1501 – Centro

19h

Jogo de Basquete Paraolímpico (Cete – Centro de 
Treinamento Esportivo – Rua Gonçalves Dias, 626 
Menino Deus)

Além dessas, outras atividades físicas serão re-
alizadas em academias, escolas, clubes, quartéis e 
junto ao comércio.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está acessa a luz amarela para o crescimento brasilei-
ro, que, no primeiro trimestre tanto quanto no segundo, 
de acordo com as perspectivas, está bem aquém do 
esperado. O Governo está refazendo seu número para 
o crescimento anual da economia em relação ao PIB.

Acerta a Presidenta Dilma quando enfrenta a 
queda dos juros. Esperamos que o COPOM consolide 
essa tendência de baixa. É fundamental que seja prio-
rizada a votação da reforma tributária pelo Congresso 
Nacional. Medidas paliativas, como desoneração fiscal, 
não vão resolver essa nossa prioridade.

Obrigado, Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes; crianças, jovens, senhoras 
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem e leem pela Rádio e TV Câmara, Internet, redes 
sociais e, inclusive pela Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, e em particular os ilustres cidadãos do meu 
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de 
aqui representar.

Estamos às portas de encerrar o primeiro se-
mestre de 2012 e, infelizmente, poucas foram as me-
didas adotadas pelo Governo Federal para assegurar 
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a retomada do crescimento econômico do Brasil, em 
níveis que promovam a geração de trabalho e renda.

O que temos assistido, Sr. Presidente, aparen-
temente, é a inépcia do Governo da Presidente Dilma 
Rousseff, na formulação de intervenções que regulem o 
comportamento do mercado, que impactem a economia 
com o reaquecimento da atividade industrial brasileira.

Por isso, colegas de Parlamento, é de se lamentar 
que o mau resultado da economia no primeiro trimes-
tre, que sinaliza para expansão entre 0,3% e 0,5%, 
leve parte da equipe econômica da Presidente Dilma 
Rousseff a reposicionar, bem para baixo, as projeções 
iniciais de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
nos trimestres seguintes.

Tenho ao longo deste quarto mandato de Depu-
tado Federal observado uma certa letargia do Governo 
Federal para reanimar a economia brasileira, apesar 
de ter esta mesma Administração avançado em alguns 
pontos, em 2012, como é o caso da indução da que-
da gradativa de juros, que influencia desdobramentos 
positivos, seja para o cidadão comum, o consumidor, 
ou para o empreendedor, o industrial. Mas tudo ain-
da feito pelo Governo é muito pouco para incentivar 
a recuperação da economia brasileira. E, tristemente, 
percebemos que o tempo avança e que este ano ca-
minha para consolidar um ritmo lento de evolução de 
nosso PIB, que vem a ser a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo Brasil.

Tem sido alvo de especulações, Sr. Presidente, 
que, nos bastidores da equipe econômica, havia con-
tas iniciais apontando para uma alta em torno de 1% 
da economia entre abril e junho deste ano, mas que 
acabaram tendo que ser revisadas e que poderão ficar 
entre 0,6% e 0,7%.

É impressionante notar, caros colegas Deputa-
dos e Deputadas, que a nossa economia se mantém 
vulnerável ao comportamento das economias mun-
diais, apesar de toda as declarações incontáveis de 
arrogância e soberba emitidas por lideranças petistas 
que apregoavam que o Brasil encontra-se blindado 
contra esse tipo de influência.

Fontes estimam que um cenário mais otimista 
para o crescimento do PIB para o terceiro e quarto 
trimestres leva em conta a permanência da Grécia na 
zona do euro, a inflação no centro da meta, de 4,5% 
pelo IPCA, e taxa SELIC mais baixa.

Hoje, a taxa básica de juros do País está em 9% 
ao ano e deve ser reduzida a 8,50% nesta quarta-feira, 
segundo pesquisa da Reuters. Caso isso se confirme, 
o terceiro e o quarto trimestre teriam uma variação 
positiva de 1,2% cada, encerrando o ano com cresci-
mento de 2,8% para 2012.

É preciso lembrar as tristes palavras do Ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, que afirmou a veículos 
de comunicação nacionais e internacionais, no início 
desta semana, que o PIB brasileiro deverá crescer entre 
3% e 4% em 2012, abaixo dos 4,5% previstos antes.

Esperamos, Sr. Presidente, que o Governo da 
Presidente Dilma Rousseff apresente à sociedade 
brasileira um pacote de medidas que incentivem a 
atividade produtiva, que desonerem a carga tributária, 
com ações efetivas que possam tirar do papel o que 
ainda se encontra no terreno do discurso, qual seja, a 
integração de políticas públicas federais que fortale-
çam nossa economia.

Ao término deste discurso, parabenizo a todos 
empreendedores brasileiros, os de micro, pequeno e 
médio porte, que com sua dedicação têm permitido ao 
Brasil crescer, superar suas limitações, mesmo com 
todas as adversidades que têm que ser enfrentadas 
e superadas diariamente.

Muito obrigado.
 O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Sem re-

visão do orador) – Sr. Presidente, quero relatar algumas 
atividades parlamentares que realizamos.

Estive, esse final de semana, na cidade do Mor-
ro do Chapéu – uma cidade pequena, mas muito bem 
organizada, que fica a duzentos e poucos quilômetros 
da capital –, com o Prefeito Lucídio Rebelo, do PMDB, 
a quem quero dar meus parabéns, de público, por fa-
zer uma administração honesta, transparente e séria. 
Estivemos lá inaugurando belíssimas avenidas para 
uma cidade de pequeno porte, que não chega a 10 
mil habitantes. E mais feliz ainda porque foi assinada 
a ordem de serviço – e as obras já começam esta se-
mana – para a construção do Estádio Municipal, cuja 
emenda é de minha autoria, no valor de quase R$1 
milhão, que irá possibilitar o desenvolvimento da comu-
nidade e da juventude nesse setor tão importante para 
o Brasil. Isto nos alegra: um Deputado Federal estar 
presente em localidades nas quais um Ministro jamais 
estará para saber os reais problemas dessa cidade.

 O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, quero fazer uma 
saudação aos agricultores, que estão promovendo a 
18ª edição do Grito da Terra Brasil, que têm as suas 
justas reivindicações pautadas pelas políticas públi-
cas – reforma agrária, crédito, dívidas agrícolas – e 
que são responsáveis por 75% de tudo aquilo que o 
brasileiro tem à mesa.

Também quero registrar que hoje começa a 20ª 
FENADOCE, em Pelotas, que comemora os seus 200 
anos. Este ano esperamos todos na FENADOCE, a fei-
ra mais doce do Rio Grande do Sul e do Brasil. Essa 
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festa diz respeito a uma cultura tradicional da nossa 
cidade e à indústria de conservas de Pelotas.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana estamos recebendo aqui em Brasília produto-
res rurais de todo o País que estão promovendo a 18ª 
edição do Grito da Terra Brasil. São milhares de agri-
cultores reunidos aqui na capital para apresentarem 
a nós Deputados, aos Senadores, aos Ministros e à 
Presidência da República as demandas do setor nas 
áreas de políticas agrícolas, reforma agrária, salários 
e políticas sociais. O evento é promovido pela Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), com o apoio das Federações (FETAGs) e 
dos sindicatos (STRs).

Dentre os principais temas a serem tratados este 
ano pelos produtores e pelas mais de cem lideranças de 
todos os Estados estão o desenvolvimento da atividade 
rural com maior distribuição de renda e a redução das 
desigualdades, justamente um dos pontos mais visa-
dos pelo Governo nestes últimos anos. Neste sentido 
e para apresentar respostas a outras reivindicações 
da categoria, a Presidente Dilma Rousseff irá receber 
representantes da CONTAG e das FETAGs. Hoje pela 
manhã o encontro seria com o Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Pepe Vargas, para avaliar algumas das 
demandas e dos possíveis encaminhamentos.

O Grito da Terra também quer chamar a atenção 
este ano para questões como a garantia e a ampliação 
dos direitos sociais e culturais com qualidade de vida 
no campo e nas florestas; a participação e o controle 
democrático e organização sindical; e o orçamento 
público, além das pautas regionais.

Penso que esta tradicional mobilização, realiza-
da desde 1995, é de fundamental importância para a 
agricultura brasileira e os milhões de trabalhadores 
que movimentam esta atividade essencial à economia 
nacional. Tamanha é a força do Grito da Terra e o diálo-
go direto que ele possibilita entre produtores rurais e o 
Governo que grande parte dos avanços conquistados 
pela categoria nos últimos anos e, por consequência, 
por toda a atividade rural brasileira, surgiu a partir de 
debates em torno das reivindicações dos agricultores. 
Assim foi com a ampliação das linhas de crédito à agri-
cultura familiar, a criação do PRONAF, o assentamento 
de mais de 80 mil famílias de pequenos produtores, o 
estabelecimento de benefícios previdenciários, além 
de melhorias das condições para os trabalhadores 
exercerem suas atividades.

Quero reafirmar daqui o compromisso com os pe-
quenos agricultores, especialmente os gaúchos. Meu 
gabinete está à disposição para recebê-los, ouvir suas 
demandas e buscar encaminhamentos que garantam 
condições ainda melhores para a produção e a venda 
dos seus produtos.

Muito obrigado, Sr. Presidente!
 O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, quero comemorar a aprovação, nesta manhã, na 
CCJC do Senado, do PLS nº 209, de 2003, que trata 
da nova redação do crime de lavagem de dinheiro. É 
um projeto que tive a honra de relatar na Câmara dos 
Deputados e que, repito, foi aprovado nesta manhã na 
CCJ do Senado.

O projeto deve ser votado ainda nesta tarde no 
plenário do Senado. Ele certamente vai permitir uma 
persecução muito mais dura e rigorosa desse grave 
crime que tanto prejudica o nosso País.

Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que nesta ma-
nhã participei do ato público em defesa do voto aberto 
no Parlamento. Defendo o fim do voto secreto. O voto 
não pertence ao Parlamentar; pertence ao eleitor. Por 
isso, defendo que aprovemos, em caráter definitivo, o 
fim do voto secreto no Parlamento brasileiro.

Obrigado, Presidente.
 O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, quero dar como lido o meu discurso 
sobre a mobilização do 18º Grito da Terra Brasil, com 
uma pauta ampla. Há uma mobilização para manter 
os nossos agricultores no campo.

A agricultura familiar produz 70% da alimentação 
que chega à mesa do povo brasileiro. E o Grito da Ter-
ra Brasil tem como pauta o endividamento agrícola.

Não tem como resolver o problema da agricultu-
ra familiar e dos assentados, se não forem anistiadas 
as dívidas dos nossos agricultores, se não se fizer a 
reforma agrária, desapropriar terras para as famílias 
que estão acampadas e também desenvolver os as-
sentamentos que temos hoje em todo o Brasil.

Quero destacar a participação da FETAG do Rio 
Grande do Sul.

Solicito que este pronunciamento seja publicado 
nos órgãos internos da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais 
servidores desta Casa, 110 lideranças ligadas à FETAG-
-RS, associada à CONTAG, participam, em Brasília, 
no dia de hoje, do 18º Grito da Terra Brasil, promovido 
pela CONTAG. Elas se juntarão às demais delegações 
de 26 Federações, que totalizam aproximadamente 8 
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mil pessoas, que já fizeram a Marcha e estão num ato 
na Esplanada dos Ministérios, no dia de hoje.

Ainda, desde o início desta semana, diversos Mi-
nistros estão recebendo as lideranças e a consequen-
te pauta de reivindicações dos agricultores familiares.

A manifestação pela pauta do Grito tem como pon-
tos centrais o desenvolvimento rural com distribuição de 
renda e riqueza e o enfrentamento às desigualdades; 
a garantia e a ampliação dos direitos sociais e cultu-
rais com qualidade de vida no campo e nas florestas; 
a participação e controle democrático e organização 
sindical; orçamento público, além das pautas regionais.

A pauta do Grito da Terra Brasil é ampla e reúne 
reivindicações relativas às políticas agrícolas (assistên-
cia técnica, crédito, endividamento), à reforma agrária 
(desapropriação de terras e criação e manutenção de 
assentamentos), às questões salariais (cumprimento 
e ampliação das leis trabalhistas) e às políticas sociais 
(saúde, previdência, educação e assistência social).

A mobilização também defende os interesses das 
mulheres trabalhadoras rurais e da juventude rural.

Muito obrigado.
 O SR. FELIPE BORNIER (PSD-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de registrar que, na próxima sexta-feira, estarei 
presente, no Município de Angra dos Reis, em reunião 
que vai tratar das dificuldades de licenciamento para 
a ampliação do Terminal Aquaviário da Baía da Ilha 
Grande – TEBIG.

Será uma mesa-redonda que contará com a 
presença de vários Parlamentares do Estado do Rio 
de Janeiro, Secretários de Estado, representante da 
Câmara Municipal, o Prefeito do Município de Angra 
dos Reis, com o objetivo de elucidar essa dificuldade 
por que passa o Município.

Quero aqui me somar aos moradores da Costa 
Verde que estão neste momento, e com toda razão, 
muito frustrados com a possível não ampliação do TE-
BIG, principalmente na questão de geração de emprego.

Chegou a hora em que é preciso ter posição po-
lítica, pois essa decisão não é apenas técnica.

Esse encontro é muito importante porque tem 
como objetivo somar forças na luta pela ampliação 
do terminal, e esclarecendo à população angrense o 
quanto é importante a obra e seus impactos econômi-
cos, sociais e ambientais, na região de Angra dos Reis.

Estaremos junto à população, nessa luta, defen-
dendo esse direito.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, precisamos co-

memorar um grande avanço na saúde do Brasil, princi-
palmente no tocante à queda da mortalidade materna.

Celebramos com a Organização Mundial da Saú-
de a meta para este início do terceiro milênio, na qual 
o Brasil pactuou reduzir a mortalidade materna. Esta-
mos longe de cumprir o objetivo, mas, em relação ao 
ano anterior, o Ministro, no dia 25, demonstrou que 
a mortalidade materna caiu 21% em todo o País. No 
meu Estado, o Mato Grosso do Sul, essa queda gira 
em torno de 33%.

Infelizmente, um dado que sobressai na pesquisa 
está relacionado à minha cidade, Dourados. Ao invés 
de decairmos, nós crescemos, quadruplicamos: ao 
invés de 30,5 mortes maternas por 100 mil nascidos 
vivos, que tivemos em 2010, essa taxa cresceu 135%.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Minis-
tro da Saúde, Alexandre Padilha, comemorou na úl-
tima sexta-feira, dia 25, a queda em 21%, em 2011, 
da mortalidade materna, como resultado das ações 
do Programa Rede Cegonha, do Governo Federal. O 
anúncio foi realizado por meio de uma videoconferên-
cia, com a participação dos Secretários Estaduais de 
Saúde. A boa notícia antecedeu o dia 28 de maio, data 
marcada para a reflexão de políticas públicas para o 
enfrentamento da mortalidade materna.

Os resultados comemorados são fruto de dois 
eixos que atuam concatenados no Programa Rede Ce-
gonha: o acompanhamento à gestante e a diminuição 
de óbitos por complicações no parto. Apesar da queda 
nos índices em comparação ao ano de 2010, nossos 
números ainda estão altos e distantes das metas do 
milênio, estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Em 2010, 1.317 mulheres morreram em decor-
rência de complicações na gravidez ou no parto; já 
em 2011, esse número decresceu para 1.038. Os le-
vantamentos indicam que estamos no caminho certo; 
porém, temos de avançar com mais celeridade. Com 
esta redução, atingimos a marca de 68 mortes para 
cada 100 mil nascidos vivos, mas assumimos o compro-
misso internacional de reduzir, em 2015, este número 
para 35, meta ousada que podemos atingir.

O Programa Rede Cegonha foi lançado em março 
do ano passado e já destinou investimentos federais 
no valor de R$2,5 bilhões para qualificar a assistên-
cia à mulher e ao bebê. Com pouco mais de um ano, 
a iniciativa já atende 36% das gestantes no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Entre as melhorias, o avanço 
no acesso das mulheres às consultas de pré-natal. 
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Em 2011, mais de 1,7 milhão de mulheres fizeram, no 
mínimo, 7 consultas pré-natais.

O Mato Grosso do Sul acompanha a queda na 
mortalidade e apresenta índices mais animadores. O 
meu Estado conseguiu reduzir em 33% a mortalidade 
materna. Porém, a cidade de Dourados está na con-
tramão das tendências nacional e estadual. De 2009 a 
2010, os números de mortalidade materna quadrupli-
caram no Município. Em 2009, a média de mães que 
morriam em decorrência de complicações na gestação 
ou no parto era de 30,5 por cada 100 mil nascidos vivos, 
e, no ano seguinte, esta média passou para 134,4. A 
piora nos números de Dourados reflete a situação de 
caos na saúde do Município. Dessa forma, fica evidente 
que a saúde da mulher está negligenciada.

Em âmbito nacional, acredito que poderemos 
avançar mais com a integração cada vez maior entre 
o Ministério e as Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde. Reitero a fala do Ministro Alexandre Padilha, 
quando afirma que temos de diminuir os óbitos evitá-
veis, ofertando assistência integral à mulher e à criança.

A Rede Cegonha busca assegurar, e prevê, a 
expansão e qualificação de maternidades; leitos; Cen-
tros de Parto Normal; Casas da Gestante e do Bebê; 
o direito ao acompanhante no parto; exames de pré-
-natal; planejamento familiar; acompanhamento das 
crianças até os 2 anos de idade, entre outras ações. 
Todos os Estados e o Distrito Federal já aderiram à 
Rede Cegonha.

O programa também auxilia as gestantes no 
deslocamento para as consultas de pré-natal. Até o 
momento, 1.291 gestantes estão cadastradas em 59 
Municípios de 11 Estados para receberem o auxílio de 
até R$50,00. O objetivo é que esse recurso permita 
à gestante o seu transporte para a realização do pré-
-natal o mais cedo possível, garantindo uma assistên-
cia completa à gestante.

A redução de 21% na mortalidade materna em 
2011 é um marco histórico que aprofunda vigorosamen-
te a tendência registrada nos últimos anos. De 1990 a 
2010, o indicador caiu à metade: de 141 para 68 óbitos 
entre cada 100 mil nascidos vivos. No período, houve 
diminuição em todas as causas diretas de mortalida-
de materna: hipertensão arterial (66,1%); hemorragia 
(69,2%); infecções pós-parto (60,3%); aborto (81,9%); 
e doenças do aparelho circulatório complicadas pela 
gravidez, parto ou pós-parto (42,7%).

Relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF), do Fundo de População das Nações 
Unidas e do Banco Mundial, publicado neste mês de 
maio, também registrou a queda de 51% no número 
de óbitos maternos neste período no Brasil.

Em 2008, o Ministério da Saúde assumiu o ge-
renciamento das investigações de mortes de mulheres 
em idade fértil, entre 10 e 49 anos. Todos os casos são 
analisados por equipes de vigilância dos Estados e dos 
Municípios, e as informações repassadas ao órgão fe-
deral. A intenção é avaliar as causas e circunstâncias 
da morte e verificar se os casos foram gerados por 
complicações gestacionais.

Para melhorar o acesso, a cobertura e a quali-
dade da atenção à saúde materna, principalmente às 
gestantes de risco, a notificação está sendo aperfei-
çoada com o novo Sistema Nacional de Cadastro, Vi-
gilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera 
para Prevenção da Mortalidade Materna. Também está 
prevista a criação de comissões responsáveis por man-
ter atualizadas as informações cadastrais de todas as 
gestantes atendidas pela referida unidade de saúde.

São ações estruturantes que intentam claramente 
realizar o enfrentamento da mortalidade materna, bem 
como salvaguardar a saúde da mulher.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer vários 
registros.

O primeiro diz respeito ao café da manhã, que 
tivemos hoje com o Ministro Fernando Bezerra. Fica-
mos animados com as providências tomadas para o 
povo que lá está sofrendo com a seca.

Também quero registrar o Dia do Desafio, que 
acontece em Petrolina todos os anos. É um dia de 
atividades físicas.

E há o Grito da Terra. Hoje, trabalhadores do 
Brasil inteiro estão aqui em busca principalmente de 
renegociação das dívidas.

Quero ainda registrar que assumi hoje a Frente 
Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal. 
Houve um café da manhã, do qual participaram mui-
tos representantes do Brasil inteiro, superintendentes, 
presidentes de sindicato, o presidente da Federação. E 
daqui para a frente será mais um desafio para este seu 
eleitor, para este seu conterrâneo, como Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública 
e da Polícia Rodoviária Federal.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de 
hoje, num café da manhã, no Anexo III desta Casa, tive 
a grata honraria de assumir a Presidência da Frente 
Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal. 
Espero, a partir desta data, envidar esforços para exe-
cutar um melhor trabalho em defesa desta grandiosa 
e injustiçada corporação. A iniciar esse novo desafio, 
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gostaria de fazer um apelo aos nobres colegas para 
que participem ativamente dessa Frente, que inten-
ciona dotar a Polícia Rodoviária Federal de melhores 
condições para desenvolver sua missão em defesa do 
povo brasileiro.

A Polícia Rodoviária Federal foi criada em 24 de 
julho de 1928, pelo Decreto nº 18.323, com a denomi-
nação inicial de Polícia de Estradas. Em 1925 foi criado 
o primeiro quadro de policiais da hoje Polícia Rodoviária 
Federal, denominados, à época, inspetores de tráfe-
go, cuja atuação ficava restrita às Rodovias Rio-Pe-
trópolis, Rio-São Paulo, Rio-Bahia e União Indústria. 
Em 1943, no Estado do Paraná, foi criado um núcleo 
da Polícia das Estradas, com o objetivo de exercer o 
policiamento de trânsito em rodovias em construção 
naquele Estado. A partir dessa data ampliou-se a área 
de atuação da Polícia Rodoviária Federal até os dias 
de hoje, quando a malha rodoviária federal fiscalizada 
chega a 53 mil quilômetros de rodovias e estradas, de 
Norte a Sul do Brasil.

Ao longo dos anos que se seguiram, Sr. Presi-
dente, a Polícia Rodoviária Federal esteve subordinada 
a diversos órgãos públicos, até que, em 1974, através 
do Decreto nº 74.606, de 1974, que dispunha sobre a 
estrutura básica do Departamento Nacional de Estra-
das de Rodagem, foi criada a Diretoria de Trânsito, e 
a ela integrada a Divisão de Polícia Rodoviária Fede-
ral. A Constituição de 1988 institucionalizou a Polícia 
Rodoviária Federal, integrando-a ao Sistema Nacional 
de Segurança Pública. Sob essa nova ótica, a Polícia 
Rodoviária Federal passou a ter também como missão 
parte das responsabilidades do Poder Executivo Fe-
deral para com a segurança pública, além das atribui-
ções normais de prestar segurança aos usuários das 
rodovias federais e socorro a vítimas de acidentes de 
trânsito e zelar pela proteção do patrimônio da União.

Através da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, 
e do Decreto nº 11, de 18/01/91, a Polícia Rodoviária 
Federal passou a integrar a estrutura organizacional 
do Ministério da Justiça, como Departamento de Polí-
cia Rodoviária Federal.

Segmento relevante do sistema de segurança do 
País, Sr. Presidente, a Polícia Rodoviária Federal tem 
como atribuições as seguintes tarefas:

– realizar o patrulhamento ostensivo, 
executando operações relacionadas com a 
segurança pública, com o objetivo de preser-
var a ordem, a incolumidade das pessoas, do 
patrimônio da União e o de terceiros;

– exercer os poderes de autoridade de 
polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cum-
prir a legislação e demais normas pertinentes;

– inspecionar e fiscalizar o trânsito, as-
sim como efetuar convênios específicos com 
outras organizações similares;

– aplicar e arrecadar as multas impostas 
por infrações de trânsito e os valores decor-
rentes da prestação de serviço de estadia e 
remoção de veículos, objetos, animais e es-
coltas de veículos de cargas excepcionais;

– executar serviços de prevenção, aten-
dimento de acidentes e salvamento de vítimas 
nas rodovias federais;

– realizar perícias, levantamento de lo-
cais, boletins de ocorrências, investigações, 
testes de dosagem alcoólica e outros procedi-
mentos estabelecidos em leis e regulamentos, 
imprescindíveis à elucidação dos acidentes 
de trânsito;

– credenciar os serviços de escoltas, 
fiscalizar e adotar medidas de segurança re-
lativas aos serviços de remoção de veículos, 
escoltas e transporte de cargas indivisíveis;

– assegurar a livre circulação nas rodo-
vias federais, podendo solicitar ao órgão ro-
doviário a adoção de medidas emergenciais, 
bem como zelar pelo cumprimento das normas 
legais relativas ao direito de vizinhança, pro-
movendo a interdição de construções, obras 
e instalações não autorizadas;

– executar medidas de segurança, pla-
nejamento e escoltas nos deslocamentos do 
Presidente da República, Ministros de Estados, 
Chefes de Estado e diplomatas estrangeiros e 
outras autoridades, quando necessários, e sob 
a coordenação do órgão competente;

– efetuar a fiscalização e o controle do 
trânsito e tráfico de menores nas rodovias 
federais, adotando as providências cabíveis 
contidas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

– colaborar e atuar na prevenção e re-
pressão aos crimes contra a vida, os costumes, 
o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os 
furtos e roubos de veículos bens, o tráfico de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando, 
o descaminho e os demais crimes previstos 
em leis;

– realizar concursos públicos, outros pro-
cessos seletivos, cursos, estágios, formação, 
treinamentos e demais atividades de ensino 
na área de sua competência. A Polícia Rodovi-
ária Federal está presente em todo o território 
nacional, com 22 superintendências regionais 
e 5 distritos, além de 156 subunidades admi-
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nistrativas, denominadas delegacias, 390 pos-
tos de fiscalização, totalizando, assim, em sua 
estrutura, 550 pontos de atendimento em todo 
o Brasil. Seu efetivo atual é de 8.338 policiais 
rodoviários federais em atividade, que são res-
ponsáveis pelo patrulhamento ostensivo, em 
regime de escala, da malha rodoviária fede-
ral: cerca de 55 mil quilômetros de rodovias e 
estradas. Seu destacado trabalho tem obtido 
êxito notáveis na prevenção de acidentes e na 
proteção da vida, na repressão ao crime orga-
nizado, especialmente no combate ao roubo e 
furto de veículos e cargas, no combate aos cri-
mes de narcotráfico, contrabando, descaminho, 
sonegação fiscal e tráfico de menores, além 
de servir como base de apoio para operações 
especiais de órgãos como Polícia Federal, Civil 
e Militar, Receita Federal, Fundação Nacional 
de Saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis, Depar-
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
Departamento de Transporte Rodoviário, bem 
como para as Secretarias Estaduais de Fazen-
da. Integrada com outros órgãos de segurança 
e de Justiça, a Polícia Rodoviária Federal tem 
desempenhado relevante papel no combate à 
prostituição infanto-juvenil em todo o território 
nacional. Atuante em todas as rodovias fede-
rais, sua missão inclui ainda ações voltadas 
para a educação de trânsito e a fiscalização 
do transporte de produtos perigosos como 
substâncias tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamáveis, radioativas, fazendo inclusive ser-
viços de batedor para o transporte de cargas 
de dimensões excepcionais e de urânio.

Os números que retratam a atuação da Polícia 
Rodoviária Federal em todo o País não deixam dúvidas 
de sua importância e da necessidade de sua manuten-
ção como instituição federal fortalecida. De 2002 até 
maio de 2005 a Polícia Rodoviária Federal atendeu a 
364.844 acidentes nas rodovias federais do País, que 
resultaram em 20.810 mortos e 211.272 feridos. Além 
disso, 35.927 vítimas de acidentes nas rodovias fede-
rais foram socorridas pela Polícia Rodoviária Federal 
no mesmo período.

Mesmo diante dos riscos enfrentados, a Polícia 
Rodoviária Federal tem sido força determinante na 
prevenção e combate ao narcotráfico e ao tráfico de 
armas. De 2002 a maio de 2005 sua ação destemida 
permitiu a apreensão de 2.032.978 gramas de cocaína, 
95.243.837 gramas de maconha, 4.491 armas de fogo 
e 242.877 munições. No mesmo período, 24.462.456 
veículos foram fiscalizados, 3.690.995 autuados, 11.081 

veículos roubados foram recuperados, 276.817 veí-
culos irregulares foram removidos, 69.023 Carteiras 
Nacionais de Habilitação foram recolhidas e 35.761 
pessoas foram detidas.

Os números, Sr. Presidente, por suas dimensões, 
demonstram o trabalho eficaz desempenhado pela Po-
lícia Rodoviária Federal e revelam o estratégico papel 
que essa instituição desempenha em nosso País.

Por sua importância histórica, sua presença des-
tacada no território nacional, suas ações em defesa 
do cidadão e do Estado e sua missão estratégica na 
preservação de vidas, na prevenção de acidente e no 
combate a todos os tipos de crimes, é inegável que a 
Polícia Rodoviária Federal é uma das mais importantes 
instituições de nosso País e merece o apoio resoluto 
de cada cidadão brasileiro.

A defesa de suas prerrogativas, das reivindica-
ções de seus integrantes, da melhoria das condições 
de trabalho do policial rodoviário federal é tarefa tam-
bém dos Parlamentares Federais que são testemunhas 
dos notáveis resultados do trabalho desenvolvido pela 
Polícia Rodoviária Federal em todo o território nacional.

A constituição, no âmbito do Congresso Nacio-
nal, de uma Frente Parlamentar em Defesa da Polícia 
Rodoviária Federal se impõe como uma necessidade 
para que a destacada instituição e seus integrantes 
tenham um constante canal de discussões com o Po-
der Legislativo e para que os Parlamentares que com-
preendem a importância da Polícia Rodoviária Federal 
possam desenvolver uma ação coordenada de apoio 
a suas reivindicações.

As reivindicações são muitas, Sr. Presidente. As 
condições de trabalho da Polícia Rodoviária Federal 
são precárias. A PRF dispõe hoje de um policial em 
efetivo exercício para cada 43 quilômetros e para cada 
25.200 veículos.

Em termos comparativos, o efetivo da PRF é 
aproximadamente 5% do efetivo da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. Esse dado reflete bem a impe-
riosa necessidade de novos concursos para aumentar 
o efetivo disponível em nossas rodovias.

Quanto às condições de trabalho, faltam equipa-
mentos de uso individual: coletes para cada policial, 
algemas, lanternas, rádios portáteis, etc. Há uma pre-
cariedade dos equipamentos de uso coletivo: viaturas, 
postos, armas longas, ambulâncias para resgate de 
vítimas, computadores, etc.

Constata-se uma ausência de investimentos em 
tecnologia policial: armamentos não letais, utilização 
de câmeras, viaturas inteligentes, atualização das téc-
nicas, capacitação do efetivo, além de uma inexistência 
de um melhor planejamento estratégico policial.



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19539 

Será com a Frente Parlamentar em Defesa da 
Polícia Rodoviária Federal que conseguiremos elabo-
rar propostas e sugerir alterações na condução dos 
trabalhos desenvolvidos por essa querida e respeita-
da corporação.

O café da manhã da Frente Parlamentar em 
Defesa da Polícia Rodoviária Federal contou com a 
presença de dezenas de Parlamentares de todos os 
partidos; da Diretora-Geral da Polícia Rodoviária Fe-
deral, Maria Alice Nascimento Souza; do Presidente 
da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Fe-
derais, Pedro da Silva Cavalcanti; de Presidentes dos 
Sindicatos de todos os Estados da União; e vários re-
presentantes do Sindicato Nacional dos Inspetores da 
Polícia Rodoviária Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Petrolina 
já está na contagem regressiva para participar, pelo 
quinto ano consecutivo, do Dia do Desafio. Hoje, dia 
30, durante todo o dia, toda a sociedade é convidada 
a praticar por, pelo menos, 15 minutos qualquer ativi-
dade física: de uma simples caminhada até modalida-
des coletivas, todo o esforço será válido para colocar 
o Município em posição de destaque na competição.

Criado no Canadá, o evento tem como principal 
objetivo estimular a prática de atividade física como 
uma forma de ter melhor qualidade de vida. Este ano 
Petrolina vai concorrer diretamente com a cidade de 
Piracicaba (SP). O projeto é encabeçado pelo SESC e 
Prefeitura do Município, além de contar com a parceria 
de outras instituições.

“Com o Dia do Desafio queremos incutir nas 
pessoas a importância de praticar atividades físicas e, 
com isso, gerar uma ação contínua, o que de fato traz 
os benefícios a saúde”, enfatiza o gerente do SESC 
Petrolina Hednilson Bezerra.

A abertura do Dia do Desafio 2012 está prevista 
para a noite do dia 29, às 19h, na tenda de eventos da 
Avenida Souza Filho, centro da cidade. A programa-
ção de atividades contempla orientações recreativas 
com orientações de profissionais de educação física, 
passeio de velocípede na Orla, oficinas de dança de 
salão, malabares, perna de pau, alongamento. Para 
registrar a realização do exercício, a pessoa deve ligar 
para o número 0800 321 1688.

Essa é mais uma bela iniciativa da cidade de Pe-
trolina em favor de uma vida cada vez mais saudável.

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP – Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar meu pronunciamento pela revogação 
das punições e retirada dos processos administrativos 
e judiciais contra funcionários e estudantes da Univer-
sidade de São Paulo.

O que tem havido lá é uma perseguição perma-
nente aos estudantes – 50 alunos estão ameaçados 
de expulsão neste momento –, a servidores e à Asso-
ciação de Docentes, que não podem se manifestar. E 
estão sendo processados com base em um decreto de 
1972, ou seja, do tempo mais duro da ditadura militar.

Repudiamos essas ações da gestão do Reitor 
Grandino Rodas e queremos que cessem imediata-
mente as punições, que se dê o direito de defesa a 
todos os estudantes, porque a Procuradoria Discipli-
nar da USP quer dar como julgado à revelia quem não 
comparecer a esse chamado.

Por isso, entendemos o fim das punições na USP 
como imediatamente...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
esta tribuna neste momento para manifestar grande 
preocupação com o clima repressivo que se está crian-
do dentro da Universidade de São Paulo. Atualmente, 
mais de 50 estudantes que participaram de ocupa-
ções na reitoria nos anos de 2010 e 2011, e também 
funcionários da USP, estão sendo processados pela 
universidade, com o risco de serem expulsos de seus 
cursos e postos de trabalho. A base dos processos é 
um regimento disciplinar interno, datado de 1972, época 
da ditadura militar, que proíbe greves, manifestações 
políticas e a liberdade de expressão no interior da USP.

Além dos estudantes, a diretoria da Associação 
dos Docentes da USP está sendo processada crimi-
nalmente por calúnia e a diretoria do Sindicado dos 
Trabalhadores da USP – SINTUSP, disciplinarmente, 
pela organização de greves. Os dirigentes da ADUSP 
estão sendo interpelados e vários membros da direto-
ria do SINTUSP estão ameaçados de demissão. Entre 
eles, os diretores Magno, Neli, Solange, Pablito, Nair 
(membro do CDB) e a funcionária da COSEAS, Ana 
Maria de Araújo Melo.

A portaria que instaura os processos diz:

“Eis que, diante dos fatos que lhe são 
imputados, estão sujeitos, os funcionários, à 
penalidade disciplinar de demissão por justa 
causa, com fundamento no art. 482, ‘a’, ‘b’ 
(2ª. parte) e ‘j’, da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), e o aluno à penalidade disci-
plinar de eliminação, com fundamento no art. 
248, IV do Decreto nº 52.906, de 27 de março 
de 1972, em vigor por força das disposições 
contidas no art. 4º das Disposições Transitó-
rias do atual Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo.”
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No último dia 16, enfrentando o próprio regimento, 
um ato contra a repressão e pela retirada dos proces-
sos administrativos contra estudantes e trabalhadores 
reuniu centenas de pessoas na USP. Convocado pelo 
Comitê Unificado contra a repressão, o protesto teve 
início diante da Reitoria e terminou em frente ao prédio 
da Rua Alvarenga 1.416, sede da Procuradoria Disci-
plinar da universidade, onde acontecem as oitivas dos 
processos administrativos.

Na última sexta-feira, dia 25 de maio, o tema esta-
va na pauta da reunião do Fórum das Seis – que reúne 
representantes de professores e trabalhadores das três 
universidades paulistas – com o Conselho de Reitores 
das Universidades Estaduais Paulistas – CRUESP.

Em nota, o Fórum das Seis manifestou extre-
ma preocupação com a escalada de criminalização 
dos movimentos sindical e estudantil no interior das 
universidades estaduais paulistas e do Centro Paula 
Souza. Sem dúvida, há um retrocesso na universida-
de, com a implantação de uma política de repressão 
aos movimentos e à organização dos trabalhadores e 
estudantes, com a criminalização daqueles que lutam 
por uma universidade pública gratuita e de qualidade. 
Na avaliação do Fórum, é preciso união entre estudan-
tes, funcionários e docentes para reagir aos ataques 
sofridos pelos três setores.

As Comissões de Educação e Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram, 
inclusive, a realização de audiências públicas no Parla-
mento Paulista para que o Reitor João Grandino Rodas 
explique os processos administrativos. Segundo repor-
tagem da revista CartaCapital, em 2 anos o número 
de estudantes expulsos na USP pode “se equiparar a 
um terço de todos os estudantes eliminados em todo 
o período da Ditadura Militar”, o que mostra o cresci-
mento desta política na gestão Rodas.

Para se ter uma ideia da gravidade do caso, 
mandados de intimação expedidos pela Procurado-
ria Disciplinar da USP afirmam que, caso estudantes 
e funcionários intimados não compareçam perante a 
Comissão Permanente o caso será julgado à revelia e 
a ausência será considerada uma confissão de culpa. 
A violação de direitos fundamentais é flagrante e não 
pode contar com a nossa omissão.

Em novembro passado, Sr. Presidente, estivemos 
mais uma vez nesta tribuna para denunciar o problema 
da presença da Polícia Militar na Cidade Universidade, 
algo que, na nossa avaliação, fere a autonomia univer-
sitária e tem sido usado como forma de constranger e 
reprimir a liberdade de manifestação e organização dos 
estudantes, trabalhadores e professores. Desde o ano 
passado, inúmeros são os pleitos para que a Reitoria 
abra um amplo debate sobre o convênio da USP com 

a PM, que tem resultado em episódios lamentáveis 
como a truculenta invasão da moradia universitária 
em meio ao carnaval.

Mais do que isso, é preciso discutir as questões 
que são centrais para a garantia de uma universidade 
autônoma e democrática. É preciso debater a estrutura 
de poder da USP, garantir a participação do conjunto 
da comunidade acadêmica das decisões da institui-
ção. E reverter, dentro da administração da USP, esta 
cultura política institucional autoritária e a escalada 
ofensiva contra aqueles que não compartilham deste 
projeto de universidade.

Manifestamos, portanto, Sr. Presidente, nosso 
apoio e compromisso com esta luta contra a repres-
são, reforçando o pedido pela revogação das punições 
e retirada dos processos administrativos e judiciais 
contra funcionários, estudantes e contra as entidades 
sindical e estudantil da USP. Por uma Universidade de 
São Paulo democrática, aberta ao espírito crítico e livre 
para a organização de seus estudantes e trabalhadores!

Muito obrigado.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, apresentei nesta Casa o 
PL nº 3.896, de 2012, para incluir o § 4º no art. 62 da 
Lei 6.001, de 1973, conhecida como Estatuto do Índio, 
com a finalidade de permitir ao poder público indenizar 
detentores de títulos expedidos sobre terras indígenas.

O objetivo dessa proposta é remover um obstá-
culo legal que está impedindo a solução de diversos 
conflitos fundiários no País, envolvendo proprietários 
rurais portadores de títulos definitivos expedidos pelo 
Estado e comunidades indígenas que têm direito ori-
ginário sobre as terras tradicionais por eles ocupadas.

O problema, Sr. Presidente, é que ao arrepio da 
lei, a própria União e alguns Estados, alienaram em 
favor de particulares terras indígenas. Não é justo que 
os proprietários, comprovadamente de boa-fé, sejam 
agora retirados do local onde vivem e produzem há 
décadas sem direito a nenhuma indenização para que 
possam recomeçar suas vidas em outro lugar.

Quem cometeu o erro tem que ser responsabili-
zado. Se foi a União, cabe a ela o ônus da reparação 
do dano. Se foi o Estado ou o Município, cabe a estes 
indenizar as pessoas prejudicadas.

Com a aprovação do PL nº 3.896, Sras. e Srs. 
Deputados, estaremos dotando o poder público de 
um instrumento poderoso para reduzir a violência no 
campo, envolvendo a disputa pela terra entre indíge-
nas e brancos.

Por isso, peço aos meus nobres pares, aos líde-
res partidários e ao nosso Presidente Marco Maia, que 
aprovemos este projeto com urgência.

Era o que tinha a dizer.
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Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO CARVALHO (PT-SE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer uma 
homenagem a Monsenhor José Carvalho de Souza, 
que foi Diretor e fundador do Colégio Arquidiocesano 
de Sergipe. Na semana passada, aos 85 anos, depois 
de dedicar toda sua vida e história à construção e à 
formação de várias gerações, foi demitido pela Arqui-
diocese do posto de Diretor do Colégio Arquidiocesano.

Deixo aqui a minha solidariedade, em nome de 
todos os ex-alunos, ex-professores, professores, fun-
cionários e todos que amam a educação, que gostam 
de ver a seriedade na condução de projetos, como 
fez o Monsenhor Carvalho ao longo de toda sua vida.

Fica registrada a nossa solidariedade, em nome 
de todos os sergipanos que amam e admiram Monse-
nhor José Carvalho de Souza.

Muito obrigado.
A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT-GO. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar a come-
moração de 1 ano de recriação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO.

Estivemos ontem no Ministério da Integração Na-
cional fazendo um relato, com o Superintendente, das 
ações que aconteceram este ano. Foram 5 bilhões e 
meio de investimentos na indústria, no comércio e nos 
serviços na nossa região.

Quero parabenizar o Superintendente Marcelo 
Dourado e toda a sua equipe, que, com certeza, estão 
fazendo um grande trabalho. Entre vários programas 
têm priorizado ações para valorizar e capacitar as 
mulheres para trabalhar na agricultura, nas oficinas e 
também na construção civil.

Acredito que a SUDECO veio para ficar e vai re-
presentar uma grande fonte de desenvolvimento para 
o nosso Estado e para a nossa Região Centro-Oeste.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive 
ontem, no Ministério da Integração Nacional, na ceri-
mônia de comemoração de 1 ano da recriação da Su-
perintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 
– SUDECO.

O festejo foi aberto com um café de boas vindas 
e a inauguração da exposição itinerante SUDECO: 1 
ano, e seguiu com a apresentação da prestação de 
contas das ações desenvolvidas pela SUDECO, no 
transcurso deste primeiro ano de existência.

Aproveito o ensejo para cumprimentar e para-
benizar a pessoa do Diretor-Superintendente da Su-
perintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
Marcelo Dourado, pelo notório trabalho que vem desen-

volvendo à frente da SUDECO, com muita seriedade, 
presteza e garra. Estendo esses meus cumprimentos 
a todos os servidores e colaboradores da SUDECO.

O Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste, no ano de 2011, bateu o recorde, com 
a aplicação de R$5,5 bilhões no desenvolvimento da 
indústria, comércio, serviços, na Região Centro-Oeste.

A SUDECO apostou no desenvolvimento regio-
nal, por meio da capacitação e qualificação da mulher 
para o mercado de trabalho, inserindo-as em setores 
culturalmente masculinos, colocando como ações prio-
ritárias programas como o Mulheres na Construção, 
que capacitou 440 mulheres neste primeiro ano e tem 
a meta de capacitar mais 5.000 até o final de 2013, 
e expandindo este conceito por meio dos Programas 
Mulheres na Oficina e Mulheres na Agricultura, que 
estão em fase de implantação.

Iniciativas como estas são valorosas para pro-
mover o desenvolvimento econômico, reduzir as de-
sigualdades e proporcionar para as 22 milhões de fa-
mílias brasileiras que são chefiadas por mulheres, a 
condição de promover o sustento de seus familiares 
com dignidade.

Obrigada.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, uso da palavra neste minuto para registrar 
a minha frustração com a proposta que o Presidente 
da OAB do Rio de Janeiro apresenta ao Presidente da 
Casa de trocar o nome da Ponte Rio-Niterói de Ponte 
Artur da Costa e Silva para Betinho.

Com todo o respeito à memória do Betinho, pen-
so que essa é uma forma indigna de apagar a história 
do Brasil. O Brasil tem a sua história, que agradou a 
uns e a outros, mas não devemos fazer dessa forma. 
Além do mais, esta Casa não é uma Câmara de Ve-
readores, para preocupar-se com troca de nome de 
rua, de nome de ponte, para homenagear A, B ou C.

Esta Casa tem de cuidar dos problemas sérios que 
estão acontecendo. Vamos respeitar o povo brasileiro!

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, quero, primeiro, saudar o 
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Piso 
Nacional dos Jornalistas, que acontecerá logo mais. 

Destaco aqui a importância dessa luta para valo-
rizar os jornalistas, que, como profissionais, exercem 
um papel estratégico no contexto da sociedade, afinal 
de contas, lidam com a palavra e com a informação. E 
o melhor caminho para valorizar essa categoria é esta 
Casa aprovar o Projeto de Lei nº 2.960, de 2011, de 
autoria do Deputado André Moura.

Também aproveito a oportunidade para saudar 
o Grito da Terra Brasil. Trabalhadores e trabalhadoras 
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rurais de todo o País e da Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte 
– FETARN estão presentes, mais uma vez, a essa ma-
nifestação, na luta pelo desenvolvimento sustentável, 
pela distribuição de renda e riqueza, pelo combate às 
desigualdades regionais.

No mais, quero lembrar que há a PEC que põe 
fim ao voto secreto e a PEC que vai...

(O microfone é desligado.) 
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
res, gostaria de registrar a visita técnica que fizemos, 
na última segunda-feira, com o Secretário de Gover-
no do Estado da Paraíba, Ricardo Barbosa, na parte 
externa do estádio O Amigão, em Campina Grande.

Em decorrência de trabalho nosso, de emenda 
em que destinamos quase 2 milhões de reais, será feita 
a urbanização do estádio, assim como com recursos 
do Governo da Paraíba.

Ao mesmo tempo em que faço este registro, re-
conheço a presteza, a celeridade, a dedicação do Se-
cretário Ricardo Barbosa nessa causa. O secretário foi 
bastante pontual e célere nessa ação.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no dia de hoje está acontecendo o 18º Grito da Terra 
Brasil. Ao mesmo tempo, o Movimento dos Pequenos 
Agricultores – MPA também está em Brasília fazendo 
uma mobilização para sensibilizar o Governo a cada 
vez mais apoiar a agricultura familiar. Essa é uma ques-
tão importante para o desenvolvimento do nosso País.

Sr. Presidente, amanhã estarei, no extremo sul 
do Estado da Bahia, com o Governador Jaques Wag-
ner, que vai lançar a pedra fundamental que dará início 
ao projeto do Centro de Formação, Educação e Pes-
quisa em Agroecologia, dentro do pré-assentamento 
Jaci Rocha, no Município de Prado, próximo à minha 
cidade de Itamaraju.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultu-
ra – CONTAG inicia o 18º Grito da Terra Brasil. Segundo 
os trabalhadores, são cerca de 8 mil pessoas de todo 
o Brasil que vieram a Brasília para cobrar respostas 
concretas para a ampla pauta de reivindicações.

O Grito da Terra, somado às outras mobilizações 
como a Jornada de Lutas de Abril do MST, a Jornada 
de Lutas da FETRAF e A Jornada do MPA, conformam 

uma grande unidade dos movimentos sociais do campo 
brasileiro, afirmado em suas pautas. A reforma agrária, 
tal como a estruturação do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, e do INCRA, com o fortalecimento de 
seus servidores; a suplementação do orçamento para 
a obtenção de terras; a atualização dos índices de pro-
dutividade; a aprovação da PEC do Trabalho Escravo 
pelo Senado Federal, são algumas das convergências 
do conjunto dos movimentos sociais que não aguentam 
mais esperar, que precisam de urgência nas ações do 
Governo, pois as famílias estão acampadas há anos 
nas estradas, embaixo de lonas pretas. Vidas que pre-
cisam ser respeitadas, como disse a Confederação 
dos Trabalhadores.

A CONTAG ainda reivindica estabelecimento do 
limite máximo de 35 módulos fiscais para o tamanho 
da propriedade de terra, controle e restrição da compra 
e investimentos em terras por parte de estrangeiros, 
crédito instalação, melhorias no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 
e ajustes no crédito fundiário.

Na política agrícola os pontos centrais versaram 
sobre assistência técnica e extensão rural, a conti-
nuidade do Projeto D. Helder Câmara, criação de um 
Grupo de Trabalho para tratar de estudos e pesquisas 
voltados à agricultura familiar, comercialização, linhas 
de crédito, Programa Nacional de Agricultura Familiar, 
a suplementação de recursos para assistência técnica 
e extensão rural, pesquisa agropecuária na agricultu-
ra familiar, articulação e implementação das ações da 
Política de Desenvolvimento do Brasil Rural – PDBR, 
além da disponibilização de recursos para rebate do 
Crédito Emergencial da Região Sul e publicação da 
Portaria Interministerial MF/MPO/MC, que trata da 
regulamentação do Programa Nacional de Habitação 
Rural – PNHR.

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais apro-
veitam para fazer um ato sobre a violência no campo, 
citando todas as lideranças do campo e da floresta 
que foram assassinadas devido à luta pela terra e 
busca de melhores condições de vida e trabalho para 
a população rural. Foram expostas cruzes brancas no 
gramado do Congresso Nacional para representar to-
das as vítimas e denunciar que muitos desses crimes 
ainda continuam impunes.

Essa soma, a unidade dos trabalhadores e tra-
balhadoras do campo, é louvável e animadora. É um 
caldo organizativo e de pressão que precisamos para 
avançar, não só nas políticas públicas do Governo Fe-
deral, mas também na aprovação de projetos impor-
tantes aqui mesmo no Congresso. É através da luta do 
povo que nosso País consegue promover importantes 
transformações sociais.
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Um grande viva à luta pela terra e sua democra-
tização. Por um país mais justo!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã, 
às 14 horas, estarei na região onde nasci, no extremo 
sul da Bahia, próximo à Itamaraju, para uma impor-
tante missão. Junto ao Governador da Bahia, Jaques 
Wagner, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra – MST e diversas autoridades como Prefeitos, 
Deputados e Vereadores, vão inaugurar a pedra fun-
damental que dará início ao projeto do Centro de For-
mação, Educação e Pesquisa em Agroecologia dentro 
do pré-assentamento Jaci Rocha, que mesmo perto 
de Itamaraju, está sob o Município de Prado.

Eu sinto uma enorme alegria quando tenho a 
oportunidade de participar deste tipo de atividade, pela 
importância que o MST dá à educação camponesa, 
na busca e construção de um desenvolvimento para o 
campo em equilíbrio com a natureza, somado à cida-
dania e respeito ao camponês e camponesa, tal como 
é a proposta sob a base da agroecologia.

Mais ainda quando há a mística da luta pela terra 
nesses espaços. O pré-assentamento Jaci Rocha, se-
nhoras e senhores, é fruto da luta pela terra de cente-
nas de trabalhadores rurais. Ele é o símbolo da vitória 
contra esse modelo depredador do agronegócio, que 
não produz alimentos saudáveis, subordinado ao ca-
pital transnacional. Este pré-assentamento é um dos 
cinco estabelecidos em uma área de 10 mil hectares, 
antes destinados à produção da monocultura de eu-
calipto pela empresa Fibria. São mais de mil famílias 
acampadas que agora estão organizadas para desen-
volver a área democratizada e trarão avanços para os 
Municípios de Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas.

A construção do Centro de Formação em Agroeco-
logia se soma a esta vitória. Em parceria com a Escola 
Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade 
de São Paulo, este centro de pesquisa terá o desafio 
de formar assentados, acampados, pequenos agricul-
tores do extremo sul da Bahia para a prática da agroe-
cologia, para a produção de alimentos saudáveis, sem 
o uso de agrotóxicos, utilizando matrizes tecnológicas 
que respeitam o meio ambiente e a cultura campone-
sa. Não tenho dúvidas de que a juventude rural será a 
maior beneficiada com a escola, mantendo os nossos 
jovens no campo e com perspectivas para o seu futuro.

Será um grande ato. Parabéns pela luta, MST, por 
reforma agrária, justiça social, soberania alimentar e, 
também, pela educação transformadora!

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça divulgar 
estes dois pronunciamentos no programa A Voz do 
Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

 O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero destacar a importante reunião da bancada 
nordestina hoje com o Ministro Fernando Bezerra. 
Inclusive V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira, esteve 
presente a essa grande reunião, na qual questões da 
seca, pontual e objetivamente, foram discutidas.

O coordenador da bancada, Deputado José Gui-
marães, e o nosso coordenador do Ceará, Deputado 
Antonio Balhmann, apresentaram vários problemas que 
haviam sido debatidos com o Governador Cid Gomes 
e com todos os Prefeitos do Ceará na segunda-feira 
passada.

Diante disso, eu destaquei 4 pontos fundamen-
tais: a quantidade de milho é insuficiente – 400 mil to-
neladas para o Nordeste é muito pouco; a questão do 
fundo a fundo; a liberação de emendas e agilização 
dos projetos; a questão do DNOCS – a seca pega o 
DNOCS desestruturado, inclusive com um grave pro-
blema de pessoal; e também a questão do Semiárido 
– os Municípios que não estão no Semiárido não se-
rão, portanto, beneficiados. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gosta-
ria de destacar a importante reunião da bancada dos 
Deputados Federais do Nordeste, coordenada pelo 
Deputado José Guimarães, ocorrida hoje, com a pre-
sença do Ministro Fernando Bezerra, que apresentou, 
em nome do Governo da Presidente Dilma, as medi-
das emergenciais por conta da grave seca que vive a 
região nordestina.

Faço questão de enfatizar a forma democrática 
como o Ministro conduziu o encontro, ouvindo todos os 
Deputados, alguns criticando, outros fazendo sugestões.

A bancada do Estado do Ceará esteve segunda-
-feira, dia 28 passado, com o Governador Cid Gomes e 
nossos Prefeitos, quando foram discutidos vários pro-
blemas decorrentes da seca. O Deputado Balhmann, 
nosso coordenador, apresentou alguns deles, o que 
também fiz, encaminhando aquilo que foi exaustiva-
mente debatido no Ceará.

Cito, a seguir, alguns desse problemas.
Em relação ao milho destinado ao Nordeste para 

socorrer os rebanhos, falei da insuficiência que repre-
senta as 400 mil toneladas, reservando uma média de 
3 mil em todo o período para os pequenos pecuaristas. 
Solicitamos ao Ministro Fernando Bezerra o aumen-
to no quantitativo, tanto para a região como a cota de 
cada pequeno produtor.
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Destaquei também que os critérios que classifica-
ram os Municípios do nosso Estado entre os que estão 
ou não no Semiárido precisam ser revistos, principal-
mente agora. Há 184 Municípios no Ceará, 150 deles 
no Semiárido e 34 fora dele. Porém, estes também 
são submetidos aos rigores da seca. Algumas ações 
estruturantes do Governo Federal são destinadas ape-
nas aos que estiverem incluídos no Semiárido. Como 
ficam aqueles que não estão?

Reivindicamos também a liberação imediata das 
emendas parlamentares destinadas ao Nordeste, além 
da agilidade que o momento exige. Sugeri que a libera-
ção fosse pelo sistema fundo a fundo, e que os projetos 
que estão ou irão via Caixa Econômica Federal sejam 
agilizados, para que as obras sejam rapidamente ini-
ciadas, gerando emprego para nossos trabalhadores.

Finalmente, solicitei ao Ministro que o DNOCS, 
nosso histórico órgão de atuação nas cíclicas secas 
do Nordeste, fosse imediatamente reestruturado, para 
dar mais musculatura àquele órgão diante do gigan-
tesco enfrentamento do problema, principalmente em 
relação aos servidores, que em vez de estarem sendo 
reforçados e estimulados, tiveram um baque em relação 
à retirada da bolsa que complementava seus salários.

Nos alentou muito as observações do nosso Mi-
nistro quando disse que, em relação aos recursos para 
viabilizar as ações da seca definidos pela Presidente 
Dilma, serão aumentados à medida que a necessida-
de estabeleça.

Era só, Sr. Presidente.
Peço que meu pronunciamento seja publicado 

nos meios de comunicação desta Casa.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no próximo mês vai acontecer a Rio+20. Queremos 
nesta oportunidade chamar a atenção para os temas 
que serão debatidos na conferência.

O Rio de Janeiro vai abrigar Chefes de Estado, 
e o Brasil não pode perder a oportunidade de discutir, 
além da questão ambiental, também a segurança ali-
mentar. Precisamos levar em conta a harmonia entre 
meio ambiente e produção de alimentos. Para o ano 
de 2050, projeta-se que haverá 9 bilhões de pessoas 
no Planeta, e elas precisam ser alimentadas.

Por isso vamos levar à Rio+20 a proposta de re-
ciprocidade. Que se adotem as questões relativas às 
Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Le-
gal em todos os países do mundo. Esse modelo que 
as ONGs internacionais tanto defendem para o Brasil 
tem que ser bom para o mundo. Vamos estender es-
sas normas para Áreas de Preservação Permanente 
e Reserva Legal a todas as propriedades do planeta.

Obrigado.

 O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Depu-
tados, como é difícil manter o homem no campo. Por 
isso é muito importante esta luta que vem sendo tra-
vada hoje, esta grande movimentação de agricultores 
de todo o Brasil. Quando não é enchente, é a seca; 
quando não é a seca, é a chuva de pedra; quando não 
é a chuva de pedra, é a geada; quando não é a geada, 
é o preço da mercadoria.

Estamos nesta luta para ajudar os trabalhadores 
pela importância de se manter o homem no campo, 
principalmente o pequeno agricultor.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presiden-
te, para lembrar ao Governo Federal que o prazo está 
passando, que as reformas em bases aéreas são ne-
cessárias, que é preciso recursos para que tenhamos 
na Copa do Mundo a opção de utilizar as bases aéreas 
de todo o Brasil e assim possamos fazer um grande 
evento em 2014.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar as caravanas 
de trabalhadores rurais que vêm a Brasília participar 
do Grito da Terra.

Essa mobilização nacional propõe uma pauta para 
a organização da luta dos trabalhadores no campo, 
conduzida pela CONTAG, pelos sindicatos rurais de 
todo o Brasil. Os trabalhadores rurais aqui vêm para 
afirmar o seu direito de participar do crescimento do 
País. É preciso incorporar o mundo rural, os trabalha-
dores do campo, que são responsáveis, com a agri-
cultura familiar, pela produção de mais de 65% dos 
nossos alimentos, por grande parte do nosso PIB e 
pelo maior número de empregos na área rural, além 
de defenderem o meio ambiente como parte compo-
nente do desenvolvimento do País.

Nossa saudação ao Grito da Terra Brasil, aos 
trabalhadores reunidos na CONTAG e nos sindicatos 
rurais de todo o País, em particular aos do meu Esta-
do de Pernambuco.

Um abraço.
 O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero informar que nesse final de semana estive no 
Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, com o 
objetivo de verificar as condições do local que poderá 
ser utilizado para a realização de projetos da área de 
pesca e aquicultura.

Na ocasião, Sr. Presidente, estiveram presentes 
o Presidente do Diretório Municipal do PRB de Magé; 
o Prefeito Nestor Vidal; o Presidente do nosso parti-
do, Gerson Passos; o Presidente da Federação dos 
Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, José Maria 
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Pugas; Secretários do Município; o Vereador Leandro; 
e outros membros do nosso partido.

O projeto, Sr. Presidente, visa a promover a cons-
cientização da comunidade para o desenvolvimento 
do manguezal de forma sustentável, além de atuar de 
forma estratégica em pontos de alta relevância para a 
sustentabilidade ambiental, beneficiando assim toda 
a população, especialmente os trabalhadores do setor 
pesqueiro que utilizam os recursos naturais para o seu 
sustento – os caranguejeiros, os pescadores artesa-
nais – e os agricultores.

Na oportunidade, estivemos nos mangues que 
antes eram uma alta fonte de renda para os profissio-
nais da pesca na cidade. No entanto, depois do ano 
2000, após um trágico acidente na Baía de Guanaba-
ra, com o vazamento de 1,3 milhão de óleo, a situação 
tornou-se sem controle.

Sr. Presidente, atualmente, 12 anos após o aci-
dente na Baía de Guanabara, as famílias têm que pro-
curar outra forma de sustento, devido à grande quanti-
dade de óleo que não conseguiu ser retirada e que se 
acumulou nas extremidades da Baía, fazendo com que 
os mangues se transformassem em grandes depósitos 
de lixo, onde os caranguejos não conseguem viver.

Após conhecer os mangues, a sede da colônia 
dos pescadores e o local onde será construída a sede 
dos manguezais, reunimo-nos com a ONG Rio Carioca 
para assistir à apresentação do projeto pela Presiden-
te da Organização, a Profa. Lucimar Fernandes, que 
detalhou a aplicação do projeto na cidade.

Sensibilizado com o drama vivido pelos trabalha-
dores da pesca, estive também em reunião com o Di-
retor da PETROBRAS Dr. Fernando Paes de Carvalho, 
para discutir sobre a viabilidade de apoio da PETRO-
BRAS aos projetos que visam a preservação do meio 
ambiente e compensação ambiental aos profissionais 
da pesca no Município.

Sr. Presidente, para o sucesso desse projeto en-
tendo que é necessário o engajamento de todos os 
atores envolvidos na busca de soluções integradas, 
com o compromisso de ajudar a sociedade e melhorar 
o meio ambiente.

Tenho certeza de que, com a parceria entre o 
Ministério da Pesca, a Superintendência da Pesca e o 
PRB na cidade de Magé, vamos poder adiantar muito o 
projeto e integrar toda a população pesqueira da cidade.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o que me traz à tribuna neste momento é a 
Medida Provisória nº 568, de 2012, que abrange, entre 
tantos profissionais, os médicos no Brasil.

No Rio de Janeiro e em todo o Brasil, os médicos 
estão se mobilizando para vir a Brasília, no dia 5. Que 
possam estar junto aos Deputados, neste plenário, e 
especialmente junto à Ministra Miriam Belchior, para 
discutir melhor essa medida provisória, que é incons-
titucional, que avilta toda a classe médica e, portanto, 
deixa um sentimento muito ruim na atividade médica 
neste País.

Portanto, nosso registro em defesa dos médicos 
deste Brasil inteiro. Pedimos que a Ministra Miriam Bel-
chior nos ouça e que possamos rediscutir a Medida 
Provisória nº 568, de 2012.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu 
boa tarde.

Antes quero saudar os funcionários desta Casa, 
da TV Câmara, da Rádio Câmara, do programa A Voz 
do Brasil. E quero saudar, lá em Diadema, o nosso 
companheiro Giba, nosso militante, guerreiro da Mer-
cedes-Benz, que ontem enfrentou um grave problema 
com mais de 1.500 trabalhadores e excedentes. Meus 
parabéns ao sindicato pelas negociações, pelo acordo, 
que evitou demissões, pelo menos momentaneamente.

Mas, Sr. Presidente, hoje quero falar sobre algo que 
ocorreu e me deixou muito tocado nesse final de semana.

No último dia 27, o Sindicato dos Gráficos do 
ABC, presidido pelo nosso companheiro Karrara, um 
sindicato que já tem 23 anos, um sindicato combati-
vo, filiado à Central Única dos Trabalhadores, cumpriu 
aquilo que é uma determinação inclusive da nossa 
concepção sindical: ser um sindicato sujeito-cidadão, 
um sindicato que não pensa no trabalhador apenas 
como um ser produtivo.

Quero saudar o grande companheiro Karrara, 
baiano de Encruzilhada, e dizer a você que está nos 
assistindo e à sua Diretoria que o companheiro Karrara 
fez um evento no último dia 27 cujo tema está nesta 
pastinha que foi entregue: Que nada atrapalhe o sonho 
dos nossos filhos, nem as drogas.

O Karrara juntou lá mais de 2 mil pessoas. Juntou 
a família gráfica. Trouxe um palestrante, o Prof. Ricar-
do Galhardo Blanco, que é um empresário, pedagogo 
empresarial, professor de relações humanas.

E que tema foi abordado nesse grande encontro 
promovido pelo Sindicato dos Gráficos? O combate e 
o enfrentamento às drogas.

Foi muito emocionante ver aquela família reunida. 
Muitas vezes, o sindicato chama para falar de greve, 
o que é muito bom. Chama para falar de direito dos 
trabalhadores, que também é muito bom. Chama para 
falar das lutas nacionais, e é muito bom. Mas aquele 
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debate deve ser um exemplo a ser seguido por todos 
os sindicatos do Brasil, Sr. Presidente.

Foi entregue uma revista, o Guia do Associado. 
Foi entregue também um caderno que mostra os efeitos 
das drogas. Isso é importante para que os filhos dos 
operários e das operárias aprendam, compreendam 
e se preparem.

A propósito, Sr. Presidente, sou autor do Proje-
to de Lei nº 5.620, de 2005, para que gradativamente 
sejam introduzidas informações sobre os efeitos das 
drogas em escolas públicas e privadas.

Sei que aqui há colegas que acham que, para aca-
bar com as drogas, deve-se aprovar a pena de morte. 
Errado. Aqui há colegas que acham que, para acabar 
com a droga, deve-se diminuir a maioridade penal. Ai 
de um país cuja povo escolhe a juventude como vilã 
de uma causa de que ela é vítima. O projeto está à 
espera de um Relator, e espero que efetivamente con-
sigamos aprovar esse projeto.

Sr. Presidente, o Sindicato dos Gráficos, Jornais 
e Revistas do Grande ABC tem 8 mil trabalhadores re-
presentados, aproximadamente. Saúdo os 15 dirigentes 
desse sindicato, o baiano, nosso querido companheiro 
de Encruzilhada, um companheiro que foi metalúrgico 
comigo, inclusive, do ABC, companheiro Isaías Karrara 
Sousa Filho, um grande comunicador. É ele quem faz 
os cerimoniais dos grandes eventos do ABC, além de 
ter de uma atuação na Rádio Princesa – um abraço 
ao companheiro Pio, da Rádio Princesa. Um abraço 
para sua amada esposa Norberta Sampaio e para suas 
duas filhas, a Paolla Karrara e a Raphaella Karrara.

Quero dizer que esse é o terceiro encontro que 
eles realizam. E o Karrara diz aqui:

“Um grande desafio para o movimento 
sindical do mundo moderno contemporâneo 
precisa inovar e implementar novos desafios 
para o despertar da sociedade. Jesus Cristo é 
o Caminho, a Verdade e a Vida. Lutar sempre 
é nosso papel.”

Quero parabenizar esse importante sindicato pelo 
importante trabalho de ver o trabalhador por completo, 
e não apenas como um ser produtivo. 

Companheiro Karrara, Deus o ilumine, meu irmão! 
Você é um exemplo para todos nós. Que os sindica-
tos brasileiros sigam esta ação. Como disse o nosso 
comandante Che Guevara: “Haveremos de ser duros, 
mas sem perder a ternura jamais”.

É o sindicato que luta, é o sindicato que comba-
te, é o sindicato que conquista os direitos dos traba-
lhadores, mas para refletir sobre a dignidade humana. 
Esse trabalho de combate à droga merece parabéns 
e merece ser registrado nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, quero dar conhecimento à Casa da importante 
reunião que tivemos na manhã de hoje com o Minis-
tro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e com 
45 Deputados da bancada do Nordeste – entre eles 
cito V.Exa., Sr. Presidente Inocêncio, que chegou na 
metade da reunião.

Nós discutimos uma pauta a respeito da região, 
bem como medidas emergenciais para o enfrentamen-
to da estiagem. O Ministro Fernando Bezerra fez um 
balanço, apresentou dados e nós discutimos as obras 
de interligação da Bacia do São Francisco, o estágio 
em que se encontram. Avaliamos a necessidade de 
renegociação das dívidas agrícolas, que já estamos 
demandando com a Ministra Ideli Salvatti, e discuti-
mos o fortalecimento e a revitalização de órgãos como 
DNOCS, SUDENE e CODEVASF.

Sem dúvida, realizamos uma importante reunião, 
com quorum altíssimo.

É assim, Sr. Presidente, que estamos pautando 
as decisões com a bancada do Nordeste.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria apenas de encaminhar à Mesa, para que considere 
como lido, pronunciamento sobre o Projeto de Lei nº 
805, de 2007, de minha autoria, aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB, uma das mais impor-
tantes instituições brasileiras, é a caixa de ressonância 
das aspirações democráticas de toda a sociedade bra-
sileira, com destaque para o papel que desempenha 
na defesa da justiça social.

Com essa convicção em mente, apresentei o 
Projeto de Lei nº 805, de 2007, que altera o Estatuto 
da Ordem, ao suprimir a exigência de 5 anos de exer-
cício profissional de advogado para se candidatar a 
cargos na OAB.

Proposto com base no anseio de jovens advo-
gados da OAB de Minas Gerais, o objetivo do PL nº é 
o de instituir a isonomia e garantir a todos os advoga-
dos inscritos na Ordem a efetiva participação político-
-democrática no âmbito da instituição.

A limitação presente no atual texto do Estatuto, 
além de configurar-se como uma cláusula de barreira, 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19547 

cria “castas” de advogados, postura incompatível com 
a respeitável Ordem.

Assim, por acreditar que o poder político dentro 
de uma categoria profissional não pode ficar restrito a 
parte dos advogados inscritos, consideramos eviden-
te a necessidade de esta Casa promover modificação 
na legislação.

Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania desta Casa, o Projeto de Lei nº 805/07 
foi encaminhado ao Senado Federal. Em nome do 
Partido da República, congratulo-me com os nobres 
colegas pela aprovação do projeto e agradeço a todos 
os que apoiaram a iniciativa!

Muito obrigado!
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Alberto.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, encontram-se hoje em Brasília 
cerca de 8 mil trabalhadores rurais para a 18ª edição 
do Grito da Terra Brasil, que este ano tem o slogan 
Agenda por um Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário, para o meio rural e para todo o País.

A ONU instituiu 2012 o Ano Internacional das Co-
operativas. A CONTAG, que lidera e organiza o grande 
evento, está em Brasília para apresentar um conjunto 
de reivindicações ao Governo Federal.

Outro registro diz respeito às políticas públicas 
do Governo Federal vinculadas à área rural, principal-
mente à agricultura familiar.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 30 
de maio de 2012, cerca de 8 mil trabalhadores de sete 
Estados e do Distrito Federal estão na Esplanada dos 
Ministérios participando do Grito da Terra Brasil, que 
está na sua 18º edição, afim de obter resposta para a 
pauta de reivindicações intitulada Agenda por um De-
senvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

Entre os principais itens da pauta estão o desen-
volvimento rural com distribuição de renda e o enfren-
tamento às desigualdades, a garantia e ampliação dos 
direitos sociais e culturais com qualidade de vida no 
campo e nas florestas, a participação democrática, a 
organização sindical e o orçamento público.

O ano de 2012 foi escolhido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como Ano Internacional das 
Cooperativas. Com isso, a ONU reconhece o modelo 
cooperativo como fator importante para o desenvolvi-
mento econômico e social dos países.

Uma vez organizados, os pequenos produtores 
têm condições de competir no mercado e de se cons-

tituir numa força política, sendo esta a importância 
das organizações coletivas para o fortalecimento do 
comércio dos produtos da agricultura familiar.

Investir na agricultura, principalmente na produ-
ção familiar, é a chave para a redução da pobreza e 
pode ajudar a minimizar os problemas de alimentos, 
financeiro e climático.

Assim, são eles grandes aliados na luta contra 
as mudanças climáticas e pela preservação e conser-
vação do meio ambiente.

Em 2000, a Organização das Nações Unidas 
(ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, 
estabeleceu 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio (ODM), que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de 
Mudar o Mundo – que devem ser atingidos por todos 
os países até 2015.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) se constituem em metas para melhorar as con-
dições de vida da humanidade no que diz respeito a 
alimentação, educação, saúde, igualdade de gênero, 
direitos humanos, geração de ocupação e renda, susten-
tabilidade e processos múltiplos para o desenvolvimento 
socioambiental, a serem realizados por todos os países 
signatários, em número de 191, sendo o Brasil um deles.

O Objetivo nº 1, de 8, é erradicar a extrema pobre-
za e a fome. Este objetivo também pode ser alcançado 
por meio de fortalecimento e estímulo à agricultura fami-
liar, ao associativismo e à capacitação dos produtores.

Algumas medidas foram implementadas para o 
alcance desse objetivo, a exemplo dos R$ 16 bilhões 
disponilibizados para financiar operações de custeio e 
investimento do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), além do Plano Safra 
da Agricultura Familiar 2011/2012, que amplia a capa-
cidade de investimento e fortalece a agricultura familiar 
como agente de desenvolvimento estratégico para o cres-
cimento do Brasil com distribuição de renda e estabilidade.

As taxas de juros das linhas de investimento do 
PRONAF foram reduzidas de 4% para 2% ao ano, e o 
limite de financiamento foi ampliado para até R$ 130 
mil para contratos de investimento.

O Plano Safra amplia o atendimento a cooperati-
vas de agricultores familiares. O limite de crédito cres-
ce de R$5 milhões para até R$10 milhões, e passam 
a ser atendidas cooperativas com patrimônio líquido 
entre R$25 mil e R$100 milhões.

Vale destacar que financiar projetos individuais 
ou coletivos que resultem na geração de renda para 
agricultores familiares e assentados da reforma agrária 
é o objetivo do PRONAF.

Além de dispor das mais baixas taxas de juros, 
o Programa apoia financeiramente as atividades agro-
pecuárias e não agropecuárias do produtor rural e sua 
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família e destaca-se também por ter os menores índi-
ces de inadimplência do Brasil.

Para finalizar, acredito que a Presidenta Dilma 
Rousseff envidará esforços para atender ao máximo as 
reivindicações de trabalhadoras e trabalhadores rurais, 
agricultoras e agricultores, alguns deles também atin-
gidos pelos problemas da seca do Semiárido, com os 
quais me solidarizo, reconhecendo e apoiando essa luta.

Muito obrigado.
 A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, quero reiterar a fala do 
Deputado Vicentinho, que me antecedeu, a respeito 
do combate às drogas.

Aproveito a ocasião para convidar todos os meus 
pares para a inauguração de centro para tratamento 
de dependentes químicos, no dia 2 de junho, no Mu-
nicípio de Serra, Espírito Santo. O centro terá gestão 
da Fazenda Esperança e será o primeiro a atender 
dependentes químicos no País, mantido por uma Pre-
feitura, em parceria com o Governo Federal.

Tenho a tranquilidade e a felicidade de dizer que 
sou a interlocutora desse projeto, pois apresentei emen-
da que, aprovada na Comissão de Seguridade Social, 
possibilitou a construção de centros para dependentes 
químicos em todo o País. E o Município de Serra, pio-
neiro, mais uma vez, sai na frente em políticas sociais.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para convidar 
todos os meus pares para nos prestigiarem, porque 
será um grande evento para todas as famílias serranas 
do Espírito Santo.

Era o que eu gostaria de registrar.
Muito obrigada.
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, muitos assuntos palpitam hoje nesta Casa, prin-
cipalmente nas Comissões, desde a manhã até agora. 
Mas venho à tribuna não para comentar ou divulgar 
algo sobre a Casa, e sim para cumprimentar minha ci-
dade, Conceição do Araguaia, que hoje completa 115 
anos. Trata-se da cidade mais antiga do sul/sudeste 
do Estado do Pará, construída à margem esquerda do 
Rio Araguaia porque à época nossos rios eram a única 
opção de transporte e comunicação.

Conceição do Araguaia foi fundada por Frei Gil 
de Vila Nova, padre francês, orientado pelo engenheiro 
Henri Coudreau, também francês. Ali plantaram uma 
semente que deu certo, que frutificou. De Conceição 
do Araguaia, que inicialmente era um grande Muni-
cípio, já saíram diversos outros, mais recentemente 
o Município de Floresta do Araguaia, e, antes disso, 
Redenção, Rio Maria, Xinguara, São Geraldo do Ara-
guaia, Pau D’Arco.

Conceição do Araguaia é uma cidade ainda pe-
quena, de 45 mil habitantes, e de povo bom, amigo, 
companheiro, lutador. Em que pesem todas as difi-
culdades enfrentadas, de todos os lados, seu povo 
mantém viva a esperança de ter um futuro melhor, de 
dar a volta por cima e fazer daquele o melhor mundo 
para vivermos, criarmos nossos filhos e realizarmos 
nossos projetos de vida.

Ao povo de Conceição do Araguaia e a todas as 
cidades que dela saíram, filhas de Conceição do Ara-
guaia, nossos cumprimentos. Nossa profunda gratidão 
àquela gente que tanto nos tem ajudado e de quem 
nos sentimos devedores de uma melhor atuação, de 
mais produzir em seu favor.

Saúdo o Poder Executivo Municipal, liderado pelo 
Prefeito, sua equipe e a Vice-Prefeita, e cumprimento o 
Poder Legislativo, o Presidente da Câmara Municipal, 
o Vereador João Wanderley, a Vereadora Evanilza e os 
demais Vereadores que ali atuam com muita firmeza, 
defendendo os interesses da cidade e de seu povo.

A Conceição do Araguaia uma palavra de fé, de 
ânimo, de ainda mais compromisso neste dia em que 
a cidade completa 115 anos de existência, de lutas e, 
é claro, também de dificuldades, mas, acima de tudo, 
de vitórias. Poder existir, estar vivo, celebrar, agrade-
cer a Deus, sem dúvida nenhuma isso é um privilégio.

Faço menção também à Igreja Católica, que fun-
dou a cidade e tem prestado grandes serviços à co-
munidade. E hoje temos também uma próspera Igreja 
Evangélica, que Deus levantou naquele lugar com um 
povo que intercede, um povo que luta, um povo que 
faz a sua parte.

A todo o clero católico, assim como a todos os 
meus irmãos evangélicos, pastores, lideranças e mem-
bros das igrejas evangélicas de Conceição do Araguaia, 
nosso abraço muito fraterno, nossos parabéns, na cer-
teza de que vamos superar as dificuldades.

Aos nossos professores das redes pública e par-
ticular, que constroem a educação e o futuro da nos-
sa geração, e aos nossos produtores rurais – temos 
no Município mais de 30 projetos de assentamento –, 
uma turma que luta, que batalha para fazer aquilo que 
de melhor sabe fazer, que é produzir, a todos eles o 
nosso grande abraço.

A todos os empresários urbanos, que estão na 
batalha, pelejando não só por suas empresas, mas, de 
igual forma, pelo desenvolvimento da cidade, nossos 
cumprimentos, nossas saudações, e um forte abraço. 
Deus há de nos ajudar a fazer de Conceição do Ara-
guaia a melhor cidade da região, para felicidade de um 
povo tão bom, tão humilde e tão companheiro.

Muito obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-
ro pedir a compreensão do Deputado Alfredo Kaefer 
para que, por motivo superior, o Deputado Heleno Silva 
possa falar neste momento. Em seguida concederei a 
palavra a S.Exa. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Heleno Silva.
O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, agradeço ao nobre De-
putado Alfredo Kaefer.

Eu gostaria de falar sobre a importância social 
e econômica que adquiriu a telefonia móvel ao lon-
go dos anos, o que dispensa comentários, Deputado 
Zezéu Ribeiro, do grande Estado da Bahia, um dos 
maiores do País.

Marquei uma audiência com o Presidente da 
ANATEL para solicitar que as empresas de telefonia 
cubram verdadeiramente 100% do território do Brasil. 
O acesso à telefonia móvel gera impacto social e eco-
nômico muito grande para as famílias.

No Nordeste, no meu Estado, Sergipe, ainda 
há vários povoados, grandes povoados, que não têm 
sinal forte para o telefone móvel. Destaco dois deles, 
no Município de Canindé de São Francisco: Curituba e 
Capim Grosso. Em nome desses dois povoados, faço 
um apelo à ANATEL para que o lado social da privati-
zação dos serviços de telefonia seja atendido. Não é 
justo que povoados de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, 
de Pernambuco e de Estados da Região Norte não 
tenham acesso a esse benefício. A telefonia é hoje 
um bem da população. Encaminharei pessoalmente à 
ANATEL ofício solicitando que esses povoados rece-
bam um sinal de qualidade para uso da telefonia móvel.

Sr. Presidente, quero também saudar o movimento 
Grito da Terra, em nome da FETASE. Quão importante 
é esse movimento, de tantas lutas! Se dependesse dos 
grandes, os trabalhadores rurais não teriam direito a 
aposentadoria. Acham-na economicamente inviável e 
chegam até a colocar a culpa no salário mínimo.

Mas o Grito da Terra, que este ano luta pelo fim 
das dívidas, tem outras bandeiras, como a aposenta-
doria rural.

Em nome da FETASE e em nome dos Sindica-
tos de Trabalhadores Rurais de Canindé, de Poço, de 
Monte Alegre, saúdo a todos aqueles que estão par-
ticipando do Grito da Terra.

Parabéns, trabalhadores! Vamos à luta! Sem luta o 
Brasil já mostrou que não se lembra do seu povo. O ma-
nifesto do Grito da Terra é muito importante para o País.

Sr. Presidente, em nome dos mais pobres do 
Brasil, quero lembrar que o Programa do Leite foi in-
terrompido no início do ano. Mas o Ministério do De-
senvolvimento Social já está readequando a execução 
do programa. Neste momento de seca no Nordeste, 

precisamos vencer a burocracia e o quanto antes res-
gatar o Programa do Leite, fundamental para a ali-
mentação dos menos favorecidos, dos mais pobres, 
além de importante também para a economia, que vive 
momentos difíceis na região.

Hoje tivemos uma grande reunião com o Minis-
tro Fernando Bezerra, que falou do seu trabalho, do 
sonho, aliás, da sua certeza de que não vai deixar o 
povo do nosso Nordeste morrer de sede.

Saí muito esperançoso da reunião no que diz 
respeito ao Garantia-Safra, que será pago, e ao Bol-
sa Estiagem. O Ministro cobrou dos Prefeitos respon-
sabilidade no cadastramento para o Garantia-Safra, 
porque muitos deixaram de ser cadastrados. Isso é 
prejuízo para o povo. E, é impressionante, quando o 
dinheiro não vai direto para a Prefeitura, para a caneta 
do Prefeito, muitas vezes não há empenho. É o caso do 
Bolsa Família, do Garantia-Safra e do Bolsa Estiagem.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportunidade. 
Vamos continuar lutando pelo nosso Nordeste. Nosso 
povo está sofrendo muito.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Alfredo Kaefer, do 
PSDB do Paraná. S.Exa. dispõe de 5 minutos da tribuna.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, tecerei algumas considerações sobre minha 
preocupação em relação à política macroeconômica 
do nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sema-
na passada, ao participarmos do Seminário sobre De-
safios da Indústria Brasileira Frente à Competitividade 
Internacional, promovido oportunamente por quatro 
Comissões Permanentes da Câmara, antecipamos 
a previsão de que o crescimento do Produto Interno 
Bruto, em 2012, seria inferior a 3%, e já havia sido de 
inexpressivos 2,7%, em 2010.

Segundo o boletim Focus do Banco Central, desta 
semana, o aumento do PIB em 2012 seria de 2,99%. 
Na verdade, ele deverá ser ainda mais baixo porque a 
instituição e o Ministério da Fazenda vêm reajustando 
para baixo suas previsões que, no início de 2012, eram 
de crescimento de 4,5% do PIB.

Há agora uma tentativa de se atribuir a reversão 
das expectativas brasileiras ao agravamento do qua-
dro econômico europeu, sobretudo dos países com-
ponentes da zona do euro, da União Europeia, devido 
às consequências dele para o restante da economia 
mundial – China e outros países dependentes, em 
grande parte, de exportações.

Porém, as causas verdadeiras da reversão das 
estimativas sobre o crescimento da produção brasileira 
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de bens e serviços são: a inexistência de uma política 
macroeconômica consistente quanto ao câmbio, juros 
e tributos; a falta de uma política industrial de médio e 
longo prazos; e a inadequação da atual política de co-
mércio exterior, sem falar, evidentemente, dos gargalos 
existentes na infraestrutura: transportes, energia etc.

Ou seja, os Governos petistas Lula e Dilma – 
preocupados em manter suas hegemonias políticas, 
com ajuda de uma base aliada constituída pelo men-
salão e o toma lá dá cá no Legislativo e no Executivo 
(composto hoje por mais de 30 Ministérios e milhares 
de cargos distribuídos aos apadrinhados) – deixaram 
de formular um plano estratégico para o Brasil. Ele 
deveria contemplar as citadas políticas, paralelamente 
à manutenção daquela iniciada no Governo Fernando 
Henrique Cardoso e destinada à melhoria das condi-
ções de vida das populações carentes e à sua inserção 
no mercado brasileiro.

Perdida a visão estratégica do PSDB – responsá-
vel entre outros fatos pela estabilização dos preços com 
o Plano Real e pela privatização de empresas estatais, 
em diversos setores, para torná-los mais competitivos 
em relação àqueles do exterior –, restou aos petistas 
o retorno ao dirigismo praticado durante a ditadura mi-
litar de 1968 a 1988 e em outros períodos da história 
brasileira. Porém, o petismo reconheceu tardiamente 
as vantagens da privatização e das concessões tão 
criticada nas campanhas eleitorais do Lula e nos seus 
dois governos para agora adotá-las no Governo Dilma 
quanto aos aeroportos e outros segmentos.

O dirigismo atual é ainda mais pernicioso ao País 
porque está beneficiando, em grande parte, capitais e 
empresas estrangeiras em detrimento daqueles nacio-
nais (privados e estatais). É o caso, por exemplo, dos 
novos estímulos tributários e creditícios concedidos à 
indústria automobilística, a exemplo do que ocorreu em 
2008 para reduzir o impacto negativo da crise interna-
cional iniciada nos Estados Unidos e que contaminou 
o restante da economia mundial. Isso foi necessário 
porque o primeiro Governo Lula, ao contrário daque-
les de outros países, não fez o necessário trabalho 
de casa quando a conjuntura internacional ainda era 
bastante favorável.

As consequências atuais da falta de visão estraté-
gica e do dirigismo petistas, desde a posse de Lula até 
hoje, estão sendo sentidas agora. Houve, por exemplo, 
aumento expressivo da inadimplência das famílias das 
classes média e baixa, apesar de o mercado de tra-
balho ter se ampliado, a taxa de desemprego caído e 
a remuneração dos empregados formais aumentado.

Dados divulgados recentemente pelo IBGE, órgão 
governamental, mostram que 14 milhões de famílias 
brasileiras comprometeram mais de 30% da sua ren-

da familiar com o pagamento de prestações relativas 
à compra de bens duráveis, quando o ideal seria que 
70% dos seus orçamentos fossem gastos com alimen-
tação, educação, saúde e habitação.

Porém, não são apenas as finanças familiares 
que estão sendo abaladas pelo dirigismo petista. As 
finanças públicas também estão sendo dilapidadas 
devido, entre outros fatos, ao aumento de subsídios e 
subvenções econômicas dos Governos petistas.

Dados divulgados pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, no último dia 25 de maio, revelam que, no pri-
meiro quadrimestre de 2012, os gastos citados atingi-
ram R$11,86 bilhões, contra R$4,33 bilhões em igual 
período de 2011, que já havia apresentado um cresci-
mento expressivo em relação aos dos mesmos meses 
de 2010: R$1,13 bilhão.

Diz o jornal paulista na matéria intitulada Gover-
no multiplica gastos para tentar aquecer economia:

“As políticas de estímulo à economia da 
administração petista fizeram disparar uma 
despesa que, até então, tinha participação 
discreta no Orçamento Federal.

Trata-se dos subsídios e subvenções 
econômicas, que na maior parte dos casos 
são verbas entregues pelo Tesouro Nacional 
a bancos para permitir financiamentos a de-
terminados setores.

Os desembolsos chegaram a superar o 
montante destinado às obras de infraestrutura, 
que, na teoria, são a prioridade orçamentária 
desde o lançamento do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), em 2007, início 
do segundo governo Lula.”

É o que comenta O Estado de S. Paulo.
Agora, diante das previsões de novo crescimento 

inexpressivo do PIB em 2012, a exemplo do que ocorreu 
no ano passado, fala-se em reduzir a meta de superá-
vit fiscal necessária ao pagamento da dívida interna. 
Em contrapartida, aumentariam os investimentos em 
infraestrutura.

Porém, a nosso ver, isso seria novamente insu-
ficiente para estimular o crescimento econômico e a 
manutenção de taxas adequadas de emprego e de-
semprego, sem as mudanças necessárias nas políticas 
macroeconômica, industrial e de comércio exterior.

É preciso, com relação à macroeconomia, não 
apenas a adoção de taxas de câmbio e de juros ade-
quadas, mas, também, a redução da carga tributária 
em relação ao PIB com a racionalização dos tributos, 
em vez da insistência do Governo Dilma em promo-
ver desonerações tópicas ou fatiadas, que se incluem 
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também na nova versão do dirigismo petista que favo-
rece determinados setores em detrimento de outros.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 511, de 
2010, de nossa autoria propõe, basicamente, a redu-
ção da atual carga tributária de aproximadamente 36% 
para 25% do PIB, ao longo de 10 anos, bem como a 
melhoria da distribuição da arrecadação tributária entre 
os diversos entes federativos: Municípios, Estados e 
União. Esta hoje abocanha a maior parte do bolo tribu-
tário e obriga os Estados e Municípios a andarem de 
pires na mão em Brasília mendigando migalhas junto 
aos Governos petistas, na tentativa de atender suas 
necessidades em áreas essenciais como saúde, edu-
cação, habitação, transporte e segurança.

Porém, até agora, a PEC nº 511 ainda não pôde 
ser voltada devido às manobras do PT na Comissão de 
Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara, depois 
de ter recebido parecer favorável à sua admissibilidade 
por parte de Parlamentar do PMDB, principal partido 
da base de apoio do Governo Dilma no Legislativo.

O PT impede, assim, a criação da uma Comissão 
Especial para analisar o mérito da proposição, que, a 
nosso ver, atenderia às reivindicações de economistas, 
empresários e outros segmentos favoráveis a uma re-
forma tributária para complementar as mudanças tam-
bém necessárias nas áreas cambial e de juros, dando, 
assim, maior consistência à política macroeconômica.

Mesmo que a PEC 511 fosse aprovada e entras-
se em vigor, faltariam ainda as políticas industrial e de 
comércio exterior, consideradas necessárias, no início 
do nosso pronunciamento, paralelamente aos inves-
timentos em infraestrutura para melhorar a oferta de 
transporte e de energia.

Além disso, há também a necessidade de o País 
investir fortemente na educação e na capacitação pro-
fissional, porque, do contrário, não será possível au-
mentar a produtividade dos trabalhadores brasileiros 
e não terá como criar e desenvolver conhecimentos 
e tecnologias necessárias ao aumento da competi-
tividade de seus produtos e serviços nos mercados 
interno e externo.

Sr. Presidente, peço que meu discurso seja divul-
gado pelos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, o companheiro José Guima-
rães já relatou o resultado da reunião da bancada do 
Nordeste com o Ministro da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra. Acho que houve avanço significativo 
na efetividade de projetos para minorar os efeitos da 
estiagem, com propostas estruturantes para superar 
esse problema e minimizar, no tempo, a convivência 
com a seca.

Mas eu queria registrar também, aqui e agora, 
o avanço que temos tido nessa situação do Nordeste 
em relação à Medida Provisória nº 564, quando con-
seguimos pactuar o alongamento dos incentivos fiscais 
regionais até o ano de 2018.

Outra questão, ainda pendente, é o aumento de 
capital...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 

posso abrir mão, nobre Deputado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Marllos Sampaio, 
do PMDB do Piauí, por 5 minutos.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, antes de fazer meu pronunciamen-
to sobre segurança pública, eu gostaria de lamentar, 
mais uma vez, a paralisia desta Casa. Já estamos há 
um bom tempo sem votar as medidas provisórias que 
trancam a pauta e outras matérias que também tratam 
de temas importantes – já fiz vários discursos a esse 
respeito no meu Estado do Piauí –, como a distribui-
ção dos royalties, que não será colocada em pauta, 
o que mostra a força do poder econômico do Rio de 
Janeiro. A pressão, o lobby é muito grande junto ao 
Poder Executivo. A divisão justa das riquezas do Brasil 
infelizmente não vai chegar às Prefeituras, menos ain-
da às menores, que tanto precisam desses recursos. 
Eu sempre disse isso no meu Estado, e às vezes me 
chamavam de pessimista. Prefiro ser realista. Foi da 
mesma maneira com a PEC 300. O próprio Presidente 
Marco Maia já disse que por ele a matéria jamais será 
colocada em pauta, o que mostra que não há interesse 
nenhum em votar matérias de grande porte, mesmo 
porque o Executivo também já sinalizou ser contrário 
a essas duas matérias importantes.

Fica o registro do meu lamento. Para o Brasil, em 
especial para o meu Estado do Piauí, infelizmente não 
há boas notícias aqui na Casa com relação a essas 
duas matérias.

Mas eu gostaria de ressaltar também, meu Pre-
sidente, falando agora sobre segurança pública, minha 
área – sou policial, delegado de polícia –, uma preo-
cupação com o retrocesso que esta Casa pode estar 
por confirmar, mas que nós policiais e defensores da 
ordem não vamos permitir.

A comissão de juristas encarregada de elaborar 
o anteprojeto do novo Código Penal no Senado está 
sugerindo a descriminalização de drogas ilícitas para 
uso pessoal. De acordo com o texto aprovado pela 
comissão, o porte seria classificado como de uso 
pessoal quando a quantidade apreendida fosse a do 
consumo médio individual para 5 dias – a quantida-
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de exata seria definida pela ANVISA, de acordo com 
cada tipo de droga.

A autora da proposta alega que se baseia na ten-
dência mundial de descriminalização do uso de drogas 
e na necessidade de diminuir o número de prisões equi-
vocadas de usuários pelo crime de tráfico – isto seria 
importante para diminuir o consumo de drogas. A taxa 
de acusados de tráfico aumentou, desde 2006, 110%.

A meu ver, essa tendência é totalmente equivo-
cada. Mas com certeza a matéria não será aprovada 
pelo Plenário.

Pelo texto aprovado, vai haver descriminalização 
quando o agente “adquire, guarda, tem em depósito, 
transporta ou traz consigo drogas para consumo pes-
soal; semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à pre-
paração de drogas para consumo pessoal”. Aprovado.

A comissão ainda propõe a redução da pena 
máxima para o preso por tráfico de drogas de 15 anos 
para 10 anos de prisão. Quer dizer, ainda estão que-
rendo sugerir a redução de pena para os traficantes.

A matéria foi destaque nacional, no Jornal da Glo-
bo, no Globo.com, na segunda-feira dia 28. A imprensa 
já mostra a sua preocupação, e nós policiais queremos 
que essa iniciativa preocupante não vá adiante.

O ex-Delegado da Delegacia de Entorpecentes 
de Teresina Samuel Silveira, profissional altamente 
competente, especializado no combate às drogas, 
disse que, se a medida virar lei, não vai haver mudan-
ça de fato no procedimento da polícia em relação ao 
usuário, porque ela já não prende usuário: quando al-
guém é pego portando drogas, apenas é encaminhado 
para a Central de Flagrantes, onde é feito um termo 
circunstancial de ocorrência – TCO. Depois a pessoa 
é liberada. O usuário não é considerado criminoso, 
nem é preso por isso.

Mas a descriminalização pode atrapalhar a iden-
tificação de traficantes, sem falar nos prejuízos à saú-
de. Vamos acabar banalizando o uso de drogas caso 
essa proposta seja aprovada. Não podemos, no atual 
estágio, discutir temas como esse.

Ouvi colegas meus falarem de caminhadas, de 
protestos em defesa da vida, de combate às drogas. 
Mas não podemos tratar a questão com visão míope. 
Esta Casa tem Deputados especialistas na área – de-
legados de Polícia Civil, delegados de Polícia Federal, 
policiais militares – que entendem bem do assunto. 
Aqueles que estão em salas com ar-condicionado, em 
gabinetes, defendendo teses mirabolantes sem nun-
ca ter ido às ruas, sem nunca ter prendido ninguém, 
esses não sabem o que é um traficante, não sabem o 
que é um usuário de droga, não podem vir com essa 
metáfora aqui para o Congresso Nacional.

Não vamos permitir que a matéria seja aprovada. 
A sociedade não vai permitir, porque vamos levar esse 
debate à opinião pública.

O Deputado Marllos Sampaio, delegado de Polícia 
Civil do Estado do Piauí, vai levantar a bandeira contra 
essa matéria – horrorosa –, que está sendo discutida 
no Senado. Jamais iremos permitir que se diminua a 
pena dos traficantes.

Fica o meu protesto, Sr. Presidente, que peço 
seja publicado nos meios de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil, pela importância do 
tema. Isso não vai passar na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Nilton Capixaba, 
por 1 minuto.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir a V.Exa. 
que considere como lido discurso em que falo da in-
dignação dos servidores do ex-Território de Rondônia.

Na semana passada, os nossos servidores blo-
quearam a BR-364 em vários Municípios para chamar 
a atenção da Presidente Dilma Rousseff, que fez um 
compromisso em Rondônia ao chamar o servidor de 
“meu servidor federal”.

A matéria já foi aprovada no Congresso Nacio-
nal, e até hoje a Ministra do Planejamento não tem 
esse reconhecimento e vem empurrando a questão 
com a barriga.

Na semana que vem, vários servidores do Estado 
de Rondônia virão a Brasília pedir à Presidente Dilma 
que cumpra com a sua palavra.

Também faço um convite à Ministra do Planeja-
mento para vir à Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle desta Casa esclarecer o porquê dessa 
enrolação toda até hoje.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
desta tribuna um ato público ocorrido em Rondônia na 
semana passada, onde milhares de servidores públicos 
bloquearam a BR-364 nos Municípios de Porto Velho, 
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. A rodovia fe-
deral é a principal via de acesso de Rondônia e Acre 
ao Sul do País.

Os servidores foram às ruas cobrar o compro-
misso feito pela Excelentíssima Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff, no mês de junho do ano passado. A 
Presidenta prometeu transferir para o quadro da União 
milhares de servidores que prestavam serviço ao Esta-
do. Até hoje esses funcionários continuam alimentan-
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do a esperança de se tornarem servidores federais, a 
exemplo da bem-sucedida transposição que ocorreu 
em Roraima e Amapá.

O ato de protesto ocorrido na semana passada 
durou apenas uma hora, e é apenas o começo. Na 
próxima semana, uma caravana formada por milha-
res de servidores sairá de Porto Velho com destino a 
esta capital, para cobrar da Presidenta o compromisso 
assumido em Rondônia no ano passado. Os nossos 
servidores públicos não esqueceram o acordo e não 
aguentam mais promessas feitas pelo Ministério do 
Planejamento. Como membro titular da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle desta Casa, estarei 
convidando a Excelentíssima Senhora Ministra para 
que venha prestar esclarecimentos sobre a demora 
na efetivação da transposição.

Ao que tudo indica, o Governo não tem interesse 
em transferir esses servidores para o quadro da União. 
O Governador Confúcio Moura esteve por diversas ve-
zes reunido no Ministério do Planejamento cobrando a 
publicação de uma instrução normativa que definirá o 
critério para o processo de transferência. Ao que pare-
ce, tudo não passa de discurso. É um jogo de empurra 
que parece nunca ter fim.

Os servidores só vão sair de Brasília quando 
tiverem uma resposta concreta do Governo Federal 
sobre a transposição. Rondônia está cansada de ser 
enganada.

A situação, nobres Deputados, pode ficar ainda 
mais complicada para o Governo, caso não atenda às 
reivindicações da categoria. Não está descartada a 
possibilidade de fechamento novamente da BR-364, o 
que provocará a suspensão dos serviços nas Usinas de 
Santo Antônio e Jirau, em construção no Rio Madeira. 
É a única forma de o Governo Federal se sensibilizar 
com o apelo dos servidores.

Srs. Deputados, quero registrar ainda e pedir 
apoio à Câmara Federal para que derrube o veto da 
Excelentíssima Presidenta ao Código Florestal brasi-
leiro. A proposta do Governo inviabiliza o setor produ-
tivo de Rondônia, Estado que tem como carro-chefe a 
agricultura. A decisão do Governo de manter a multa 
para quem desmatou vai engessar o setor produtivo. 
Muitos agricultores não têm condições de pagar multas 
milionárias aplicadas pelo IBAMA. Com o não paga-
mento das multas, eles estarão inadimplentes. Com a 
inadimplência, eles não poderão contrair empréstimos 
bancários junto às instituições financeiras. Com isso, 
perderão sua produção.

O que chama a atenção, nobres Parlamentares, 
é que na década de 80 o Governo incentivou a popu-
lação a INTEGRAR a Amazônia para não ENTREGAR. 
O próprio INCRA, na época, pedia ao agricultor que 

desmatasse. Agora, o próprio Governo Federal quer 
punir o agricultor que promoveu o desmatamento. O 
pequeno agricultor não tem culpa se no passado foi 
incentivado pelo Governo a ocupar a Amazônia. Ago-
ra, nobres Parlamentares, vêm ONGs fazer sugestões 
sobre como o País deve conduzir o Meio Ambiente. 
Por trás dessas ONGs existem interesses de grupos 
internacionais que estão de olho na nossa Amazônia. 
Não admito que essas ONGs, que não fizeram o de-
ver de casa, não preservaram o meio ambiente, agora 
queiram dizer o que devemos fazer.

No próximo mês, teremos a edição da Rio+20, 
que acontece no Rio de Janeiro. O Governo faz de 
tudo para chamar a atenção dos órgãos internacionais 
quando resolve vetar o Código Florestal. Esquece-se, 
porém, de dizer que incentivou a população a conhecer 
a Amazônia, sob o argumento de um novo eldorado. 
Agora, de uma hora para a outra, muda de discurso. 
Não admito que isso aconteça com Rondônia.

Rondônia já deu sua parcela de contribuição ao 
Governo Federal. Só o fato de fornecer energia limpa 
para o Sul do País, por meio das usinas do Rio Madei-
ra, já é uma contribuição importante. Por outro lado, 
as Usinas de Jirau e Santo Antônio só tiveram seus 
licenciamentos liberados pelo IBAMA por que se tra-
tava de interesse do Governo Federal.

Nobres Parlamentares, Srs. Deputados, a clas-
se produtiva e os nossos servidores públicos não de-
vem ficar à mercê da sorte. Tanto o Código Florestal 
quanto a transposição são medidas que mexem com 
a economia do nosso Estado. Muitos servidores públi-
cos precisam de uma definição concreta do Governo, 
caso contrário o Estado vai parar.

Quero pedir apoio à bancada federal de Rondô-
nia para que ajude a reforçar o protesto que ocorrerá 
em Brasília no próximo dia 12. Estaremos à disposi-
ção de sindicalistas, empresários e classe produtiva 
no sentido de montar um acampamento na Praça dos 
Três Poderes e exigir o cumprimento, pelo Governo, da 
transposição e que reveja o Código Florestal brasilei-
ro, da forma como foi aprovado pela Câmara Federal.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que na 
sexta-feira o IBGE divulgou estudo que fez com base 
no Censo Demográfico de 2010 e no sábado o jornal 
O Dia publicou o ranking das melhores e das piores 
cidades do Rio de Janeiro com relação a cobertura 
de calçada, bueiro, meio-fio, pavimentação, ilumina-
ção pública.

Destaca-se nossa cidade, Nilópolis, cujo Prefeito, 
Sérgio Sessim, é meu filho. De todos os administrado-
res brasileiros, ele é o mais bem sintonizado com a lei 
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que estabelece critérios para a promoção de acessibi-
lidade a portadores de deficiência nos espaços físicos 
urbanos brasileiros.

Nilópolis foi a cidade que apresentou o melhor 
índice de cobertura de calçada, meio-fio e bueiro, e o 
segundo em pavimentação.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha 
presença na tribuna desta Casa é para felicitar o jovem 
Prefeito de Nilópolis, Sérgio Sessim, por ter se desta-
cado entre todos os administradores brasileiros como 
o mais bem sintonizado com a lei que estabelece cri-
térios para a promoção de acessibilidade a portadores 
de deficiência nos espaços físicos urbanos brasileiros.

O IBGE, Sr. Presidente, divulgou na sexta-feira 
da semana passada pesquisa que mostra que as 
cidades brasileiras estão mais iluminadas, porém a 
anos-luz de garantir aos cadeirantes o direito de ir e 
vir em segurança.

No Rio de Janeiro, Capital fluminense, por exem-
plo, cidade que será sede da Rio+20, o maior encontro 
ambiental do Planeta, que acontece agora no mês de 
junho, somente 8,9% das calçadas possuem rampas 
de acesso para pessoas com deficiência, segundo o 
levantamento do IBGE.

O estudo é feito com base no Censo Demográ-
fico de 2010.

Felizmente, Sr. Presidente e nobres Deputados, 
para nossa grata surpresa, Nilópolis, cidade que repre-
sento nesta Casa, é a região com a melhor cobertura 
de calçadas, meios-fios e bueiros do Estado do Rio de 
Janeiro, conforme revela a pesquisa.

No ranking das melhores e piores cidades do 
Rio de Janeiro, divulgado na edição de sábado, dia 
26 de maio, Nilópolis lidera a pesquisa com percentual 
de 99,6% no quesito iluminação pública; de 99,1% de 
ruas pavimentadas; de 96,6% de ruas com calçadas; 
de 97,9% de ruas com meio-fio; e de 94,4% de vias 
com bueiros.

Como bem frisou a Presidente do IBGE, Sra. 
Wasmália Bivar, esses indicadores são mais urgentes 
por terem impactos diretos sobre a vulnerabilidade e 
a saúde da população brasileira.

Como nilopolitano, Sr. Presidente, sinto-me grati-
ficado sobretudo por constatar, diante de uma pesqui-
sa tão importante como a que acaba de ser divulgada 
pelo IBGE, que a nossa luta está sendo vitoriosa na 
defesa da dignidade do povo que nos delegou a honra 
de representá-lo nesta Casa do Povo.

Muito obrigado.

 O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
faço um registro importante hoje. Quero falar do prazer 
que tive de relatar o Projeto de Lei nº 2.233, de 2007, 
de autoria do Deputado Cristiano Matheus, com subs-
titutivo por mim apensado ao projeto, que modifica a 
Lei nº 11.345, de 2006, a Lei da Timemania, que fez 
parcelamento de débitos das Santas Casas, de hospi-
tais sem fins lucrativos, além de entidades que tratam 
de pessoas com deficiência.

Esse substitutivo, Sr. Presidente, aprovado hoje 
pela Comissão de Seguridade Social e Família, possibi-
lita às Santas Casas em débito junto ao Regime Geral 
da Previdência – débitos consolidados até o momento 
em que for aprovada essa lei modificadora – parcelar 
em até 360 meses esses débitos que hoje têm. Além 
disso, elas terão 180 dias para fazê-lo.

É uma questão que muda, portanto, essa posi-
ção das Santas Casas de Misericórdia. Peço anistia 
para o setor.

Um abraço, Sr. Presidente.
 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ.) – Sr. 

Presidente, o Brasil está chamado a uma responsabili-
dade, principalmente neste momento em que se instala 
a Comissão da Verdade, a sociedade brasileira exige 
de nós o compromisso público com a consolidação 
democrática, há movimentos importantes pela demo-
cratização da comunicação, uma comissão especial 
discute o marco civil da Internet, e o mundo olha para 
nós – para uma democracia que emergiu da luta pela 
liberdade e que vai se consolidando neste País.

Nesse contexto, temos de expor nossas opiniões 
com coragem política e enfrentar determinados temas, 
colocando-nos no campo político a que pertencemos. 
É dessa forma que venho à tribuna me posicionar dian-
te da polêmica estabelecida esta semana a partir de 
declarações do Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Mendes.

Fiquei estarrecida com o que vi, desde a publi-
cação de matéria na revista Veja e do que dali decor-
reu, com ataques profundamente desrespeitosos ao 
ex-Presidente Lula e à própria sociedade brasileira. 
Ontem, inclusive, ao ver a entrevista em que o Ministro 
Gilmar Mendes usou palavras como “bandidagem” e 
“gangsterismo”, tive a certeza de que alguns tomam o 
povo brasileiro por idiota, desprovido de neurônios ou 
de capacidade de raciocinar, frente à avalanche ruidosa 
e agressiva contida em suas declarações. Imaginam 
alguns, talvez, que, aqui, nós que somos do campo 
democrático não conseguimos perceber ou, no míni-
mo, estranhar o que está ocorrendo.

Pergunto, Sr. Presidente, por que o ex-Presiden-
te Lula, que indicou vários Ministros para o Supremo 
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Tribunal Federal, recorreria exatamente ao indicado 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique para pedir, 
como favor, o atraso de um julgamento? Por que o 
ex-Presidente Lula, que nunca hesitou em manter no 
Ministério Público pessoas que questionaram o seu 
Governo, faria uma gestão indevida junto ao Supremo 
Tribunal Federal? De fato, é tudo muito estranho. E é 
mais estranho ainda que uma manobra como essa não 
esteja evidente para todos.

O jornalista Jânio de Freitas, em texto publica-
do no jornal Folha de S.Paulo, questiona o fato de a 
conversa entre Gilmar Mendes, Nelson Jobim e Lula 
ter sido trazido à tona mais de 30 dias após, em ma-
téria que valida a versão de um, negada pelos outros 
dois – o ex-Presidente Lula e o anfitrião do encontro.

Coloco-me aqui com muita tranquilidade na defe-
sa do ex-Presidente Lula. Ele deve ser respeitado por 
todos nós, como também o Supremo Tribunal Federal, 
que deve preservar sua independência como Suprema 
Corte do Brasil e que não deveria ser exposto assim 
pelo Ministro Gilmar Mendes.

Defendo o ex-Presidente Lula, porque não acho 
admissível na democracia brasileira a artimanha de 
que determinados meios de comunicação se utilizam 
para colocar sob suspeição um ex-Presidente que 
honrou este País, defendendo um projeto democráti-
co, soberano e popular, que levou o Brasil à respeita-
bilidade mundial.

Entendo que os dirigentes da revista Veja devem 
comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, não 
só pelos 200 telefonemas entre o Sr. Cachoeira e Po-
licarpo Júnior, um de seus jornalistas, mas para que 
a própria revista preste esclarecimentos à CPI, justifi-
cando à sociedade brasileira, se puder, suas perma-
nentes manobras, com o devido direito ao contraditório. 
Ela tem de explicar e convencer a todos nós de que 
não tem, de fato, nenhuma relação com os corrupto-
res deste País.

Deixo registrada, portanto, a minha solidariedade 
ao ex-Presidente Lula, minha solidariedade aos de-
mocratas, em nome dos que defenderam e continuam 
defendendo a democracia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO THADEU (PSD-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente Deputa-
do Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, hoje é 
um dia especial para nós, do sul de Minas Gerais. Em 
cerimônia no Palácio do Governo, Alfenas foi home-
nageada com o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio.

Alfenas hoje é exemplo de administração, uma 
cidade da qual muito nos orgulhamos. O Prefeito Lui-

zinho e toda a sua equipe estiveram presentes àquele 
momento emocionante em que pudemos constatar que, 
quando existe capacidade, vontade e união de um grupo 
em prol de um mesmo objetivo, as coisas acontecem.

Posso dizer que Alfenas deu um exemplo ao 
Brasil. A cidade foi homenageada principalmente pela 
redução da mortalidade infantil. Anos atrás, o índice 
de mortalidade infantil em Alfenas era de 13 por mil. 
Após medidas adotadas pelas Secretarias de Saúde, de 
Educação e de Assistência Social, esse índice baixou 
a patamares comparáveis aos da Inglaterra. Em Poços 
de Caldas, outro Município do sul de Minas, onde um 
programa materno-infantil há 50 anos é modelo, hoje a 
taxa de mortalidade infantil está em 6 por mil. Alfenas 
conseguiu chegar a 3 por mil.

Para nós é motivo de orgulho ter um Prefeito 
como o Luizinho, homem humilde que trabalha muito 
para mudar a cidade de Alfenas. Já construiu aterro 
sanitário, e recentemente inaugurou a estação de tra-
tamento de esgoto.

Antes Alfenas era uma cidade com ruas esbu-
racadas. Hoje estão todas asfaltadas e recuperadas.

E a cidade é modelo em educação e saúde.
Deixo a minha homenagem à cidade de Alfenas, 

que está em nosso coração, que é uma cidade que ama-
mos, e manifesto meu orgulho pela atual administração.

E parabenizo a população de Alfenas pela atual 
administração, pelo Prefeito Luizinho, que garante para 
a cidade os melhores índices sociais de educação e 
saúde, exemplo para o Brasil.

Parabéns, Alfenas! Parabéns, Prefeito Luizinho! 
Um grande abraço e muito obrigado. 

 O SR. HEULER CRUVINEL (PSD-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna na 
tarde de hoje para falar de um assunto que tem trazido 
prejuízos ao setor produtivo rural, aos produtores rurais, 
em especial aos pecuaristas brasileiros. Diz respeito 
à cartelização dos frigoríficos, ao monopólio do setor 
frigorífico brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho ocu-
par esta tribuna para manifestar a minha reprovação 
ao que está sendo feito do setor frigorífico brasileiro. 
O Estado, ao não reprimir a operação de conversão 
das dívidas do grupo empresarial JBS-Friboi em ações 
do BNDES, acabou contribuindo fortemente para a 
formação de verdadeiro monopólio no processo de 
comercialização da carne bovina no País, fato sem 
precedentes na história da economia rural brasileira.

Manobras anticoncorrenciais ao abastecimen-
to de carne no mercado consumidor brasileiro estão 
controlando um setor onde frigoríficos cartelizados 
promovem uma espantosa expansão de sua planta 
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industrial, a toque de caixa (utilizando dinheiro dos 
cofres públicos), ditando a política de preços e, com 
isso, forçando baixas muito aquém dos elevados cus-
tos da produção agropecuária.

Apresento, então, para reflexão do povo brasi-
leiro e de todos os Parlamentares aqui presentes os 
seguintes dados e indagações:

Por que o BNDES tem investido uma enormidade 
de recursos financeiros do País em apenas um frigo-
rífico multinacional (holding J&F), sem estudar antes 
a repercussão de tal manobra perante toda a cadeia 
produtiva envolvida, especialmente no mercado interno?

Segundo dados divulgados pela revista Época, 
somente no ano passado, em 2011, o montante de 
recursos repassados pelo BNDES ao JBS-Friboi foi 
igual ao somatório de todos os recursos investidos 
pelo Governo no setor de Ciência e Tecnologia: 8 bi-
lhões de reais!

Por que a participação acionária do BNDESPAR 
nas ações do Grupo JBS aumentou de 17% para 37% 
entre os anos de 2005 e 2011?

A verdade é que as manobras de conversão das 
debêntures da JBS pelo BNDESPAR estão dando um 
fôlego a mais para que este grupo, em tempos aus-
teros para o setor, continue sua vertiginosa expansão 
nacional e internacional, sem sofrer o risco do endivi-
damento, uma vez que tal mecanismo de conversão 
faz com que tais debêntures sejam transformadas em 
ações, deixando então de ser contabilizadas como dí-
vida e, consequentemente, melhorando os indicadores 
econômicos da JBS.

Por que não existem resultados públicos das in-
vestigações sobre a atuação do BNDES no caso, as 
quais vêm sendo conduzidas pela Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça e pelo Ministério 
Público Federal, ao que se sabe, desde 2005?

O monopólio e a cartelização do setor vêm dei-
xando em verdadeiro pânico e inseguros os empre-
gadores, os trabalhadores e os até investidores do 
setor, rompendo os laços da cadeia agropecuária e 
prejudicando criadores e consumidores. Prova disso 
foi a própria queda de 8,3% nas ações da JBS entre a 
data de aprovação da conversão das debêntures (17 
de abril de 2012) e a última semana.

Por que a J&F, grupo que controla a JBS, bus-
cou recentemente assumir a gestão da Delta Constru-
ções, empresa envolvida no mais recente escândalo 
nacional?

No último dia 9 de maio, o Procurador-Chefe 
Substituto da República, Nívio de Freitas Silva Filho, 
apresentou pedido de abertura de inquérito civil visan-
do apurar possíveis irregularidades no negócio, con-
siderando que a DeIta é alvo de denúncias de fraude, 

corrupção e superfaturamento, bem como que a JBS 
é uma empresa com quase 40% de participação do 
BNDES. Esse artifício, nobres colegas, povo brasileiro, 
transferirá a responsabilidade patrimonial da Delta (pe-
los eventuais danos causados ao Erário) ao verdadeiro 
futuro credor: a administração pública – BNDES, que 
detém quase a metade das ações do JBS.

Por que a Procuradoria-Geral da República de-
terminou, em junho do ano passado, o arquivamento 
do inquérito que investigava as operações do BNDES 
com o JBS desde 2005 e no início deste mês resolveu 
abrir novo inquérito?

Quais os interesses desses aportes bilionários de 
recursos públicos à produção de carne brasileira para 
exportação, ficando para um só frigorífico que agora 
tenta adquirir a empresa Delta, a maior empreiteira do 
País, que tem contratos com o PAC do Governo Federal?

Caso essas perguntas não sejam buscadas por 
nós, especialmente neste momento de CPMIs e cri-
ses econômicas internacionais, correremos o risco de 
mais um golpe em nossa legitimidade perante a Na-
ção, impingindo ao País o preço e as consequências 
de uma possível crise no setor de abastecimento de 
carne, com a inviabilização das operações de vários 
produtores nacionais e a solidificação de um monopólio 
internacional pela controladora do Grupo JBS, a hol-
ding J&F, que atua nos mercados brasileiro, argentino, 
norte-americano e autraliano.

Obrigado.
O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR-DF. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uso esta tribuna para informar, como membro da 
CPMI do Cachoeira, que a Comissão acaba de convo-
car dois Governadores para dar seus depoimentos: o 
Governador Marconi Perillo, de Goiás, e o Governador 
Agnelo Queiroz, do Distrito Federal.

Sou Deputado por Brasília, Sr. Presidente, e en-
tendo que o Governador Agnelo terá a oportunidade de 
demonstrar o quanto ele foi provocado por essa qua-
drilha montada aqui no Brasil para tirar proveito próprio 
e contaminar a política e a administração brasileira.

Sras. e Srs. Deputados, o Correio Braziliense 
denunciou:

“Quadrilha armou chantagem contra Agnelo
Escutas telefônicas mostram que Carlinhos 

Cachoeira tentou enfraquecer o governador para 
que o GDF atendesse aos interesses da Cons-
trutora Delta. Em várias ligações, o araponga 
Idalberto Matias, o Dadá, combinou com o chefe 
da organização criminosa a utilização de supos-
ta denúncia do Ministério Público para deses-
tabilizar politicamente o petista. O porta-voz da 
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campanha era sempre o Senador Demóstenes 
Torres, braço político da quadrilha.”

Sr. Presidente, o Governador Agnelo terá agora 
a oportunidade de mostrar que em nenhum momento 
essa quadrilha conseguiu chegar a ele. A CPMI real-
mente virou um palco de demonstrações políticas. Só 
isso. Porque convocar um Governador cuja voz em 
nenhum momento aparece nas escutas… Não existe 
nenhum funcionário colocado no GDF por essa qua-
drilha do Sr. Carlinhos Cachoeira. Eles tentaram, mas 
não conseguiram. Agora o Governador Agnelo terá 
a oportunidade de mostrar ao Brasil o quanto essa 
quadrilha tentou, de todas as formas, corromper o 
Distrito Federal.

Brasília não merece isso, Sr. Presidente. Faço 
aqui uma defesa da nossa cidade. Brasília não mere-
ce essa chantagem política, essa perseguição política.

Sr. Presidente, mesmo sendo um equívoco da 
CPMI convocar o Governador Agnelo, sua vinda aqui 
servirá para mostrar o quanto essa quadrilha tentou 
cooptá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero esclarecer que esta Casa aprovou, 
mas a Presidente Dilma vetou alguns artigos da Lei nº 
12.651 e editou a Medida Provisória nº 571, de 2012.

Para esclarecimento do público e desta Casa, hoje 
vale a legislação do Código Ambiental novo – não é 
mais a Lei nº 4.771 –, que determina que não há mais 
necessidade de se fazer averbação da reserva legal. 
Então, nós temos de levar em conta a nova legislação.

Também para as licenças ambientais, para se 
fazer as escrituras, há que se aguardar a regulamenta-
ção. Mas hoje não precisa essa exigência de averbação 
da reserva legal, que está trancando as escrituras nos 
cartórios, que está trancando as licenças ambientais. 
Com a nova lei, ela retirou essa exigência e a reposi-
ção até quatro módulos.

Sr. Presidente, com certeza esta Casa vai estu-
dar esse projeto e essa medida provisória nos próxi-
mos 45 dias. Hoje, ou segunda-feira, vai se instalar a 
Comissão Especial. As emendas estão sendo feitas, 
o prazo é até segunda-feira, e nós estamos atentos 
para discutir profundamente as mudanças que foram 
feitas pela Presidente da República com os vetos e 
com a medida provisória, e esta Casa terá o direito, 
também, de discutir novamente e fazer com que o pro-
jeto esteja de acordo com a realidade dos interesses 
da Nação brasileira.

Quero comunicar a esta Casa, então, que essa 
discussão vai acontecer nos próximos dias, e peço 
que todos se envolvam nesse processo para levar fi-
nalmente à conclusão do Código Florestal brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pediria, 
no momento em que V.Exa. inicia o Grande Expediente, 
e com a anuência do nobre orador, que acenou favora-
velmente, que V.Exa. acolhesse meu pronunciamento 
em que destaco a reunião, hoje, do Centro Industrial 
do Ceará, para um debate em torno da Ficha Limpa, 
para o qual fui convidado, mas os trabalhos parlamen-
tares não me permitiram aceitar.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tradi-
cional Centro Industrial do Ceará, cuja Presidente é 
a empresária Nicole Barbosa, estará promovendo, às 
19 horas, importante debate sobre a aplicação da cha-
mada Ficha Limpa, tendo em vista a proximidade da 
refrega de 7 de outubro, quando serão renovados os 
mandatos de Prefeitos e Vereadores em todo o País.

Tratando-se de assunto palpitante, que envolve 
diretamente as agremiações partidárias, o anunciado 
evento vem despertando interesse entre os associa-
dos do veterano sodalício, o que nos permite antever 
pleno êxito em sua efetivação em razão da abordagem 
de tema de inquestionável relevância, objeto, agora, 
de comentários na mídia e em decisões da Justiça 
especializada.

Como debatedores, foram selecionadas as se-
guintes personalidades: o Procurador da Fazenda Na-
cional, Djalma Pinto, também profundo conhecedor de 
Direito Eleitoral, o qual funcionará como palestrante do 
oportuno evento; o Juiz do Tribunal Eleitoral, Cid Mar-
coni, que se tem projetado por sua condição, na área 
de suas atribuições, como magistrado integérrimo na-
quela Corte Especializada da qual é dirigente máximo 
o Desembargador Ademar Mendes Bezerra; a Procu-
radora de Justiça, Socorro França, jurista de méritos 
comprovados e primorosa oradora; e o Presidente do 
Conselho Seccional da OAB, líder inconteste de nossa 
categoria, Valdetário Monteiro, cujo nome honrado vem 
sendo cogitado para a reeleição na próxima sucessão 
da categoria, em decorrência de seu correto desem-
penho à frente dos causídicos cearenses.

É bem provável que estejamos apreciando, pro-
ximamente no plenário da Câmara dos Deputados, a 
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medida provisória de interesse para os rumos da nossa 
política econômica financeira – não me sendo possí-
vel estar presente em Fortaleza – ainda mais porque 
há um dispositivo de vital interesse para o Banco do 
Nordeste compelindo-o a subdividir, com o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica, os recursos destinados 
ao FNDE, até aqui da exclusiva competência daquele 
estabelecimento que tive a honra de dirigir em época 
passada.

Tratando-se, porém, de um fórum de alto nível, 
entendi de destacá-lo, desta tribuna, absolutamente 
convicto da consolidação da Ficha Limpa, cada dia 
somando mais adeptos em prol de sua correta aplica-
bilidade, como forma de manter os pleitos dentro de 
normas éticas inafastáveis.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito no 

Grande Expediente, o ilustre Deputado Edinho Araújo, 
do PMDB de São Paulo. S.Exa. dispõe de 25 minutos 
na tribuna.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a sociedade brasileira se prepara para escolher em 
outubro cerca de 60 mil Vereadores e 5.565 Prefeitos 
em todo o Brasil. É o momento de exercitarmos a ci-
dadania na sua plenitude. Das escolhas que fizermos 
nas urnas dependerá a concretização dos sonhos e 
dos anseios de cada cidadão brasileiro para os pró-
ximos 4 anos. Também dessas escolhas depende a 
manutenção ou a ampliação da base de sustentação 
de um Governo que vem priorizando o social, traba-
lhando pela inclusão, elevando o Brasil a um papel de 
destaque no cenário internacional.

A aliança PT-PMDB, que dá suporte ao Governo 
da Presidente Dilma Rousseff, está levando o Brasil 
ao seu melhor destino, não apenas pelo desempenho 
econômico como a sexta potência mundial, mas tam-
bém pela distribuição de renda, permitindo que milhões 
de brasileiros se integrem ao consumo, fazendo girar 
com vigor as engrenagens que movimentam a produ-
ção e o emprego.

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
é hoje o maior partido do Brasil. Somos cinco Gover-
nadores, oito Vice-Governadores, 18 Senadores, 79 
Deputados Federais, 150 Deputados Estaduais, 1.175 
Prefeitos, sendo quatro de capitais, 907 Vice-Prefeitos, 
8.495 Vereadores e 2 milhões e 420 mil filiados no Brasil.

O PMDB está representado ainda no primeiro es-
calão do Governo da Presidente Dilma com cinco Minis-
tros de Estado. Temos o Vice-Presidente da República, 

nosso Líder Michel Temer, que, com sua experiência, 
conhecimento e sabedoria, imprime a estabilidade ne-
cessária nas relações internas da aliança entre o PT 
e o PMDB e demais partidos da base.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, no-
bre Deputado Edinho Araújo, uma breve intervenção?

O SR. EDINHO ARAÚJO – Pois não, Deputado.
O Sr. Mauro Benevides – No momento em que 

V.Exa. inicia seu discurso no Grande Expediente, prin-
cipia enaltecendo a atuação no nosso partido, que, ao 
longo desses 46 anos, tem prestado inequivocamente 
serviços inestimáveis ao País. E eu diria mais a V.Exa. 
o seguinte: no contexto em que vivemos neste momen-
to, Deputado Edinho, sem que isso seja uma jactância 
despropositada, nós, do PMDB, na composição do atu-
al Governo e sobretudo no comportamento nas duas 
Casas do Parlamento, transformamo-nos sem dúvida 
alguma em sustentáculos da governabilidade. Isso é 
motivo bastante para que nós nos regozijemos. Eu já fiz 
anteriormente um pronunciamento sobre isso, honra-
do com o aparte de V.Exa. E agora, V.Exa., com brilho 
inquestionável, disserta sobre esse tema e haverá de 
fazê-lo até o final, diante daquelas considerações que 
a Câmara sempre identificou em V.Exa., como uma 
das figuras estelares desta Casa. Cumprimento V.Exa.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Agradeço a V.Exa., 
Deputado Mauro Benevides, o aparte e o incorporo a 
este pronunciamento. V.Exa. já presidiu o Congresso 
Nacional e é, sem sombra de dúvida, o grande mestre 
da bancada do PMDB aqui na Câmara dos Deputados.

O PMDB trabalha forte em todo o Brasil para ser 
ainda maior após as eleições de outubro, fortalecen-
do as bases para os pleitos futuros. Onde o quadro se 
mostra favorável ao entendimento, a aliança com o PT 
vem sendo reeditada na eleição municipal.

No Estado de São Paulo, o Presidente Michel 
Temer atribuiu-me uma tarefa de responsabilidade: 
representá-lo e percorrer todas as regiões do Estado 
e também do nosso território no sentido de fortalecer 
o nosso partido. A orientação é no sentido de viabi-
lizar candidaturas em todos os Municípios. Onde for 
possível lançaremos candidatos a Prefeito; onde não 
for, teremos candidatos a Vice-Prefeito. Buscaremos 
eleger o maior número possível de Vereadores.

Já estamos em campo. Fizemos acordos em ci-
dades estratégicas do Estado. Em São José do Rio 
Preto, capital da região noroeste de São Paulo, abri 
mão da candidatura a Prefeito para fechar uma aliança 
com o candidato do PT, o jovem Deputado Estadual 
João Paulo Rillo. A candidata a Vice-Prefeita será a 
Profa. Maureen Leão Cury, do PMDB, que foi a minha 
Vice-Prefeita, quando tiver a honra de ser Prefeito do 
Município de São José do Rio Preto.
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A aliança se repetirá, por exemplo, em Bauru, 
outra cidade estratégica no centro do Estado, onde 
seremos cabeça de chapa, e nos Municípios de Jaú, 
também no centro, e Votuporanga, no noroeste de 
São Paulo.

Na última sexta-feira, estivemos em Bauru com 
o Vice-Presidente Michel Temer. O atual Prefeito, Ro-
drigo Agostinho, será candidato à reeleição com a Es-
tela, que é a Vice-Prefeita, também reeditando essa 
dobradinha PMDB-PT.

Em Jaú, o PT terá candidatura a Prefeito, e o 
vice será do PMDB, como em outros Municípios, por 
exemplo, São José dos Campos, onde teremos lá o 
Deputado Carlinhos Almeida, com a possibilidade de 
Itamar Coppio vir a ser o candidato a Vice-Prefeito. 
Portanto, são alianças que se repetem.

O Sr. Lucio Vieira Lima – V.Exa. me permite 
um aparte?

O SR. EDINHO ARAÚJO – Concedo um apar-
te, com muito prazer, ao nobre Deputado Lucio Vieira, 
representante da Bahia.

O Sr. Lucio Vieira Lima – Eu gostaria de para-
benizar V.Exa. e dizer que é muito oportuno o seu pro-
nunciamento, que destaca o papel importante do PMDB 
na aliança que dá apoio à Presidente Dilma, falando a 
todo o Brasil sobre a relevância dele na participação 
dos avanços sociais. V.Exa. também mostra com muita 
propriedade no seu pronunciamento o acerto do PMDB 
e a vontade de que essa aliança continue em tempos 
futuros, devido ao bom resultado que tem trazido, nem 
tanto para o PMDB, mas para o PT e principalmente 
para o povo brasileiro. E vejo que o Vice-Presidente 
Michel Temer acertou quando delegou a V.Exa. a im-
portante missão de percorrer São Paulo para fortalecer 
o nosso partido. E a maior prova desse acerto é o seu 
desprendimento ao abrir mão da sua candidatura, com 
certeza uma candidatura vitoriosa em São José do Rio 
Preto, para, em nome dessa aliança, fazer os acertos 
necessários para continuarmos juntos no futuro. Ocorre 
muito isso de nós termos que nos sacrificar. E, em São 
Paulo, em nome da aliança, foi um grande sacrifício 
termos de abrir mão da sua vitoriosa candidatura em 
São José do Rio Preto. Muito obrigado.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Agradeço ao nobre 
Deputado Lucio Vieira, essa grande revelação da ban-
cada do PMDB, o aparte. Aprendi muito com o seu ir-
mão Geddel e hoje aprendo com V.Exa. É um prazer 
tê-lo como um dos expoentes da bancada do PMDB, 
representando o Estado da Bahia, fundamental para 
o desenvolvimento do nosso País.

Muito obrigado, Deputado Lucio Vieira Lima.
O Sr. Carlinhos Almeida – Concede-me um 

aparte, Deputado Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Concedo, com muito 
prazer, o aparte ao Deputado Carlinhos Almeida, que 
representa o Vale do Paraíba, especialmente São José 
dos Campos.

O Sr. Carlinhos Almeida – Deputado Edinho 
Araújo, primeiro, agradeço a menção que V.Exa. fez à 
minha pessoa. Eu disputarei a eleição para a Prefeitura 
de São José dos Campos, numa aliança com o PMDB 
– o PMDB indicando o vice, o PMDB do Dr. Itamar Co-
ppio e de tantas lideranças da nossa cidade, da nossa 
região – e outros partidos. Essa é a visão que devemos 
ter. O Brasil vai muito bem com o Governo da Presi-
denta Dilma Rousseff. Mas o Governo da Presidenta 
Dilma tem sucesso pelo apoio do Vice-Presidente Mi-
chel Temer, pelo apoio do PMDB, de todos os partidos 
aliados nesta Casa, no Senado e País afora. Na nos-
sa região temos várias outras alianças com o PMDB: 
na cidade de Jacareí, o Prefeito Hamilton, do PT, será 
candidato à reeleição, com o vice do PMDB. Em Pin-
damonhangaba, apoiaremos o candidato Torino, do 
PMDB, à Prefeitura, provavelmente com o vice do PT. 
Devemos fazer isso pelo bem do Brasil. Quanto mais 
Prefeituras estiverem alinhadas a esse projeto de cres-
cimento e desenvolvimento do País, melhor será para 
nossa população. Ao encerrar meu aparte, manifesto 
o reconhecimento ao gesto de grandeza de V.Exa. Eu 
o conheci, Deputado Edinho Araújo, numa campanha 
para Prefeito de São José do Rio Preto. Eu era Deputa-
do Estadual à época. O PT lhe apoiava, fiz campanha, 
e tivemos a felicidade de vê-lo eleito e governar bem 
aquela cidade. V.Exa. teria todas as condições de ser 
não só um candidato, mas um candidato competitivo, 
com chance real de vencer as eleições, mas teve um 
gesto de grandeza ao abrir mão da sua candidatura, 
apoiando o nosso companheiro João Paulo Rillo, em 
São José do Rio Preto. Isso mostra visão de futuro, 
compromisso com a cidade, capacidade de investir em 
novas lideranças. Quero ressaltar o gesto de V.Exa., 
agradecendo não pelo partido, mas pelo povo de São 
José do Rio Preto, que, com certeza, teve mais uma 
amostra do seu caráter, da sua dignidade. Parabéns, 
Deputado Edinho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Muito obrigado, De-
putado Carlinhos Almeida.

Recordo-me perfeitamente que, em 2004, quando 
da nossa campanha à reeleição, V.Exa. esteve acom-
panhado da Vereadora Eni, no Solo Sagrado, e fez um 
pronunciamento que muito contribuiu para o sucesso 
daquela eleição. Tenho, portanto, uma lembrança mui-
to agradável.

Incorporo o aparte de V.Exa., com muita honra, 
ao pronunciamento que faço nesta tarde na Câmara 
dos Deputados.
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Como dizia, estamos ampliando os contatos para 
anunciar em breve novas parcerias no Estado de São 
Paulo.

Eu tive a honra de ser o único Deputado eleito 
pelo PMDB nas eleições de 2010, depois recebemos 
o Gabriel Chalita, que é o nosso candidato a Prefei-
to de São Paulo. Vamos cerrar fileiras com Chalita na 
certeza de que ele está preparado para administrar a 
maior metrópole brasileira, e assim o PMDB, que é tão 
grande no Brasil, será grande também em São Paulo.

Caros colegas, sabemos que as eleições mu-
nicipais são importantes não apenas para o xadrez 
político. O pleito é sempre o momento de esperan-
ça para o cidadão. Mas, para que isso se concretize, 
precisamos eleger gestores íntegros, que apostem na 
transparência das ações, na participação popular, no 
uso adequado dos recursos públicos e no combate 
implacável à corrupção.

Os Vereadores, o Vice-Prefeito e os Prefeitos 
são os políticos mais próximos da população, portanto 
os mais cobrados pelo eleitor. O PMDB trabalha para 
colocar à disposição do eleitorado candidatos prepa-
rados para essas cobranças e compromissados com 
a missão de bem administrar.

Para isso, o partido vem qualificando seus qua-
dros, através dos cursos de formação política da Fun-
dação Ulysses Guimarães, uma referência em todo 
o País, e de palestras técnicas nas diferentes áreas 
afetas à administração municipal.

Onde houver uma chapa própria do PMDB, ou 
uma candidatura parceira, tenham certeza de que há 
candidatos preparados para a difícil tarefa de admi-
nistrar com criatividade, diante dos poucos recursos 
disponibilizados aos Municípios pelos Estados e pela 
União. As finanças precárias dos Municípios preocu-
pam todos nós.

Aqui, desta tribuna, Sr. Presidente, nobres colegas 
Parlamentares, durante a última Marcha de Prefeitos 
a Brasília, defendi a instituição de um pacto federativo 
que tire as cidades desse quadro de penúria, que só 
tende a se agravar.

Nas últimas décadas, os Municípios receberam 
pesadas atribuições nas áreas de educação e saúde, 
sem o necessário aumento das verbas. O resultado é 
uma sobrecarga que nossas cidades não suportam. 
Assim, faz-se necessária e urgente a reorganização 
das atribuições de cada ente da Federação. É urgente 
que nós possamos fazer esse pacto e definir as formas 
de atuação nos programas desenvolvidos em parceria 
para o melhor atendimento da nossa população.

Historicamente, no nosso País, o poder político e 
a arrecadação estão centralizados na União. Desde a 
Monarquia, pouca coisa mudou. A União concentra para 

si quase 60% da arrecadação tributária contra cerca 
de 25% dos Estados e apenas 15% dos Municípios. 
Mesmo ficando com a parte do leão, após a Consti-
tuição de 1988, a União apressou a descentralização 
da gestão das políticas públicas, transferindo serviços 
públicos onerosos aos Municípios, sem a compensação 
indispensável do aumento no repasse das receitas.

Segundo dados da Confederação Nacional dos 
Municípios, Srs. Parlamentares, nas últimas décadas, 
os Municípios assumiram a gestão da atenção básica à 
saúde, e alguns prestam também serviços de média e 
alta complexidade. Para isso, os Municípios precisaram 
de contratação extra de cerca de 832 mil servidores. 
Enquanto isso, a União diminuía sensivelmente seus 
gastos, reduzindo seu quadro de funcionários da saúde 
de 250 mil para 180 mil servidores. Vejam que contras-
te! Os Municípios contrataram 832 mil servidores, e a 
União diminuiu de 250 mil para 180 mil os servidores 
na área da saúde.

Outro exemplo citado pela Confederação Nacio-
nal dos Municípios diz respeito à educação. Em 1997, 
Srs. Parlamentares, os Municípios possuíam 40% das 
matrículas do ensino fundamental. Em 2007, passa-
dos 10 anos, esses mesmos Municípios já possuíam 
60% das matrículas dessa etapa, na qual se encontra 
a clientela escolar mais numerosa.

Como vemos, no espaço de uma década, os Mu-
nicípios assumiram as responsabilidades sobre mais 
de 6 milhões de novos alunos, tendo de investir na 
construção de cerca de 200 mil salas de aula e dotá-
-las de professores, servidores, segurança, merenda 
escolar, sem a devida contrapartida do aumento de 
repasses financeiros na medida certa para fazer frente 
às novas despesas.

Também os programas desenvolvidos pelos Mu-
nicípios, em parceria com entes federais, recebem re-
cursos insuficientes para a sua execução.

As administrações municipais acabam colocando 
três vezes mais recursos do que a União, como ocorre, 
por exemplo, no Programa Saúde da Família. Os nobres 
Deputados que vivem de perto a realidade municipal 
sabem dessa situação. Isso obriga os Prefeitos a gastar 
mais do que poderiam e a estar, permanentemente, 
de pires na mão, em busca de recursos para as áreas 
nas quais não sobra 1 centavo para investir. O fardo 
dos Municípios está pesando demais.

Além dos repasses insuficientes, os Municípios 
têm seus orçamentos engessados pela vinculação de 
receitas para áreas específicas. Administrar com par-
cos recursos e tantos encargos é um exercício diário 
de paciência, sabedoria e persistência do poder local.

Com muito prazer, concedo um aparte ao nobre 
Deputado Vicentinho.
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O Sr. Vicentinho – Estimado e nobre colega 
Deputado Edinho, eu estava no meu gabinete agora, 
ouvindo o seu pronunciamento, e corri até aqui porque 
queria, além de parabenizá-lo pelo Deputado amigo e 
companheiro que é, dizer que li a sua história de vida. 
O Dr. Toufic, que você conhece muito bem, pois é nos-
so amigo comum, dirigente da Faculdade de Ceres, 
um homem carregado de dignidade e que está lutan-
do agora por uma universidade de Medicina, deu-me 
o livro de sua história. Depois que eu o li, aumentou o 
meu respeito por V.Exa. Eu tenho uma relação muito 
estreita com São José do Rio Preto e estou muito fe-
liz com a decisão que V.Exa. tomou recentemente em 
trabalharmos conjuntamente, em apoio ao nosso com-
panheiro João Paulo. É um gesto de enorme grandeza, 
caros Deputados. Se nós formos olhar as pesquisas 
em São José do Rio Preto, o próprio Deputado Edi-
nho está especialmente muito bem colocado. Isso só 
demonstra o tamanho da sua grandiosidade, da sua 
postura, que, com certeza, será reconhecida por meus 
companheiros de São José do Rio Preto, por todos nós 
que fazemos a luta política naquela cidade e na região. 
Quero lhe dar parabéns, colocar-me à sua disposição 
e dizer que o Estado de São Paulo tem orgulho, com 
certeza, porque está muito bem representando por um 
Deputado da sua estirpe. Parabéns! E vamos caminhar 
juntos, nobre Deputado Edinho.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Será um prazer, no-
bre Deputado Vicentinho, caminharmos juntos em 
São José do Rio Preto e em toda a região. Agradeço 
o aparte a V.Exa. e a menção que faz ao Dr. Toufic, da 
Faculdade de Ceres. É um homem competente, um 
médico exemplar, um educador, e V.Exa. tem dado 
enorme contribuição para aquela instituição. Portanto, 
eu agradeço a V.Exa. e incorporo o seu aparte ao mo-
desto pronunciamento que faço desta tribuna.

Com muito prazer, concedo um aparte ao nobre 
Deputado Celso Maldaner, o companheiro de partido 
que tão bem representa o Estado de Santa Catarina.

O Sr. Celso Maldaner – Deputado Edinho, para 
mim, é motivo de orgulho e satisfação muito grande 
poder fazer um aparte, elogiar seu pronunciamento. 
Inclusive, na quinta-feira passada, também usei o 
Grande Expediente para falar sobre o pacto federativo. 
Realmente, o pronunciamento que V.Exa. traz hoje à 
tribuna é muito propício, porque nós, na qualidade de 
municipalistas – V.Exa. já foi Prefeito, acho, por duas 
oportunidades; e nós também já fomos por três vezes 
–, entendemos que é no Município que mora o cidadão, 
não é no Estado, na União. Eu o parabenizo por esse 
pronunciamento. Temos, cada vez mais, que ter essa 
visão de defender os Municípios. Parabéns!

O SR. EDINHO ARAÚJO – Muito obrigado. É 
uma honra receber, nesta tarde, o aparte de V.Exa., 
Deputado Celso Maldaner, que é um municipalista.

O Sr. Giroto – Deputado Edinho, um aparte...
O SR. EDINHO ARAÚJO – Com muito prazer, 

concedo um aparte ao nobre Deputado representante 
do Mato Grosso do Sul, Deputado Giroto, ex-Secretário 
de Estado e pré-candidato a Prefeito de Campo Gran-
de. E queira a vontade soberana da população daquele 
Município conduzi-lo para dar sequência àquele tra-
balho tão bem desenvolvido pelo Nelsinho Trad, que 
é Prefeito de Campo Grande.

Com muito prazer, concedo o aparte ao Depu-
tado Giroto.

O Sr. Giroto – Eu não poderia, Deputado Edinho, 
deixar de cumprimentá-lo pelo belo discurso que faz 
hoje pregando a união de dois partidos que caminham 
juntos no Congresso Nacional, o PT e o PMDB. V.Exa., 
por sinal, tem uma irmã que mora na cidade vizinha, 
Tanabi. E eu dizia ao Deputado Vicentinho que V.Exa. 
ranqueava as pesquisas em São José do Rio Preto; 
que V.Exa., num ato de grandeza, pensando, antes, 
na população, faz um acordo político, em busca do 
bem-estar dos cidadãos de São José do Rio Preto, e 
caminha com João Paulo Rillo. Pude participar dessa 
conversa e o agradeço por estar me ajudando, mesmo 
sendo de São Paulo, na união dos partidos em Mato 
Grosso do Sul. Eu o conheço desde quando V.Exa. 
era Prefeito de Santa Fé do Sul, porque trabalhava em 
Aparecida do Taboado, na divisa. Ficamos amigos e 
passei a respeitá-lo pelo homem público exemplar que 
é. V.Exa. trata hoje do pacto federativo, importantíssi-
mo, para que os Municípios e Estados tenham maior 
isonomia, para que possam ter tranquilidade nos fu-
turos governos. Quero parabenizá-lo e deixar o meu 
Estado e a minha cidade natal à sua disposição. Neste 
momento, saio daqui com muito orgulho de fazer parte 
do rol dos seus grandes amigos. Obrigado.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Obrigado, Deputado 
Giroto. Da mesma forma que fizemos em 1996, acom-
panhando o Vice-Presidente da República, naquela 
época Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, 
em apoio à candidatura do André Puccinelli, espero ter 
a oportunidade de, com o Presidente Michel Temer ou 
de qualquer forma, estar lá presente para acompanhar 
sua trajetória e sua campanha, que espero seja vitorio-
sa, uma vez que é pré-candidato do nosso partido, com 
apoio do Prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad, e 
do grande Líder André Puccinelli. Muito obrigado pelo 
seu aparte, que incorporo, com muita alegria, a este 
pronunciamento que faço.

Como eu dizia, fui Prefeito por três administrações, 
em duas cidades, em épocas diferentes, e sei muito 
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bem o que os colegas sofrem cotidianamente para fe-
char as contas municipais no final de cada exercício.

Da minha primeira gestão, em 1977, na cidade 
de Santa Fé do Sul, para a última, encerrada em 2008, 
em São José do Rio Preto, ambas no noroeste de São 
Paulo, testemunhei profundas mudanças nessa relação 
entre Municípios, Estado e União. E todas elas repre-
sentaram mais encargos para os Municípios.

A Constituição de 1988 estabeleceu que o Muni-
cípio é ente da Federação. Pareceu uma grande con-
quista, mas, na prática, como ter autonomia política se 
as atribuições só aumentam, e a arrecadação municipal 
é insuficiente? Qual era a atribuição do Prefeito antes 
de 1988? Pavimentação? Praça? Assistência social? 
Cuidar bem da cidade? Educação? A educação era 
atribuição do Estado; às vezes, da União. Saúde? A 
saúde era afeta ao Estado e à União. Hoje, as atribui-
ções de saúde, de educação, de assistência social, to-
das são de responsabilidade do Prefeito, do Município, 
uma forte sobrecarga. Essa é a realidade, infelizmente!

E eu pergunto: qual é a capacidade de investi-
mento da grande maioria dos Municípios brasileiros? 
Para a grande maioria, a capacidade de investimento 
é zero. O dinheiro do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios mal dá para as despesas básicas da maioria 
das Prefeituras brasileiras.

Os gestores ficam na dependência de emendas 
parlamentares dos Deputados Estaduais e Deputados 
Federais. Mas emplacar uma emenda não significa di-
nheiro em caixa. Uma emenda proposta ao Orçamento 
da União pode levar 3 anos, 4 anos para se efetivar, ou 
nunca se efetivar. A situação é insustentável.

Eu abriria mão das emendas a que tenho direi-
to para focar meu trabalho na defesa do Estado, nas 
grandes questões nacionais e internacionais, na fis-
calização dos atos do Executivo, no planejamento, no 
aperfeiçoamento das nossas leis, caso os recursos 
fossem regularmente repassados pela União, sem in-
termediários, aos Prefeitos e Prefeitas, que conhecem 
as reais necessidades de seus Municípios.

As reformas, sabemos, costumam caminhar sem-
pre a passos lentos, até por sua natureza polêmica 
e de difícil consenso. Mas o socorro aos Municípios, 
com a instituição de um novo pacto federativo, é ur-
gente e inadiável.

É hora, nobres Deputados, de ouvirmos o que 
tem a dizer este primo pobre, pois é no Município que 
tudo acontece. É lá que vive o eleitor brasileiro, que 
renova suas esperanças em melhores dias quando 
vota em cada um de nós para sermos seus legítimos 
representantes. É para este cidadão, portanto, que 
devemos olhar com carinho e respeito.

E isso passa pela luta incessante por uma melhor 
distribuição da arrecadação de tributos, por repasses 
que efetivamente cubram os custos com os diversos pro-
gramas desenvolvidos em parceria com a União, evitan-
do sufocar justamente o elo mais frágil dessa corrente.

Apoiaremos integralmente a luta dos Prefeitos e da 
Confederação Nacional dos Municípios por mais verbas.

Ao contrário do Município, Estado e União nada 
produzem, apenas arrecadam e gastam. E muitas ve-
zes gastam mal.

É chegada a hora de distribuir melhor esse bolo. 
Se não tivermos coragem para enfrentar essa batalha, 
estaremos jogando contra o cidadão e seu justo clamor 
por melhores condições de vida e por uma assistência 
mais efetiva do Estado.

Sr. Presidente, agradeço muito a V.Exa. a atenção 
e aos nobres colegas os apartes.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como 
lido registro acerca de um evento importante no meu 
Estado, que é o 2º Fórum Mundial de Educação Profis-
sional e Tecnológica, que está acontecendo na Capital 
dos catarinenses, reunindo cerca de 24 mil pessoas.

Eu tenho certeza de que subscreve esta mani-
festação o Deputado que me ladeia neste momento, 
Esperidião Amin, uma vez que S.Exa. é morador da 
Capital dos catarinenses, a cidade de Florianópolis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
dedicar meu tempo hoje nesta tribuna para falar da 
importância da educação profissional e tecnológica 
para um país da grandeza, potencial criativo e inova-
dor como é o Brasil. 

Desde segunda-feira, dia 28 de maio, meu Esta-
do, Santa Catarina, recebe um dos maiores eventos 
de educação do planeta, o 2º Fórum Mundial de Edu-
cação Profissional e Tecnológica, que está reunindo 
mais de 24 mil pessoas no Centro de Eventos da Ca-
pital, o CENTROSUL.

São 24 mil estudantes, professores, pesquisado-
res, representantes de governos, sindicatos, associa-
ções, sociedade civil organizada, enfim, trabalhadores 
e trabalhadoras do Brasil e de países dos cinco con-
tinentes que estão em Santa Catarina para debater 
esse importante tema. 
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Todos reconhecem a educação profissional e 
tecnológica como um instrumento forte e decisivo de 
mobilização social. Para isso, as palavras que norteiam 
o 2º Fórum Mundial são: Educação, Democratização 
e Sustentabilidade.

Na conferência de abertura, na noite de segun-
da-feira, o Ministro da Educação, companheiro Aloi-
zio Mercadante, falou em nome da Presidenta Dilma 
Rousseff, do desafio assumido pelo Governo em tor-
nar o Brasil uma sociedade ainda mais desenvolvida. 
Para que isso aconteça, o Governo Federal estrutura 
e investe recursos na educação profissional e tecno-
lógica, pois só assim aumentaremos nossa competi-
tividade e impulsionaremos setores estratégicos da 
economia brasileira.

O Governo da Presidenta Dilma Rousseff realizou 
um esforço e completa a reestruturação da rede fede-
ral, que contava, em 2002, com apenas 140 institutos 
federais e chegará a 2014 com 562 institutos interiori-
zados em todos os Estados brasileiros. São números 
expressivos e que remetem à grandeza dos investi-
mentos do Governo Federal nesse área da educação.

A educação profissional e tecnológica está inse-
rida na prioridade do Ministério da Educação, como 
instrumento de resgate e superação de direitos ne-
gados a uma grande parcela da população, como o 
direito à educação.

As pessoas reunidas neste Fórum Mundial criam a 
possibilidade de construção de outro mundo, um mundo 
pautado em ações que concorram para que os muros 
erguidos pelo poder econômico sejam substituídos 
por laços de cooperação, de integração e de partilha.

Reconhecemos que, em oposição à lógica neo-
liberal, que traz como defesa o “modelo único”, outros 
mundos são possíveis, e é desejável tecê-los com a 
valorização das diferenças e da solidariedade. 

Em meu Estado, assim como na minha cidade, 
Blumenau, defendemos uma educação concebida no 
resgate da cidadania plena, arquitetada na participação 
política de todos e todas. Para isso, é necessário que 
os Governos Municipal e Estadual também assumam 
o compromisso e a responsabilidade de assegurar a 
cidadania aos excluídos, garantindo uma educação 
pública de qualidade.

Enquanto Deputados, devemos apoiar a educação 
comprometida com o resgate da dignidade da pessoa, 
independente da condição de cor, gênero, opção reli-
giosa e política, orientação sexual.

Temos ainda uma dívida social e política acumu-
lada, a de mudar a realidade daqueles e daquelas que 
ainda hoje não sabem ler, mas sonham com uma nação 
mais humana, justa e feliz. A construção de uma nova 

ética centrada na vida, no trabalho e na solidariedade 
expressa por uma cultura da paz e da sustentabilidade.

Que possamos assegurar, Sr. Presidente, que os 
princípios como a universalização do direito à educação 
pública, a garantia do acesso e a desmercantilização 
do ensino se consolidem e irradiem a partir desde 2º 
Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológi-
ca, sediado na minha querida Ilha de Santa Catarina. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao Deputado 
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, eu também quero dar como lido um 
pronunciamento sobre o Município de Pinheiro Pre-
to, que completou 50 anos de emancipação político-
-administrativa. Lá estivemos, no sábado à noite, para 
prestigiá-lo.

Trata-se de um pequeno Município com 3 mil 
habitantes, responsável por 50% do vinho produzido 
em Santa Catarina. Integra o roteiro Vale da Uva e 
do Vinho, junto com as cidades de Tangará e Videira. 
Ocupa uma área de 443 hectares de parreiras para 
a demanda das 16 vinícolas instaladas no Município.

Quero encaminhar como lido este pronunciamen-
to, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste ano 
de 2012, o Município de Pinheiro Preto completou 50 
anos de emancipação político-administrativa. 

Diversos eventos marcaram essa data: shows, 
festival, desfile, teatro, festa, gincana e outros even-
tos culturais e diversões. Um grande destaque da pro-
gramação foi o resgate da história e das tradições de 
Pinheiro Preto, com um desfile e exposição de uma 
grande pluralidade de expressões, iniciativas e símbo-
los que marcaram a vida daquele Município. Um gran-
de espetáculo, que valoriza a história local e regional, 
será apresentado no dia 1º de junho com a peça tea-
tral que tem como título Pinheiro Preto: das raízes aos 
pinhões, do assalto ao trem pagador à esperança de 
dias melhores. A peça, escrita pelo historiador catari-
nense Nilson Thomé, foi adaptada para a linguagem 
teatral pelo Padre Gilberto Thomazi. 

Pinheiro Preto cresceu ao longo da ferrovia e do 
rio, ocupando as terras no vale entre as montanhas. 
Suas ruas floridas e acidentadas remetem a uma vila 
italiana. Com 3 mil habitantes, o Município é respon-
sável por 50% do vinho produzido em Santa Catarina. 
Integra o roteiro Vale da Uva e do Vinho, junto com as 
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cidades de Tangará e Videira. Tem uma área de 443 
hectares de parreiras para a demanda das 16 viníco-
las instaladas no Município. A produção de uva, sua 
industrialização e a consequente produção de vinho 
representam a base de sua economia. 

Ao Município de Pinheiro Preto e a toda a sua 
população prestamos nossa homenagem pelos seus 
50 anos. Pela contribuição histórica, social e econô-
mica para a região e para o Estado de Santa Catarina 
cumprimentamos toda a comunidade de Pinheiro Preto.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna para registrar a aprovação, 
com a anuência do PT, obtida graças à intervenção do 
Líder Deputado Décio Lima e com a grande participação 
da Deputada Carmen Zanotto, que também nos ouve 
pessoalmente, de um projeto de lei que reapresentei. 
O projeto tinha sido de autoria da Deputada Ângela 
Amin, que V.Exa. conhece muito bem como sua eleito-
ra cativa, aliás, que exige que eu também o seja. Esse 
projeto prevê a isenção de pagamento de pedágio aos 
moradores das cidades onde a praça de pedágio está 
localizada. Grave injustiça que ainda prospera no País.

Esse projeto foi aprovado na Comissão de Fisca-
lização, com o parecer da Deputada Carmen Zanotto, 
o que desejo aqui registrar.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Carmen Zanotto para 
uma breve intervenção.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, solicito seja dado como lido pronunciamento sobre 
um estudo realizado no Brasil pela psicóloga Mariana 
Hasse com relação à violência contra mulheres, às 
dificuldades que profissionais da área da saúde ainda 
têm de detectar e de compreender aquelas cidadãs víti-
mas de violência, dando-lhes o atendimento adequado.

Solicito, ainda, que este pronunciamento seja di-
vulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Brasil 
a violência sexual e doméstica se constitui num sério 
problema de saúde pública por ser uma das princi-
pais causas de morbidade e mortalidade feminina. 
A violência baseada em questões de gênero é uma 
violação dos direitos humanos. Acomete mulheres de 

todas as idades, de diferentes níveis econômicos e 
sociais, em espaço público ou privado e em qualquer 
fase de sua vida.

Nos serviços de saúde, a mulher necessita de 
acolhimento, fator fundamental para a humanização 
da assistência à saúde e essencial para que se esta-
beleça um relacionamento de forma adequada entre 
o profissional e a paciente.

A rota das vítimas de violência doméstica passa 
regularmente pelos prontos-socorros, ambulatórios e 
hospitais da rede de saúde, que em geral não conse-
guem fazer o diagnóstico de violência doméstica, as-
sim como não compreendem a magnitude do problema 
como uma questão de saúde pública nem conseguem 
assumir a responsabilidade social que lhes cabe.

No Brasil, um dos grandes problemas é a fal-
ta de habilitação dos profissionais de saúde para o 
atendimento adequado às mulheres em situação de 
violência. A Sociedade Mundial de Vitimologia (Holan-
da), que pesquisou a violência doméstica em 138 mil 
mulheres de 54 países, constatou que 23% das mu-
lheres brasileiras estão sujeitas à violência doméstica; 
que a cada 4 minutos uma mulher é agredida em seu 
próprio lar por uma pessoa com quem mantém uma 
relação de afeto; que as estatísticas disponíveis e os 
registros nas Delegacias Especializadas de Crimes 
contra a Mulher demonstram que 70% dos incidentes 
acontecem dentro de casa e que o agressor é o próprio 
marido ou companheiro; que mais de 40% das violên-
cias resultam em lesões corporais graves decorrentes 
de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras, 
espancamentos e estrangulamentos.

Estudo realizado pela psicóloga Mariana Has-
se, intitulado Percepções de médicos e enfermeiros 
acerca da violência contra a mulher, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 
Paulo – USP, concluiu em recente estudo que a mulher 
vítima de violência doméstica ainda trava batalha no 
atendimento hospitalar.

O estudo analisou as percepções de médicos e 
de enfermeiras da rede pública de saúde sobre esse 
tipo de crime. Foram entrevistados 13 médicos e 10 
enfermeiros, profissionais que fizeram parte de pes-
quisas anteriores sobre o tema realizadas no Municí-
pio. Segundo a autora, foram escolhidos os médicos 
e os enfermeiros, pois toda Unidade Básica de Saúde 
(UBS) conta com esses dois profissionais. O objetivo 
era conhecer como os profissionais da área de saúde 
entendem os processos de agressão por que passam 
as mulheres no Brasil.

Conforme relatório da Sra. Mariana Hasse, coor-
denadora do estudo, os profissionais da área da saú-
de têm dificuldades em identificar e acolher os casos 
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que chegam às unidades de saúde, mesmo eles sen-
do diários. Os profissionais dizem que as agressões 
são originárias de brigas de casais e do excesso de 
consumo de bebidas e drogas. Como a forma de aten-
dimento é distorcida, a percepção interfere na forma 
como as vítimas são atendidas. Muitas vezes a causa 
da agressão não é questionada.

Os resultados do estudo mostraram que ambas 
as categorias têm percepções tradicionais de gênero, 
embora com diferenças. Dos 10 enfermeiros entrevis-
tados, 9 são mulheres, o que as predispõe para uma 
maior motivação para notificar os casos de violência.

Também foi detectado que tanto médicos como 
enfermeiros acreditam que possuem formação pre-
cária no que diz respeito à violência. Os enfermeiros 
informaram ter participado de capacitação para o aten-
dimento à Lei nº 10.778, de 2003, mas disseram que 
só receberam orientação técnica.

Quanto à percepção de gênero, a pesquisadora 
detectou que foi a mesma entre as profissões. Quando 
os enfermeiros foram perguntados sobre as possíveis 
causas da violência doméstica, o discurso de muitos 
foi no sentido de culpar a mulher por ter se inserido no 
mercado de trabalho.

Os médicos, segundo a pesquisadora, veem a 
violência sofrida pela paciente, como a física, não de-
tectam os outros tipos de violência. 

A maioria dos entrevistados desconhece a rede 
de atendimento e pede um serviço especializado para 
atender os casos de violência.

Utilizei-me dos resultados apresentados pela 
Profa. Mariana Hasse para mostrar o quanto ainda 
temos que lutar para que a violência contra a mulher 
seja combatida, a importância de que profissionais da 
área da saúde sejam mais bem preparados, a fim de 
terem uma formação mais humanizada.

Destaco também a importância da CPMI da Vio-
lência contra a Mulher, que tem percorrido todo o Bra-
sil na busca incessante de ouvir todos os governos e 
segmentos da sociedade, mapeando as deficiências, 
conhecendo os trabalhos que estão sendo desenvol-
vidos no âmbito estadual e auscultando o clamor das 
entidades ligadas às mulheres no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

tinuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Enio Bacci, do PDT do Rio Grande do 
Sul. S.Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo 
brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara, estou 
nesta Casa há cinco mandatos. Cheguei aqui em 1995, 
vindo de uma cidade do interior, onde eu era Vereador. 

Não cheguei a ser Prefeito nem Deputado Estadual. 
De Vereador de Lajeado, guindaram-me à responsabi-
lidade de representar o Vale do Taquari e o Rio Grande 
neste Parlamento.

Nesses cinco mandatos, tenho dedicado minha 
atuação a vários campos, a várias áreas, mas tenho 
atuação muito especial em segurança pública, até 
pela minha formação: sou advogado criminalista e fui 
Secretário da Segurança Pública do Rio Grande do 
Sul, período no qual conseguimos reduzir todos os 
índices de criminalidade. Saí com aprovação de 90% 
da população gaúcha.

Lembro que na minha adolescência, já na escola 
secundária e depois na universidade, quando se fa-
lava em segurança pública, discutia-se aquela velha 
dicotomia: segurança se faz com prevenção; para fa-
zer segurança não é preciso sequer armas; segurança 
se faz com geração de emprego, com educação. De 
outro lado, ouvíamos o discurso totalmente oposto de 
que segurança se faz com cassetete, segurança se faz 
com repressão, segurança se faz com o uso da força.

Aos poucos a dúvida me assaltava cada vez mais, 
porque percebia que, às vezes, a prevenção poderia 
evitar a criminalidade, mas percebia também que, ou-
tras vezes, não fosse a repressão forte, a ação forte 
da polícia, novos crimes teriam ocorrido.

Hoje, depois de ter passado pela Secretaria da 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul, de já ter sido 
Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Seguran-
ça Pública desta Casa e Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, posso dizer com convicção que, com 
relação àquela velha dicotomia, ninguém estava certo.

Segurança não se faz apenas com prevenção e 
também não se faz apenas com repressão. Segurança 
pública se faz com as duas coisas, de forma equilibra-
da, não só na área social, atuando em grupos de risco.

Quando fui Secretário da Segurança Pública, 
mapeamos o Presídio Central de Porto Alegre, hoje 
conhecido no Brasil e no mundo, lamentavelmente, 
pelas péssimas condições, com cerca de 5 mil presos. 
Descobrimos algo que se repete em qualquer sistema 
prisional do País: a criminalidade está, às vezes, res-
trita a focos, a grupos familiares – o cidadão que está 
preso já teve o irmão preso, um primo, um tio; em ou-
tros casos, a criminalidade está relacionada ao mapa, 
a regiões específicas.

Cito um exemplo de como se faz segurança pre-
ventiva no País. Nós temos um dado pouco confiável, 
que aponta para 10 mil o número de crianças nascidas 
filhas ou filhos de menores infratores internados em 
uma FASE – Fundação de Atendimento Socioeduca-
tivo. Qual é a atenção que o poder público dá de for-
ma direcionada a essas 10 mil crianças? São 10 mil 
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crianças nascidas de menores infratores que estão 
recolhidos em uma FASE, que potencialmente têm um 
risco muito maior do que outras nascidas em família 
estruturada de chegar à criminalidade.

Então, quando se fala em segurança preventiva, 
não é só o discurso de gerar empregos, de proporcio-
nar mais saúde, de o poder público ir à favela, mas é 
também, pontualmente, promover ações públicas em 
grupos de risco, seja por grupos familiares, seja pela 
região onde esses grupos estão, e principalmente vol-
tadas para nossas crianças, porque, como dizia meu 
grande líder Leonel Brizola, criança é como uma árvore 
nova: bem cuidada, ela se endireita e sobe no rumo 
certo. O adulto já é uma árvore torta; para endireitá-la 
é muito mais difícil.

Quando se fala em segurança pública, nobres 
colegas, falamos na prevenção e na repressão. Quan-
do se fala em combater a criminalidade, temos que 
saber em primeiro lugar qual é a grande causa da 
criminalidade, porque, se nós combatermos a causa, 
reduziremos o crime.

Quando alguém descobre que tem uma doença 
pulmonar, se verificar que a causa foi o fumo, tem que 
combater a causa para reduzir o efeito. Qual é a causa 
do crime neste País? Oitenta por cento dos homicídios 
têm a droga como a causa principal. De cada 100 ho-
micídios, 80 têm envolvimento com droga. Qual é a 
causa dos crimes neste País? A falta da ação imedia-
ta, resultados imediatos que coíbam a criminalidade. 
O delinquente pratica um furto, e ninguém descobre. 
Pratica o segundo, o terceiro, o quarto; no sétimo ou 
oitavo delito, acaba sendo preso.

Nós temos um dado estatístico assustador: nos 
principais Estados do País, nas principais Capitais, 
não chega a 10% o número de autores de homicídio 
identificados. De cada 100 homicídios, 90 autores não 
são identificados, não vão para o banco de réus, não 
são julgados.

Basicamente, estou apontando duas causas que, 
se enfrentadas com coragem, com inteligência, redu-
ziremos a criminalidade: em primeiro lugar, o tráfico 
de drogas; em segundo, não permitir que tenhamos 
crimes insolúveis. A cada crime insolúvel, a bandi-
dagem cresce; a cada assalto a banco, onde não se 
prendem os delinquentes, é mais dinheiro para o cai-
xa da marginalidade, e a quadrilha se fortalece. Cada 
delinquente que pratica um crime, ao não ser preso, 
ao não responder por isso, imagina que está livre e 
que realmente não pode ser alcançado pelas mãos 
das autoridades; sem falarmos no tráfico de drogas 
nas nossas fronteiras.

O que me preocupa muito mais, Sras. e Srs. De-
putados, quando se discute agora a criminalização 

ou não do consumo de drogas, é que, volto a dizer, 
consumir droga no País não dá cadeia. Portanto, su-
bentende-se que o consumidor de drogas não pratica 
crime. É apenas uma questão formal retirar ou colo-
car no Código Penal que o consumidor de droga não 
pratica crime porque é uma vítima que precisa ser 
tratada, recuperada.

Portanto, é uma discussão inócua. Temos que 
discutir como recuperar o usuário de drogas, quais as 
clínicas que ele vai ter para se tratar, para se recuperar. 
Isso também é fazer segurança preventiva. A cada dro-
gado fora do vício é menos um a quem o traficante vai 
vender. O Governo tem que tratar o problema da droga 
como uma questão de saúde, como fazem em Portugal, 
de forma qualificada e competente. Não basta mexer 
no Código Penal, é preciso dar condições para que o 
jovem brasileiro pobre, usuário de drogas, que quer 
se recuperar, possa ter acesso a uma clínica de trata-
mento pública, de graça, sem custo. Temos que fazer 
como em Portugal, onde as clínicas de tratamento se 
multiplicam todos os dias e, diariamente, um grupo de 
pessoas, assistentes sociais, integrantes do Ministério 
Público, saem às ruas para fazer o convencimento da-
queles que estão nas ruas usando drogas a irem para 
uma clínica, a serem internados, a buscarem a cura. 

Preocupo-me quando ouço discussões para de-
finir se é crime ou não é crime. Usuário de drogas há 
muitos anos não vai preso e jamais vai ser preso neste 
País pelo consumo. Preocupo-me quando ouço autori-
dades, como ouvimos tempos atrás, afirmarem que se 
deve punir o pequeno traficante e não o grande trafi-
cante. Ora, é como se fosse possível falarmos em meia 
gravidez. Não há como distinguir o pequeno do grande 
traficante. Fernandinho Beira-Mar começou pequeno 
e se tornou o maior traficante deste País. Traficante é 
traficante. Não existe grau confiável para diferenciarmos 
o pequeno do grande. Esse tipo de discussão inócua 
é que me preocupa, porque qualquer solução passa 
pelo tratamento do usuário de drogas, e com relação 
a isso eu não ouço nada. 

Agora estamos chegando a uma eleição muni-
cipal em que os candidatos a Prefeitos precisam ser 
alertados. Por favor, candidatos a Prefeitos, é possível, 
sim, clínicas municipais para tratamento de usuários 
de drogas! Em alguns Municípios, elas já existem, e, 
se elas atendem poucos, 20 ou 30 jovens, são 20 ou 
30 jovens que se salvam e recuperam suas vidas! 

Se falarmos no sistema prisional, chegaremos 
a outro absurdo. Temos presídios onde não é possí-
vel implantar o trabalho, a mão de obra, a reinserção 
social. Aliás, tenho propostas nesta Casa que vão ao 
encontro do que dizia um padre, no Rio de Janeiro, 
há alguns anos, de que poderíamos melhorar a segu-
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rança se todo preso primário que cometesse um delito 
leve tivesse, também como castigo, um emprego a ele 
ofertado para que pudesse trabalhar. 

Pois tenho duas propostas. Uma delas cria in-
centivo às empresas, dá isenção tributária quando 
aproveitar mão de obra do preso egresso de nossos 
sistema prisional; claro, desde que tenha um bom com-
portamento e não seja reincidente. E há outro projeto 
mais avançado ainda. Vamos criar uma cota nos órgãos 
públicos, nas Prefeituras, para presos que querem a 
sua reinserção social, uma oportunidade, quem sabe, 
de 10%, 5%, 1% de UCCs. Mas que se use também 
nos cargos públicos, como os de confiança – CCs –, 
para tentar, cada um, cumprir o seu papel na busca 
da reinserção social.

Quando vejo esta Casa discutir a PEC 300, fico 
entristecido ao ouvir o Ministro da Justiça dizer que 
esse é um assunto que não vai avançar, que pode ser 
esquecido. É impossível! Como isso pode ocorrer, se, 
segundo qualquer pesquisa, a segurança pública do 
País está, se não em primeiro lugar, em segundo lugar? 

O vetor da segurança é o policial. E não me ve-
nha nenhum governante bradar no peito e dizer que 
adquiriu mil, 5 mil viaturas. Não é viatura que faz se-
gurança pública. Não é revólver. Não é pistola. Quem 
faz segurança pública é o ser humano, o policial que 
tem de estar treinado, bem preparado e com salário 
digno para poder trabalhar, cumprir sua função em 
defesa da sociedade.

Por isso, deixo aqui este apelo. Vamos retomar 
as negociações para buscar um piso nacional mínimo 
para os nossos policiais. Se não pode ser esse nú-
mero que cogitam por aí, vamos buscar outro. Vamos 
fazer de forma escalonada, no primeiro ano sobe “x”, 
no segundo, “y”, e quem sabe em 8 ou em 10 anos 
se chegue ao número ideal de um piso nacional mí-
nimo para os nossos policiais, que lamentavelmente 
ganham tão pouco! 

Vamos olhar para o treinamento e para a prote-
ção física do policial. Pego dados de alguns Estados 
e vejo que no meu Estado do Rio Grande do Sul não 
é diferente, no Rio de Janeiro não é diferente, em São 
Paulo não é diferente: mais da metade dos coletes à 
prova de bala estão com prazo de validade vencido. O 
policial que ganha pouco, que não tem um treinamento 
periódico, adequado, ainda vai com um colete à prova 
de bala vencido enfrentar a bandidagem. 

Vamos, de forma definitiva, ouvir o que a popu-
lação diz. A população prioriza a segurança pública. 
Governo Dilma Rousseff, vamos instalar neste País o 
Ministério da Segurança Pública, não para termos um 
cabide de emprego, mas para termos um Ministério 
que possa conjugar a inteligência da Polícia Federal, 

Brigada Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e todos os 
órgãos de segurança e, de forma inteligente, coor-
denar as ações para que não tenhamos improvisos 
como temos visto nos últimos dias, improvisos, ações 
improvisadas, isoladas, sem que haja uma integração 
da inteligência e a parceria de todas essas forças. 

Concedo ao colega Deputado um aparte, para 
que possa abrilhantar esta nossa avaliação sobre se-
gurança pública.

O Sr. Devanir Ribeiro – Muito obrigado, Depu-
tado Enio Bacci. Sou um Parlamentar de São Paulo. 
Não sou expert no assunto, mas entendo que há vários 
processos. Temos que perseguir vários caminhos para 
chegar ao combate ao tráfico, mas, principalmente, ao 
traficante. É engraçado, porque se prende muito – aí 
é uma questão policial – o chamado “avião”, mas não 
se prende aquele cara que mora nos Jardins, que é o 
dono da boca, como se diz em São Paulo. E é gente 
grande, que não é viciada. Eles exploram aquilo como 
uma indústria. Esse é que é o problema. Agora, há ou-
tro problema. Eu vi, outro dia, uma reportagem aqui 
de Brasília em que um Secretário do Distrito Federal 
– e essa é uma sugestão de V.Exa. – dizia o seguinte: 
criou-se uma casa abrigo em uma dessas cidades-
-satélites para 90 menores. Sabe quantos existem lá? 
Trinta e nove. E não se tem como preencher aque-
le vazio. Eu também tenho uma sugestão. Temos o 
jovem que faz uso da droga – e V.Exa. bateu muito 
nessa tecla que acho importante –, mas temos uma 
outra coisa: além do jovem usuário, há a família des-
se jovem. Não adianta só cuidar do jovem, porque há 
outra parte. Quando o jovem é recuperado, quando 
ele retorna ao seio da família, que está destroçada, 
ele volta outra vez a cometer os mesmos atos, porque 
não tem amparo da sua própria família. Acho que há 
uma política que deveríamos perseguir, pois o melhor 
é incluir, para acabarmos com isso. O que é? O jovem 
tem que começar a trabalhar com 14 anos. Há uma 
cidade em meu Estado, Fernandópolis, em que um 
Juiz de Direito da Infância e da Juventude estabeleceu, 
naquele Município, o toque de recolher. A criança, até 
os 14 anos, não pode andar na cidade a partir das 22 
horas, a não ser acompanhado. Ele vai àquelas lojas 
que têm lan house ver se as crianças estão lá ou nas 
escolas. Ele vai à casa dos pais e fala assim: “Ó, vocês 
têm responsabilidades com seus filhos”. Daí criaram 
uma campanha, que veio parar no Supremo Tribunal 
Federal, dizendo que o Juiz estava querendo... Com 
tudo isso, Fernandópolis é uma cidade pequena, de 
60 mil habitantes, e ele criou mais ou menos uns 300 
empregos na cidade. O Ministério Público do Trabalho, 
por meio do seu representante, disse que adolescente 
de 14 anos, de 15 anos, não pode trabalhar. Ora, como 
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pode fazer um negócio desses? Ou seja, alguém tem 
uma ideia, que está funcionando, não está maculan-
do ninguém, mas há uma lei burocrática dizendo que 
o jovem só pode ser registrado para trabalhar a partir 
dos 15 anos, 16 anos, 17 anos! Como podem fazer 
isso? Então, acho que a melhor coisa para fazermos, 
principalmente nessa questão da juventude, é dar em-
prego, porque, olha – eu já sou avô, tenho uma neta 
com 12 anos –, um garoto com 13 anos, 14 anos, 15 
anos, 16 anos, dentro de casa sem fazer nada, sem 
ter uma ocupação, vai acabar fazendo outra coisa que 
não deveria fazer. Portanto, nós precisamos criar isso. 
Esta Casa deveria quebrar essa lei. Por que o jovem 
não pode trabalhar a partir dos 14 anos? É isso que 
nós temos que rever, porque ele tem de ser incluído 
na sociedade, no mercado de trabalho, para que pos-
sa aprender o que é o mundo. Se ele não aprender 
o que é o mundo, vai ficar na Internet vendo aquelas 
porcalhadas todas, ou na televisão vendo todos os 
enlatados, e vai para a violência, porque não há outra 
saída. Eu acho que a inclusão seria o melhor caminho.

O SR. ENIO BACCI – Muito obrigado. Eu agra-
deço o seu aparte e incluo as observações de V.Exa. 
ao meu pronunciamento.

Volto a repetir sobre essa questão das drogas. 
Se o Governo pretende – parece-me que é o que esta 
Comissão de juristas pretende – encarar o consumo 
de drogas como um problema de saúde pública, an-
tes de qualquer coisa é necessário que haja uma rede 
pública de atendimento para a recuperação dos usu-
ários de drogas.

Temos hoje poucas clínicas mantidas por algu-
mas igrejas, outras mantidas por alguns Municípios, 
mas são poucas as clínicas que fazem o atendimento, 
o que praticamente não reflete os resultados necessá-
rios na questão do combate às drogas. 

As drogas são 80% responsáveis pelos crimes. 
Eu repito: em 80% dos crimes há envolvimento com 
drogas. Então, qualquer política séria de segurança 
pública tem que pensar em ter ações concretas no 
combate às drogas. 

Sou do Rio Grande – e lá nós temos uma ampla 
fronteira seca – e vejo toda semana nos jornais que 
a polícia não tem uma ação concreta, efetiva, diária, 
nas nossas fronteiras, para evitar o tráfico de drogas. 
Esporadicamente, a Polícia Rodoviária, que tem outra 
função, ao abordar um veículo para verificar o seu es-
tado ou os documentos do motorista, de repente des-
confia do nervosismo do motorista e encontra no porta-
-malas algumas toneladas de maconha, de cocaína ou 
de qualquer outro tipo de droga. Então as apreensões 
são esporádicas. Se eventualmente apreendem, sem 
querer, grandes quantidades de drogas, imaginem o 

quanto passa sem que tenha sido feita qualquer abor-
dagem ou qualquer interceptação dessas drogas? 

Por isso um Ministério da Segurança Pública vi-
ria bem para o País, para exatamente buscar os bons 
exemplos, as boas ações, repeti-las, aprimorá-las, ade-
quá-las a cada Estado, a cada região, para acabar com 
os maus exemplos, ou com aquilo que não deu certo, 
para evitar que outros Estados caiam na mesma ação. 

Eu vou dar um exemplo a este Plenário. Há pou-
cos dias anunciou-se no Rio Grande do Sul, em função 
do aumento da criminalidade na Região Metropolitana, 
o deslocamento de policiais do Interior para a Capital 
para reforçar o contingente da Região Metropolitana. 
Essa é a política do cobertor curto, porque, no Interior, 
a criminalidade também é grande, e deve crescer mais, 
porque os poucos policiais que estavam em regiões 
distantes estão sendo trazidos para a Capital. E o que 
é mais grave: esses policiais passaram a vida lidan-
do com delitos não urbanos, delitos rurais, roubo de 
gado. Agora vão ter que enfrentar o tráfico organizado 
na Capital. Muitos deles já estão fazendo treinamento, 
porque nunca usaram uma pistola ponto 40. E agora 
querem que esses policiais coloquem a vida em risco 
para, de uma hora para outra, enfrentar uma crimina-
lidade altamente organizada. 

Lá no Rio Grande não se assaltam mais bancos, 
explodem bancos com dinamites. Lá há a prática de 
os delinquentes irem da Capital para as pequenas ci-
dades, porque todos sabem que uma cidade pequena 
não tem mais do que um, dois ou três policiais. Essa 
é uma realidade que está posta há longos anos em 
vários pontos deste País. E no Rio Grande do Sul não 
é diferente.

Por isso é que nós precisamos agir. E uma so-
lução que pode auxiliar todos os Estados pode ser 
criada em Brasília: o Ministro da Segurança Pública, 
para ser o elo de ligação, para ser o cérebro, para fa-
zer a interceptação, para fazer a ligação de todas as 
informações que as Secretarias de Segurança têm, 
de forma individual, de vários pontos do País, e para 
fazer, mais do que isso, um mapa de ações concretas 
de como vamos enfrentar a criminalidade.

Não basta agir com rigor num Estado, porque, 
quando São Paulo agiu com rigor em relação ao PCC, 
muitos foram praticar crimes no Rio Grande do Sul, 
no Espírito Santo ou até mesmo no Rio de Janeiro. A 
ação tem que ser da Federação, e não isolada, de um 
ou outro Estado. E isso só pode ocorrer se nós tiver-
mos um Ministério da Segurança que pense 24 horas, 
que trabalhe 24 horas em algo com que a população 
sonha: ter um pouco mais de paz.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que hoje o ci-
dadão tem consciência de uma coisa: ele sabe que é 
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um prisioneiro dentro de casa, porque não pode sair 
às ruas em determinadas horas da madrugada. O ci-
dadão é um prisioneiro dentro de casa, e o bandido 
está solto nas ruas.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

cerrado o Grande Expediente, passaremos às breves 
comunicações.

Antes, quero saudar o ex-Deputado José Santa-
na de Vasconcellos, meu amigo particular, que brilhou 
nesta Casa durante vários mandatos e mandou para 
cá seu filho, um dos melhores Parlamentares desta 
Legislatura, Bernardo Santana de Vasconcellos.

Bernardo é hoje Vice-Líder do PR, nosso par-
tido, no qual realiza brilhante trabalho. José Santa-
na foi oficial de gabinete do nosso querido Juscelino 
Kubitschek, com quem aprendeu e tornou-se um dos 
grandes políticos mineiros. Ele é hoje Vice-Presidente 
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Foi 
também Deputado Estadual e Presidente da Assem-
bleia Legislativa durante alguns mandatos. Por isso é 
referência na política mineira.

Quero saudar também o Sr. Reinaldo Belli Alves 
Costa, do PSDB Jovem de Belo Horizonte, que está 
acompanhado do nosso querido Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos, a quem rendo nossas ho-
menagens.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Marcus Pestana.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de aqui registrar o grande Encontro Estadual 
do PSDB de Minas Gerais que acontecerá na próxi-
ma sexta-feira. 

Como Presidente do PSDB de Minas Gerais, es-
tamos fazendo um processo de qualificação dos nossos 
pré-candidatos. Serão dez cursos de formação política 
no interior de Minas e um encontro, na próxima sexta-
-feira, com a presença do Governador Anastasia, do 
Senador Aécio Neves e de mais de 1.800 militantes, 
pré-candidatos a Prefeitos e a Vice-Prefeitos.

Registro nos Anais da Casa esse processo de 
qualificação dos nossos candidatos. Os partidos têm 
um papel pedagógico. Não adianta só melhorar a le-
gislação, mas também os partidos têm de selecionar 
e qualificar os candidatos.

Eu gostaria também de deixar registrado discur-
so relativo ao processo de organização do PSDB de 
Minas Gerais para as próximas eleições.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Artigo do Presidente do PSDB-MG, Deputado 
Federal Marcus Pestana.

A qualificação das administrações municipais.
A campanha tucana para as próximas eleições, 

publicado no jornal O Tempo em 28 de maio de 2012.
É no processo eleitoral que começa a se definir 

a qualidade das administrações que nascerão das 
urnas. O perfil dos eleitos é um retrato do grau de in-
formação, consciência e organização da sociedade. O 
poder econômico, o populismo e a demagogia interfe-
rem negativamente na formação das intenções de voto.

Em junho, entraremos na reta final para o deline-
amento do quadro das disputas municipais em 2012, 
já que serão realizadas as convenções partidárias.

As eleições municipais são geralmente as mais 
quentes e disputadas, dada a maior proximidade dos 
atores e temas do cotidiano da população. A população 
irá acompanhar com interesse crescente as propostas 
e a movimentação dos candidatos.

Um bom prefeito pode alavancar o desenvolvi-
mento econômico e social de uma cidade, assim como 
a eleição de um mau prefeito pode ser um desastre a 
determinar retrocessos gigantescos. Cuidar da edu-
cação das crianças, da saúde pública, do transporte 
coletivo e da mobilidade urbana, da moradia e do sa-
neamento ambiental não é coisa para amadores ou 
irresponsáveis.

Para que o marketing, a mentira, a manipulação e 
a compra de votos não substituam o debate de ideias 
e o confronto de biografias, os partidos políticos têm 
um insubstituível papel como catalisadores do debate 
e organizadores da ação política.

Infelizmente, a tradição partidária brasileira obe-
dece a uma lógica eminentemente cartorial. Os parti-
dos se transformaram em meros cartórios de registros 
de candidaturas, servindo de trampolim para projetos 
vazios e pessoais.

O PSDB-MG tem patrocinado um processo único 
de discussão e mobilização em 2012, ocupando seu 
espaço e cumprindo seu papel. Serão dez cursos de 
formação de candidatos, organizados pelo Instituto 
Teotônio Vilela, nas diversas regiões para preparação 
de nossos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vere-
adores. Já tivemos as etapas sediadas em São João 
del Rei, Pará de Minas, Lavras, Unaí, Montes Claros, 
Juiz de Fora, Poços de Caldas. A próxima será em 
Governador Valadares.

E para alavancar vigorosamente as campanhas 
tucanas em toda Minas Gerais, realizamos no último 25, 
em Belo Horizonte, com a presença de Aécio, Anastasia 
e Sérgio Guerra, o Encontro Estadual do PSDB-MG, 
com a participação de centenas de pré-candidatos dos 
quatro cantos do Estado. Além da palavra de nossos 
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maiores líderes, tivemos uma rica mesa-redonda com 
sete prefeitos do PSDB de regiões diferentes sobre o 
jeito tucano de governar as cidades, palestras sobre 
legislação eleitoral e comunicação nas campanhas e 
uma assembleia que aprovou a Carta Aberta do PSDB 
aos Municípios Mineiros e à sua População, com dire-
trizes e princípios que orientarão a postura do partido 
nas próximas eleições.

Estamos certos que com esse esforço contri-
buiremos para o avanço dos valores fundamentais da 
democracia, da equidade social e da ética na vida das 
cidades e de suas futuras administrações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, pela or-
dem, ao ilustre Deputado Miriquinho Batista, do PT do 
Pará. Em seguida, Deputado Beto Faro.

O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar que, na manhã de 
hoje, na Comissão de Seguridade Social e Família, foi 
aprovado um projeto de minha autoria que “Institui a 
Residência em Enfermagem e dá outras providências”.

Quero agradecer à Deputada Benedita da Silva, 
que foi Relatora do projeto, aprovado por unanimidade. 
Esse projeto, que já foi apresentado em outro momen-
to aqui na Câmara Federal pelo ex-Deputado Paulo 
Rocha, então, não foi aprovado. Nós utilizamos essa 
iniciativa do Deputado e a transformamos em projeto 
de lei, e hoje nós o aprovamos na Comissão.

Então, quero agradecer a todos os membros da 
Comissão e também à Relatora Benedita da Silva.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, senhoras e senhores membros 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, demais presentes 
neste plenário, boa tarde! Boa tarde também aos que 
nos assistem pela TV ou Internet e a todos aqueles 
que nos escutam.

Peço que este registro conste nos Anais desta 
Casa e que se dê publicidade no jornal impresso, na 
rádio, no site da Câmara e no programa A Voz do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui 
relatar que hoje na Comissão de Seguridade Social e 
Família foi aprovado o Projeto de Lei nº 1.622, de 2011, 
de minha autoria. Esse mesmo projeto já havia sido 
apresentado pelo companheiro e ex-Deputado Paulo 
Rocha. O PL nº “Institui a Residência em Enfermagem 
e dá outras providências”.

Trata-se de projeto de lei apresentado nesta Casa 
há 14 anos, que tramitou em três Comissões Perma-
nentes, com pareceres favoráveis em duas delas, e por 
não ter sido o votado o parecer do Relator da Comissão 

de Constituição e Justiça, o mesmo foi arquivado com 
base no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara 
Federal, por não ter seu autor conseguido sua reeleição.

Anos de trabalho foram perdidos, sem contar os 
prejuízos de diversas categorias de trabalhadores que 
têm como bandeira de luta a residência na área de saúde.

Em 1996, o ex-Deputado Paulo Rocha, do Partido 
dos Trabalhadores do Estado do Pará, trouxe para esta 
Casa o importante debate, para garantir à categoria 
dos enfermeiros a residência como pós-graduação.

Como os demais campos do conhecimento téc-
nico e científico, a área de enfermagem necessitava 
de um sistema de ensino e pesquisa que garantisse 
um treinamento adicional aos profissionais, haja vista 
que se torna cada vez mais complexo e de tecnologia 
mais sofisticada. 

Além de que o alongamento do ensino superior 
através da pós-graduação representa uma tendência 
universal, atingindo todas as áreas do conhecimento, ne-
cessitando sua implementação para as áreas de saúde.

Não há dúvidas de que a instituição de um pro-
grama de residência para a área da saúde beneficia 
não só aqueles que poderão aprimorar seus estudos, 
mas toda a sociedade, que poderá contar com profis-
sionais mais qualificados.

A proposta apresentada é o texto original apre-
sentado pelo companheiro e ex-Deputado Paulo Ro-
cha, com a adequação no seu artigo 4º, realização 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viços Públicos. A proposta já foi largamente debatida 
nesta Casa e hoje foi aprovada por unanimidade, por 
entenderem que é uma matéria de grande relevância 
e urgência.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Beto Faro.
O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, registro com muita alegria a realização, 
hoje, do 18º Grito da Terra Brasil, uma mobilização 
realizada e coordenada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG.

Estive presente ontem na chegada das delegações. 
Do Pará veio uma grande delegação. Neste momento, 
aliás, a nossa Presidente da República está receben-
do os trabalhadores e anunciando o lançamento de um 
conjunto de políticas voltadas para esse segmento, a 
agricultura familiar do Brasil, o que foi negociado durante 
vários dias com a coordenação do movimento.

Então, quero parabenizar a CONTAG pela reali-
zação deste movimento.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como 
lidos pronunciamentos em que abordo esse tema e o 
da realização da Rio+20, no mês que vem, no Brasil.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
é com a alegria de um militante histórico do movimento 
sindical dos trabalhadores rurais do Pará e do Brasil 
que faço uso desta tribuna para homenagear a CON-
TAG e a todas as federações de trabalhadores rurais 
pela realização da 18ª edição do Grito da Terra Brasil.

Nesta edição, cerca de 8 mil trabalhadores e traba-
lhadoras rurais vieram de todos os Estados brasileiros 
para cobrar do Governo Federal respostas concretas 
à pauta de reivindicações adotada por este principal 
ato político da CONTAG.

Para quem não acompanha as atividades do mo-
vimento sindical dos trabalhadores rurais, esclareço 
que o Grito da Terra é um ato que se realiza a cada 
ano, em âmbito nacional e também nos Estados, e se 
constitui na principal manifestação de massa dos tra-
balhadores rurais do Brasil.

Trata-se de um momento de afirmação coletiva de 
cidadania por parte desses trabalhadores que durante 
séculos foram tratados à margem das políticas públicas 
neste País. Os avanços sociais e políticos consagrados 
na Constituição de 1988 ensejaram os espaços para o 
maior protagonismo dos trabalhadores rurais na cena 
política nacional e dos Estados.

Com toda a humildade, mas com orgulho, devo 
dizer que a origem do Grito da Terra Brasil está asso-
ciada às lutas no Estado do Pará, nos anos iniciais da 
década de 1990, organizadas pela FETAGRI-PA, en-
tidade que tive a honra de presidir. Naquele momento, 
os trabalhadores rurais, por meio dos Gritos da Terra 
Pará, empreenderam fortes mobilizações, em especial, 
para garantir a eficácia dos comandos da Constituição 
e da Lei nº 7.827, de 1989, sobre os Fundos Constitu-
cionais, que finalmente estabeleceram as bases ins-
titucionais para o início do acesso e da massificação 
do crédito rural pela agricultura familiar nas regiões 
menos desenvolvidas do País.

Por ocasião dos Gritos, os trabalhadores rurais 
têm conseguido avanços notáveis na direção da uni-
versalização de direitos em todas as esferas. Na esfera 
produtiva, pode-se dizer que, mesmo tardiamente, a 
conquista da primeira geração da agricultura familiar 
foi a democratização do acesso ao crédito rural, final-
mente consagrada no Governo do Presidente Lula.

Da mesma forma, devemos creditar aos Gritos da 
Terra várias outras conquistas dos agricultores familia-
res brasileiros. São os casos do programa de compras 

de alimentos da agricultura familiar, do programa de 
seguro de preço, do Proagro Mais, dos programas de 
renegociação de dívidas rurais e vários outros instru-
mentos econômicos e sociais de apoio específico para 
esses trabalhadores.

Graças aos vários Gritos da Terra, o PRONAF 
foi transformado no maior programa de financiamento 
exclusivo para a agricultura familiar de todo o mundo, 
inclusive com profundas mudanças conceituais como 
as materializadas na instituição do PRONAF Sistêmico. 
A dimensão política alcançada pelo PRONAF projetou 
a simbologia do programa para além das fronteiras na-
cionais e serve de inspiração e referência para as lutas 
dos agricultores familiares do MERCOSUL, pela criação 
de programas assemelhados nos respectivos países.

No dia de hoje, quarta-feira, os trabalhadores 
concentraram-se em frente ao Congresso Nacional 
para dar publicidade e cobrar do Governo e do Con-
gresso todas as suas demandas.

Pode-se dizer que neste ano a diretriz política 
central do GTB está direcionada para a retomada da 
reforma agrária e a segurança alimentar para todos 
os brasileiros.

Em torno dessa diretriz destacamos, nesta 18ª 
edição do Grito da Terra, que camponeses, indígenas, 
quilombolas e trabalhadores rurais de modo geral estão 
negociando extensa e variada pauta de valorização da 
agricultura familiar e, neste último caso, demonstrando 
os níveis de consciência e maturidade dos trabalha-
dores que apoiam os vetos da Presidenta Dilma às 
mudanças no Código Florestal aprovadas nesta Casa.

Nestes termos, essas negociações incluem as 
demandas emergenciais e estruturais desses segmen-
tos sociais: mudanças qualitativas no PRONAF; pro-
teção da renda agrícola; continuidade da demarcação 
de territórios indígenas e quilombolas; ampliação do 
programa de reforma agrária; direitos trabalhistas; po-
líticas de gênero, de extensão dos serviços de saúde e 
educação; ampliação dos direitos previdenciários; po-
lítica de assistência técnica e exigência de tratamento 
especial e diferenciado para a agricultura familiar nas 
negociações comerciais internacionais, em todos os 
níveis integram a agenda de negociações do Grito.

Neste ano, o GTB tem um apelo especial, pois 
realizado no auge de uma crise econômica mundial 
cuja marca parece ser a imprevisibilidade da sua in-
tensidade e da sua duração.

Por conta desse fato, sugeriria à CONTAG pautar 
com ênfase nas negociações do Grito a viabilização 
de instrumentos de proteção da renda da agricultura 
familiar, na medida em que este é o ponto nevrálgico 
para a defesa da economia camponesa contra os efei-
tos da crise. A propósito, apresentei proposição nesse 
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sentido, na Câmara dos Deputados, ainda no ano de 
2007, que poderia servir de subsídio para as postula-
ções da coordenação do GTB. 

Todavia, ainda que requeira mecanismos de de-
fesa, não tenho dúvida de que a agricultura familiar e 
a reforma agrária devem ser tidas como via de solução 
para a crise. E esta compreensão está fortemente pre-
sente na substância política que orienta a 18ª edição 
do Grito da Terra Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo a Direção da 
CONTAG e as Federações, bem como todas as traba-
lhadoras e todos os trabalhadores que estão mobiliza-
dos neste ato maior da agricultura familiar do Brasil.

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, o Brasil 
sediará, de 13 a 22 de junho, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20. A definição do Brasil e da cidade do Rio de 
Janeiro para sediar o evento resultou das ações da 
política externa do Governo Lula, empenhada em pro-
jetar globalmente o compromisso do nosso País com 
o enfrentamento dos desafios globais relacionados à 
pobreza, ao meio ambiente e ao direito ao desenvol-
vimento de todas as nações.

Participarão do evento delegações de mais de 
160 países, incluindo Chefes de Estado e de Governos, 
além de organizações da sociedade civil.

Em meio a um clima de ceticismo sobre a efeti-
vidade dos seus resultados por conta da postura dos 
principais países desenvolvidos, a Rio + 20 debaterá 
os principais desafios na esfera global a partir da crítica 
aos pífios resultados da Agenda 21 e das Convenções 
do Clima e da Biodiversidade, o tripé fundamental ge-
rado na Eco 92, também realizado na cidade do Rio 
de Janeiro.

Neste pronunciamento tento expor uma resenha 
temática deste grandioso evento das Nações Unidas 
com o intuito de internalizar, nesta Casa, os grandes 
temas e os maiores desafios atualmente postos para 
a sociedade global e, em particular, para a sociedade 
brasileira.

A Conferência será iniciada com a III Reunião do 
Comitê Preparatório, na qual deverá ser negociada a 
Declaração da Rio+20. Em seguida ocorrerão os Diá-
logos para o Desenvolvimento Sustentável, nos quais 
especialistas da sociedade civil debaterão temas cen-
trais para o desenvolvimento sustentável. De 20 a 22 
de junho, o Segmento de Alto Nível concluirá a Rio+20 
com a presença dos Chefes de Estado e de Governo.

Ao longo da Conferência, países, organizações 
internacionais e da sociedade civil realizarão eventos 
paralelos para a discussão de temas específicos da 
agenda de desenvolvimento sustentável, que não in-
cidem sobre a negociação. 

Quanto aos temas, a “economia verde” no con-
texto do desenvolvimento sustentável e da erradica-
ção da pobreza constitui um dos principais temas da 
Conferência, conforme decisão da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas.

Há fortes controvérsias sobre esse conceito. Para 
muitos, significa um retrocesso ao conceito de desen-
volvimento sustentável, cujos paradigmas não se con-
cretizaram nos 20 anos desde a Eco 92.

A questão é polêmica, pois os países desenvol-
vidos tendem a colocar a economia verde como um 
substituto do desenvolvimento sustentável, com foco 
nos aspectos ambientais e econômicos. Os países da 
ALBA (Aliança Bolivariana para os povos da Nossa 
América) possuem especial resistência ao tema, por 
considerarem que a economia verde seria fórmula para 
a “mercantilização” da natureza.

O Brasil defende que a economia verde deve ser 
um instrumento para a construção do desenvolvimento 
sustentável, considerado em seus três pilares – econômi-
co, social e ambiental –, e não um substituto do conceito 
de desenvolvimento sustentável, legado da “Rio-92”.

Na posição brasileira, não haveria uma única 
economia verde para atingir-se o desenvolvimento 
sustentável. Cada país trabalharia com base em suas 
características nacionais. Como forma de agregar o 
aspecto social ao conceito, o Brasil propôs a formula-
ção “economia verde inclusiva”, que tem defendido em 
diversos foros, como G-20, Banco Mundial e encontros 
preparatórios para a Conferência.

O “crescimento verde” é outro conceito a gerar 
controvérsias, na medida em que se atribui responsa-
bilidade aos países em desenvolvimento – que deverão 
ter maiores taxas de crescimento econômico no cur-
to prazo –, relativizando a responsabilidade histórica 
dos países desenvolvidos pela promoção do modelo 
econômico adotado até hoje.

O Brasil não apoia a expressão “crescimento 
verde”, ainda que não discorde da necessidade de 
o crescimento ocorrer em bases sustentáveis. Mas o 
acréscimo do adjetivo “verde” não garante a promoção 
do desenvolvimento sustentável em toda a sua com-
plexidade. Assim, o Brasil tem procurado suprimir da 
Declaração da Rio+20 as menções ao conceito, pro-
pondo referências à “economia verde” de cunho mais 
abrangente, como um dos instrumentos para a conse-
cução do desenvolvimento sustentável. Os países da 
OCDE são os grandes defensores do conceito, mas o 
G77/China é fortemente refratário a qualquer menção 
a crescimento verde na Declaração.

Associado aos temas anteriores, tem-se como 
inevitável para a sobrevivência do planeta a alteração 
dos padrões dominantes de produção e consumo. Afi-
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nal, considerando a incorporação de centenas de mi-
lhões de pessoas do mundo em desenvolvimento na 
classe média e o crescimento da população mundial, 
que poderá alcançar 9 bilhões de pessoas em 2050, 
impõe-se a alteração desses padrões, o que consta 
do Princípio 8 da Declaração do Rio.

O texto em negociação para a Rio+20 faz refe-
rência à adoção de Plano Decenal de Programas de 
Consumo e Produção Sustentáveis. Mas há a recusa 
dos países desenvolvidos em assumir compromissos 
financeiros.

O Brasil defende que padrões sustentáveis de 
produção e consumo devem ser adotados por todos 
os países, respeitada a necessidade de os países de-
senvolvidos assumirem a liderança no processo. Não 
se pode exigir que apenas a nova classe média dos 
países emergentes tenha padrões sustentáveis de 
consumo. Todos os países devem contribuir para esse 
esforço, tendo em vista o princípio das responsabilida-
des comuns, porém diferenciadas.

Nessa concepção, os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável poderiam ser ferramenta efetiva na 
alteração dos padrões insustentáveis de produção e, 
especialmente, de consumo.

A propósito, este é um dos principais temas da 
Rio+20, conforme decisão da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas. O Ministério do Meio Ambiente reco-
menda que os ODS reflitam os três pilares do desen-
volvimento sustentável: ambiental, social e a dimensão 
econômica do desenvolvimento.

Estados Unidos da América, Canadá e Nova Ze-
lândia pediram reserva quanto à seção do texto que 
inclui ODS.

Em acordo preliminar no G77/China sobre os 
princípios e as características dos ODS destaca-se a 
necessidade de serem complementares aos Objetivos 
do Desenvolvimento do Milênio ODM; de contribuírem 
para a erradicação da pobreza; de terem aplicação 
universal, mas em linha com o princípio das respon-
sabilidades comuns, porém diferenciadas.

O detalhamento dos Objetivos será feito com con-
sideração às diferentes realidades nacionais.

Outro ponto relevante da agenda da Rio+20 será a 
discussão de metodologias complementares para medir 
a riqueza – um novo PIB –, de modo que as medidas 
de “riqueza” levem em consideração não apenas o pi-
lar econômico do desenvolvimento sustentável, mas 
também os pilares social e ambiental.

Entende-se que as medidas atuais de cresci-
mento econômico e geração de riqueza não refletem 
fielmente os desafios do desenvolvimento sustentável, 
ao enfocarem unicamente o pilar econômico. O IBGE 
publica, periodicamente, Indicadores de Desenvolvi-

mento Sustentável, que poderão evoluir e permitir ao 
Brasil incorporar o pilar ambiental em sua contabili-
dade nacional.

Há ainda outros temas que prometem muita dis-
cussão e controvérsias antes que sejam incluídos 
numa agenda multilateral. Um deles é a proposta de 
Piso de Proteção Socioambiental Global. O Brasil 
propõe a criação na Rio+20 de um Programa de Pro-
teção Socioambiental Global, que tem como objetivo 
a garantia de renda para superar a pobreza extrema 
em todo o mundo e promover ações estruturantes que 
garantam qualidade ambiental, segurança alimentar, 
moradia adequada e acesso à água limpa para todos.

Outro tema é a conservação da biodiversidade 
marinha em áreas além da jurisdição nacional. Trata-
-se de matéria que desperta interesse crescente na 
comunidade científica e na sociedade civil internacio-
nais. A Declaração da Rio+20 apresenta proposta de 
lançamento de processo de negociação de um acordo 
multilateral sobre o tema, sob a Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar.

Sublinhe-se também o tema da Biodiversidade, 
cujo principal foro multilateral negociador é a Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), criada na Rio-92. 

Por sua condição singular de possuir a maior di-
versidade biológica do planeta e um dos mais dinâmi-
cos setores agropecuários, o Brasil traduz nos foros 
multilaterais a complexidade do tema para o País. No 
Ano Internacional da Biodiversidade (2010), reiterou-se 
compromisso com o combate à perda de biodiversidade 
e sua conservação e uso sustentável. Esforços nessa 
área já resultaram no declínio de 78% na taxa anual 
de desmatamento da Amazônia desde 2004 e na am-
pliação em 100% das áreas protegidas desde 2002.

Enfim, Sr. Presidente, são temas, ente outros, 
decisivos para o futuro da humanidade e do desen-
volvimento que serão objeto de nivelamento e difícil 
consenso entre os países. Finalizo louvando a atitude 
corajosa e responsável da Presidenta Dilma, que, em 
sincronia com as expectativas internacionais sobre a 
postura brasileira na Rio+20, não hesitou em vetar as 
aberrações incorporadas no Código Florestal, nesta 
Casa, e pela edição da Medida Provisória nº 571, que 
resgatam a credibilidade do posicionamento do Brasil 
na temática ambiental em escala global.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
ilustre Deputado Vitor Paulo quer também um minu-
to? (Pausa.)

V.Exa. tem a palavra para sua intervenção, por 
1 minuto.

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, quero registrar que participei, nes-
se último sábado, das comemorações pelo aniversário 
de 198 anos de emancipação político-administrativa do 
Município de Maricá, no Rio de Janeiro.

Na sessão solene realizada na Câmara Municipal, 
fui agraciado com a Placa de Cidadania Maricaense, 
honraria concedida a personalidades e cidadãos que 
contribuem com o desenvolvimento daquela cidade. 

Em minha infância, tive o privilégio de visitar por 
várias vezes esse Município que fica a 50 quilômetros 
da capital; uma fonte de belezas com seus rios, lagoas, 
cachoeiras, montanhas, fazendas com grande conteú-
do histórico e nove lindas praias, constituindo-se assim 
em um verdadeiro paraíso.

Quero ressaltar também que, em meu primeiro 
mandato, já enviei ao Município de Maricá emendas 
individuais, que totalizam recursos no valor de 1 mi-
lhão e 600 mil reais, que serão destinados à saúde e 
à educação no Município, bem como pretendo destinar 
outros recursos para a inclusão digital.

Ainda, Sr. Presidente, com o objetivo de beneficiar 
a cidade, tenho ainda buscado o apoio do Ministro da 
Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, para que sejam 
oferecidos incentivos ao setor pesqueiro da cidade, 
bem como para se realizar a implementação do proje-
to Cimento Social, que proporciona moradias a custo 
reduzido para a população de baixa renda. 

Finalizando, parabenizo o nobre Vereador do 
PRB e Presidente do Legislativo Municipal, Luciano 
Rangel e todos os Vereadores. Enfim, expresso minha 
sincera gratidão aos cidadãos maricaenses e reitero 
minha disposição para trabalhar em favor desse povo 
amigo e hospitaleiro, a quem estou à inteira disposição.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, pela ordem, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, por 1 minuto.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero registrar que hoje pela 
manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, foi 
aprovado de forma conclusiva o relatório que torna 
carreira exclusiva de Estado os funcionários do IBGE. 
Foi uma grande conquista para todos eles, que aguar-
davam essa possibilidade e que hoje foi configurada.

Também agradeço pelo apoio à Deputada Bene-
dita da Silva, dizendo que foi extremamente importante 
na Comissão de Segurança Pública a aprovação hoje 
do relatório que garante a regulamentação das Guar-
das Municipais.

É um anseio de muito tempo esse projeto, que 
apresentei em 2003, e que agora está sendo aprovado 

de forma conclusiva por essa Comissão. Faltam ainda 
a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Estamos atrás 
dessa aprovação o mais rápido possível. 

Quero cobrar desta Casa a votação da alteração 
do fator previdenciário e também da recuperação das 
aposentadorias e pensões. É uma vergonha que esta 
Casa não tome uma atitude a esse respeito, já que a 
urgência foi votada e não está sendo votado o mérito.

Obrigado, Presidente Inocêncio.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Al-
berto Filho, do PMDB do Maranhão. S.Exa. dispõe de 
3 minutos na tribuna.

O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar que, ontem à tarde, tive a 
infelicidade de receber um e-mail no nosso gabinete 
que dizia que os juristas destinados a elaborar o an-
teprojeto do Código Penal querem descriminalizar o 
plantio de drogas.

Ora, Sr. Presidente, quer-se, então, dar um sal-
vo-conduto aos plantadores de maconha? Isso leva à 
descriminalização do tráfico de drogas. Isso é um ab-
surdo! Nós não podemos aceitar esse tipo de descri-
minalização, em que se diz que plantar, comprar, guar-
dar ou portar a droga não é mais considerado crime.

Como foi falado aqui pelo orador que me ante-
cedeu, 80% dos crimes de homicídios são causados 
pelo tráfico de drogas. E, em estudo recente, sabemos 
que hoje o maior problema do nosso País não é saúde 
nem educação, mas sim o tráfico de drogas.

Faço parte da Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.663, de 2010, que 
altera e acrescenta artigos à Lei que trata do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Pedi ao 
Presidente daquela Comissão Especial uma audiência 
pública com esses juristas para solucionarmos esse 
problema. Não podemos aceitar esse tipo de deci-
são por parte desses juristas. Não podemos aceitar e 
aprovar, nesta Casa, a descriminalização do plantio, 
do porte e da compra e guarda de drogas.

Sinto-me triste em falar desta tribuna sobre esse 
tema, mas temos que cortá-lo pela raiz, não podemos 
aceitar isso de jeito nenhum.

Peço aos Deputados que fazem parte dessa Co-
missão que nos apoiem no requerimento para esta au-
diência pública, para resolvermos esse problema. Não 
podemos aceitar de jeito nenhum que esse assunto vá 
para a frente, senão daqui a alguns dias o tráfico de 
drogas também será liberado. 

Expresso minha decepção com os juristas pela 
decisão que tomaram em relação a esse anteprojeto.



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19575 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Fátima 
Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero ini-
cialmente, de forma muito breve, saudar a Desembar-
gadora Sulamita Pacheco, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, que ontem, respondendo à ação 
originária na qual a Governadora Rosalba Ciarlini pedia 
a ilegalidade da greve dos servidores e professores da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, não 
só reconheceu a legalidade do movimento paredista, 
como defendeu o direito à greve como instrumento de 
luta por uma educação mais digna. A decisão encheu 
de esperanças os servidores públicos do nosso Estado 
e os trabalhadores em educação em geral.

Vale ressaltar que os funcionários da Universida-
de Estadual do Rio Grande do Norte estão em greve 
desde o início do mês, exigindo pura e simplesmente 
o cumprimento do acordo trabalhista, firmado em se-
tembro do ano passado, que pôs fim a uma greve que 
durou cerca de 90 dias.

Como proferiu a juíza, ficou evidenciado o des-
cumprimento do Estado no que diz respeito ao acor-
do. Agora cabe, segundo a juíza, assegurar o direito à 
greve, porque traz, como consequência, a segurança 
de uma educação mais digna.

Sras. e Srs. Parlamentares, reitero aqui mais uma 
vez nosso apelo para que a Governadora restabeleça 
as negociações com a categoria. Não é certo suspen-
der salários, como fez agora com os funcionários da 
UERN, inclusive numa atitude de revanchismo pelo 
fato de ter sido vaiada por um grupo de servidores em 
Pau dos Ferros, no interior do Estado. O nosso apelo é 
para que a Governadora negocie. Não é suspendendo 
salários que se resolve. Greve se resolve com diálogo, 
com negociação.

Quero, Sr. Presidente, estender minha solida-
riedade aos docentes das universidades federais que 
estão em greve. Hoje mesmo o comando do ANDES 
esteve na Comissão de Educação, que tem à frente 
o Deputado Newton Lima, ocasião em que todos da 
Comissão expressaram sua solidariedade. 

Quero dizer que nós, o Núcleo de Educação e 
a bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos fa-
zendo uma ponte com o Governo para que avance nas 
negociações não só com o ANDES, mas também com 
o PROIFES, que representa uma parcela importante 
dos professores das instituições federais de ensino su-
perior neste País; com a FASUBRA, que representa os 
servidores técnicos e administrativos das universidades 
públicas; com o SINASEFE, que representa os profes-

sores e técnicos dos Institutos Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica do nosso País. Trata-se de 
uma reivindicação mais do que justa. 

Na verdade, precisamos, Deputado Fernando 
Ferro, que o Governo se sente à mesa com o AN-
DES, o PROIFES, o SINASEFE, a FASUBRA, para 
dar continuidade àquilo que o Governo já iniciou, que 
é a reestruturação das carreiras. É preciso avançar 
nessa pauta.

Por fim, Sr. Presidente, quero deixar nosso apelo 
no sentido de que apresentemos emendas supressivas 
à Medida Provisória nº 568, que tramita nesta Casa. 
Nossa emenda visa exatamente garantir os direitos 
já adquiridos pelos profissionais da Medicina e pelos 
demais profissionais que atuam em atividades insalu-
bres e perigosas. 

Portanto, nós estamos pedindo a retirada... 
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputada Fátima Bezerra.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
deixar o nosso apelo no sentido de que apresentemos 
emendas supressivas à Medida Provisória nº 568, que 
tramita nesta Casa. Nossa emenda visa exatamente 
garantir os direitos já adquiridos pelos profissionais da 
Medicina e pelos demais profissionais que atuam em 
atividades insalubres e perigosas.

Portanto, estamos pedindo a retirada do art. 44 e 
anexos. O artigo introduz jornadas de 40 e 20 horas com 
salários proporcionais para os servidores ocupantes de 
cargo de Médico, Médico/Área e de Médico Veterinário 
do quadro de pessoal do PCCTAE – Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, ins-
tituído pela Lei 11.091, de 2005. Em momento algum 
o referido plano foi objeto de negociação entre a SRH/
MPOG e a FASUBRA. Assim como a retirada dos arts. 
86 e 87 da Seção XXIV da MP. Os dispositivos vêm de 
maneira incisiva alterar sobremaneira o art. 68 da Lei 
8.112, de 1990 – RJU, no que tange à insalubridade e 
periculosidade, sem contudo ter sido objeto de nego-
ciação ou sequer debate com as entidades represen-
tativas dos trabalhadores no serviço público.

A Medida Provisória 568, de 2012, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, trata de alterações em pla-
nos de carreira e tabelas salariais que beneficia cerca 
de 15 entidades representativas em diversos órgãos 
públicos. Mas reduz em 50% os salários dos médicos e 
veterinários e transforma insalubridade e periculosidade 
em valores fixos, não mais percentuais sobre salário.
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A redução em termos financeiros dos adicionais 
não inibirá o trabalhador em se expor aos riscos, posto 
que estes na maioria das vezes são inerentes ao fazer 
cotidiano de suas funções. 

O resultado então será tão somente a redução 
da verba compensatória pelo risco, e que em momento 
algum dá conta da cobertura à saúde, se acometido de 
qualquer enfermidade ou acidente. Visa a norma tão 
somente minimizar o custo da despesa de pessoal e 
não tratar da essência do direito à vida, como deveria 
estar tratando.

Destaco que o dispositivo fere o direito conquis-
tado por este segmento no que tange a sua jornada 
de trabalho semanal que hoje é de 20 horas, conforme 
estabelecido na Lei 9.436, de 1997.

Vigorando a MP 586, de 2012, sem a devida su-
pressão do seu art. 44, teremos então um conflito, dado 
que estes profissionais cumprem jornada de trabalho 
de 20 horas há décadas em função de regulamenta-
ção de sua profissão.

Estou em constante contato com o Líder do Go-
verno, Arlindo Chinaglia, que é médico e está bastante 
sensibilizado, no sentido de que o Governo retome ne-
gociação com a categoria, faça as devidas correções 
na MP e assim garanta justiça com os profissionais 
que cuidam da vida do ser humano, sobretudo dos 
mais pobres que carecem do SUS.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Fátima Be-
zerra, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conforme 
o que foi ajustado no dia de ontem, vamos cancelar a 
Ordem do Dia de hoje e iniciar uma sessão extraordi-
nária para votar a PEC do Sistema Nacional de Cultura. 
A propósito, convoco as Sras. e os Srs. Deputados ao 
plenário para iniciarmos a votação, que será nominal.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra-
balhos. (Pausa.)

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Blo-
co/PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós queremos um novo painel, pela forma 
regimental, na sessão extraordinária, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Por quê, 
Deputado?

Deputado Lincoln Portela, esta não é uma pro-
posta do Governo. Se a decisão for essa, eu não vou 
colocar a PEC em votação.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. é 
o Presidente desta Casa, tem conduzido esta Casa com...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esta não 
é uma questão do Governo; não tem nada a ver com 
a votação de matérias do Governo. É uma matéria da 
Câmara dos Deputados. Não é nenhuma PEC do Go-
verno. É a PEC de um Deputado.

O SR. LINCOLN PORTELA – Exatamente. Nós 
temos muitas PECs. A única coisa que nós estamos 
pedindo é um novo painel.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos... Aliás, eu 
não vou encerrar os trabalhos. Vou manter a sessão 
normalmente, mas não haverá Ordem do Dia. Portanto, 
não vamos mais votar a PEC no dia de hoje. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou fazer 

um discurso. Eu acho um absurdo, Deputado Lincoln 
Portela. Eu quero registrar a V.Exa. que essa oposição 
que V.Exa. está fazendo é uma oposição contra a cul-
tura do País, exatamente porque o que nós votaríamos 
seria uma PEC importantíssima, que trata do estabe-
lecimento de um sistema nacional de cultura. Trata-se 
de uma proposta apresentada por um Deputado que 
nada tem a ver com o Governo nem com os problemas 
entre o PR e o Governo. Portanto, não prejudica em 
nada. Nós estamos querendo votar uma matéria que é 
de iniciativa do Parlamento, uma iniciativa desta Casa. 

Portanto, a obstrução que V.Exa. está fazendo 
não é ao Governo; é uma obstrução ao Parlamento 
brasileiro. 

Quero dizer a V.Exa. que acho um equívoco enor-
me esse posicionamento e esse comportamento. Eu 
não poderia deixar de registrar isso neste momento.

 O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela Liderança do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. A primeira coisa que eu queria dizer a V.Exa. 
é que é relativo o que é absurdo ou não. 

Nós temos PECs nesta Casa, como a PEC nº 
549, dos Delegados; a PEC nº 308, que trata da segu-
rança nos presídios; a PEC nº 534, da Guarda Muni-
cipal; a PEC nº 300; a PEC nº 544. Minas Gerais está 
sofrendo com a não criação de 4 Tribunais Regionais 
Federais. Nós temos mais de 50 mil processos parados 
na segunda instância. A PEC nº 544 já foi aprovada, 
em 2 turnos, no Senado Federal e precisa ser apro-
vada nesta Casa, já que tramita há 10 anos e tem a 
ver com segurança pública, porque Justiça tem a ver 
com segurança pública.

Sr. Presidente, o posicionamento do Partido da 
República nada tem a ver com o Governo, pelo con-



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19577 

trário. O que eu ouvi sobre o Governo nos corredores 
não foi bem isso que V.Exa. está dizendo. Ao contrário, 
sem citar nomes, até agradecimentos. Mas não é uma 
questão do Governo. 

O Partido da República não tem nenhum proble-
ma com o Governo Federal. O Partido da República 
está numa posição de independência. Temos votado 
com a Presidenta Dilma Rousseff em 95% das maté-
rias. Não há nenhum problema. O fato de eu ter exter-
nado ontem meu posicionamento de como a SRI está 
tratando, no caso de alterar as prioridades que foram 
apresentadas – eu não citei nenhum nome da SRI –, 
o fato de alterar as prioridades, prejudicando os Parla-
mentares e as Prefeituras brasileiras, traz um mal-estar 
e um conflito muito grande para os Parlamentares do 
meu partido e para os Parlamentares da minha base. 

Sr. Presidente, fui eleito Líder pelo Partido da 
República e pelo Bloco. Eu preciso defender os inte-
resses republicanos e democráticos desse Bloco e 
dos Prefeitos que estão em torno dele. Mas esse é 
um outro problema. 

Hoje, Sr. Presidente, o que me preocupa é o 
Brasil ser – aqui eu citei PECs em relação à seguran-
ça pública e à magistratura – hoje o 5º país mais vio-
lento do mundo. Nós temos trabalhado em relação à 
corrupção, e muito bem, porque hoje o Brasil está no 
145º lugar no ranking da corrupção. As redes sociais 
têm trabalhado muito contra isso. Nós temos trabalha-
do procurando votar matérias nesta Casa, inclusive a 
PEC do voto aberto. Precisamos votá-la para resolver 
essas questões na Câmara dos Deputados. 

O desrespeito gera violência, e o Brasil é o País que 
tem uma cultura da violência, é um país que está violento.

Sr. Presidente, agora são 16h57min. Eu sei das 
nossas atividades nas Comissões, eu sei das ativida-
des que cabem a todos nós, mas nós não podemos 
deixar o País violento como está. 

Entendo muito bem a questão da cultura. O Bra-
sil precisa avançar nessa área. Mas o que não pode 
acontecer mais é uma mulher ser espancada a cada 
5 minutos no Brasil; 10 mulheres serem assassinadas 
por dia no Brasil; 137 pessoas serem assassinadas 
por dia no Brasil; 1 milhão e 100 mil pessoas serem 
assassinadas em 30 anos no Brasil; 200 mil jovens, 
de 14 a 24 anos, serem assassinados nos últimos 30 
anos no Brasil.

Precisamos resolver a questão de um Código 
Penal retrógrado, de 70 anos, caduco. Temos que ver 
as questões do ECA. Temos uma série de questões na 
área de segurança pública que não são resolvidas. Te-
mos Deputados competentes, trabalhando com afinco 
e dedicação. Sei muito bem que V.Exa. é também um 
Presidente que tem essa dedicação.

A minha preocupação, o nosso protesto hoje, 
está em cima das questões de segurança pública, 
de PECs seriíssimas de segurança pública, que não 
podemos mais permitir que fiquem à deriva de todo 
esse processo.

Portanto, esse é o posicionamento do partido, 
que nada tem a ver com o Governo Federal. Estamos 
pacificados, numa posição de independência. É uma 
outra questão. Meu posicionamento de ontem já foi 
muito bem-esclarecido e deixo o de hoje em nome do 
Partido da República e do Bloco.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero di-

zer ao Deputado Lincoln Portela que concordamos 
em número, gênero e grau com todas as afirmações 
de S.Exa., mas uma coisa não justifica a outra. Não 
podemos impedir a votação de um projeto importante 
como esse. Hoje mesmo, em conversa com o Ministro 
da Justiça, tratamos de segurança pública. Por propos-
ta de S.Exa., marcamos para a semana do dia 12 a 
votação de projetos sobre segurança pública em que 
há acordo na Casa.

É lamentável não podermos votar hoje proposta 
tão importante como a da cultura.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem ques-
tionar a legitimidade da orientação do PR, tampouco, 
como V.Exa. acabou de dizer, a importância do tema 
segurança pública, mas como houve uma reunião do 
Colégio de Líderes em que ficou decidida – o Gover-
no foi o último a aderir a esse acordo – a votação ou 
a tentativa de votação da chamada PEC da Cultura, 
eu sugeriria a V.Exa., respeitosamente, que abrisse a 
Ordem do Dia pautando a PEC.

Naturalmente, vamos analisar o quorum. A partir 
daí, se entendermos que não vai dar para votar, po-
deremos começar a discutir a matéria, porque acho 
que cumpriríamos o acordo, respeitando a posição 
de cada partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encerrar 
esta sessão, vou chamar uma sessão extraordinária.

Iniciaremos a Ordem do Dia com a discussão, 
com o número de Deputados...

Zeraremos o painel. Não há problema.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero um novo painel.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o maior programa de distribuição de 
renda da história do nosso País e do mundo, o Bol-
sa Família, contraria todas as previsões negativas e 
segue evoluindo mais e mais. As contrapartidas vêm 
sendo fiscalizadas constantemente e os resultados 
são bastante satisfatórios. Basta ver os números rela-
tivos à frequência escolar das crianças beneficiárias 
do programa. Em fevereiro e março deste ano, 88,1% 
dos menores entre 6 e 17 anos, cujas famílias recebem 
o auxílio, tiveram a frequência escolar acompanhada. 
Foi o mais alto índice de retorno da informação já al-
cançado na série histórica da coleta, de acordo com 
informações do Departamento de Condicionalidades 
da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Significa que, neste início de ano, mais de 16 
milhões de crianças e adolescentes foram monitora-
dos pela rede de profissionais da educação nos Mu-
nicípios. Desse total, em março, 519 mil estudantes 
acompanhados tiveram baixa frequência, não se en-
quadrando nas exigências do programa. Ou seja, cerca 
de 3%, um número bem baixo, o que revela o suces-
so da metodologia do Bolsa Família e das exigências 
de contrapartidas. Devemos o agradecimento a esse 
grande número de crianças nos bancos escolares ao 
Presidente Lula, um apaixonado pelas consequências 
da distribuição de renda e à Presidenta Dilma Rous-
seff, que continuou trilhando o caminho de sucesso 
iniciado pelo Presidente Lula e apostou na ampliação 
do Bolsa Família.

A frequência escolar é muito importante como 
critério para manutenção do benefício pelas famílias, 
pois estimula os pais a incentivarem seus filhos a se 
dedicarem aos estudos e a não faltarem à escola. Não é 
à toa que a frequência também é um dos critérios para 
repassar recursos às prefeituras. Trata-se do Índice de 
Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), destinado 
todo mês pelo Governo Federal para contribuir com o 
bom funcionamento do Bolsa Família.

O registro da frequência escolar em fevereiro 
e março de 2012 terminou em 28 de abril. Todos os 
Municípios registraram as informações desse quesito 
e apenas nove deles deixaram de atingir o índice de 
retorno necessário para o repasse de recursos refe-
rentes ao IGD-M, que é de 20%. Entre os cem Muni-
cípios com mais crianças beneficiárias para acompa-
nhamento, 17 obtiveram índices superiores a 95%, 
inclusive duas Capitais: Goiânia, com 98,1%, e Porto 
Alegre, com 97,8%.

Como podemos perceber, meus caros colegas 
Parlamentares, o Bolsa Família alcança resultados pra 

lá de satisfatórios. Todos nós sabemos que somente 
por meio da educação teremos um país verdadeira-
mente desenvolvido. Não adianta dar o peixe, se não 
ensinamos a pescar. E essa é a maior virtude do Bolsa 
Família, garantir a subsistência das famílias com au-
xílio financeiro, mas não se limitando a apenas isso. 
O programa estimula a autoestima das famílias como 
um todo e proporciona às crianças a possibilidade de 
terem o direito à educação, que é um direito funda-
mental, garantido pela Constituição Federal, exercido 
em sua plenitude. Isso é cidadania. Diante das atuais 
conquistas, não é mais um sonho distante vislumbrar 
essas crianças que hoje recebem Bolsa Família sen-
tadas nos bancos universitários futuramente. Esse é 
o Brasil que todos nós queremos e pelo qual lutamos. 
Sou um defensor permanente do direito à educação, 
porque sei que ela transforma destinos, amplia hori-
zontes e abre oportunidades.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, volto hoje à tribuna para, com muita satisfação, 
anunciar a abertura do maior São João do Mundo, o 
São João de Campina Grande, conhecido nacional e 
internacionalmente por sua riqueza cultural, folclórica, 
religiosa e de enorme potencial turístico e econômi-
co, como visto, no último ano, por mais de 150 países 
por meio da Record News e da Record Internacional.

Apesar das dificuldades que enfrentamos para 
a sua realização, sem nenhum apoio do Governo do 
Estado da Paraíba, que se manteve ausente e insen-
sível aos movimentos culturais e turísticos da cidade, 
ainda assim, conseguiremos realizar o São João da 
superação. E assim será porque tivemos o suporte de 
várias empresas privadas, como também do Governo 
Federal, que reconhece a dimensão desse evento tão 
importante para a cidade, um evento que gera cerca 
de 10 mil empregos diretos e indiretos, movimentando 
a economia de Campina Grande.

O maior São João do Mundo acontece de 1º de 
junho a 1º de julho. Este ano, graças a uma ação arro-
jada do Prefeito Veneziano Vital do Rêgo, foi possível 
promover uma grande reforma no Parque do Povo, onde 
é centralizada a festa junina de Campina.

O parque ganhou um sistema de drenagem espe-
cial; um sistema completo de esgotamento sanitário; um 
novo piso antiderrapante específico para a dança; três 
baterias de banheiros que não deixam nada a dever 
aos banheiros dos melhores shoppings e aeroportos 
do País; um novo layout, enfim, uma estrutura digna de 
receber bem os campinenses e os turistas que, nesta 
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época do ano, lotam os hotéis, motéis, pousadas, res-
taurantes, bares e lanchonetes da cidade.

E, graças a essa iniciativa, que contou com o meu 
apoio aqui na Câmara e do Senador Vital do Rêgo, 
no Senado, Campina Grande foi incluída nos roteiros 
turísticos da Copa do Mundo de 2014, fato que muito 
nos orgulha. O nosso é o único evento junino a figurar 
no calendário turístico da Copa, graças à grandeza do 
nosso São João e a essa estrutura, que foi considerada 
pelos elaboradores do roteiro como capaz de receber 
bem o turista internacional que virá para o Brasil as-
sistir aos jogos da Copa do Mundo.

Por esse e por outros motivos estou aqui para 
dizer que quem for a Campina Grande neste mês de 
junho, além de ser extremamente bem recebido, terá 
a oportunidade de conhecer uma das mais bonitas 
festas populares do Brasil, conhecer a nossa cultura, 
a nossa religiosidade, a nossa gastronomia, a nossa 
receptividade e, acima de tudo, dançar um bom forró 
ao som do que há de melhor na música regional. E 
tudo com muita animação e segurança.

Sintam-se todos convidados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a edição da semana passada da revista 
ISTOÉ traz uma entrevista com o Presidente Nacional 
do PRB, Marcos Pereira, na qual ele, com uma objeti-
vidade ímpar, deixa claro qual o objetivo, a aspiração 
e a meta do nosso partido: o resgate das tradições 
cívicas; o respeito à coisa pública; a política como um 
meio de disseminar a cidadania e não como um fim 
em si mesma.

Quem conhece Marcos Pereira, em sua trajetória 
tanto de executivo, como de advogado constitucionalis-
ta, não se surpreende com sua desenvoltura à frente 
de uma agremiação política. Trouxe ele o dinamismo, 
a convicção, a dedicação e o respeito às regras e nor-
mas que o nortearam em todas as responsabilidades 
assumidas em sua vida.

Quando assumiu, há praticamente 1 ano, a Pre-
sidência do PRB, Marcos Pereira enfrentava o desafio 
de manter coesa uma agremiação que sofria um duro 
golpe: a perda de seu presidente de honra, José Alen-
car. Não exagero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao 
afirmar que nenhum partido, por maior, mais antigo e 
mais capilarizado que fosse, passaria incólume pela 
perda de um vulto de tamanha importância. Nós não 
passamos! No entanto, foi com firmeza e determinação 
que Marcos Pereira conduziu-nos nesses momentos 
tão tormentosos.

Em sua entrevista, o Presidente do PRB deixa cla-
ro que os filiados, militantes e simpatizantes de nosso 

partido querem uma forma diferente de fazer política e 
estão sendo coerentes com esse desejo.

E as demonstrações dessa forma republicana 
de administrar e fazer política são inequívocas. Hoje, 
empresários do ramo da pesca e aquicultura são pra-
ticamente unânimes em reconhecer a eficiência do de-
sempenho do Senador Crivella à frente do Ministério. 
As ironias sobre o homem que supostamente não sa-
beria preparar um anzol deram lugar aos elogios para 
o administrador eficaz, ousado e criativo.

Pereira também chama a atenção, nas páginas 
da revista, para nosso compromisso com a gestão 
correta dos bens públicos. Somos aliados do Governo 
Federal sem sermos subservientes. Apoiar o que vai 
de encontro às nossas convicções e criticar o que te-
mos certeza não estão coerentes com as aspirações 
de quem nos denegou os mandatos. E assim o é em 
todo o País, nos locais onde fazemos parte dos gover-
nos, ou onde exercemos com responsabilidade nossa 
função de oposição.

Assume agora, nosso Presidente, mais um desa-
fio: o de mergulhar na campanha de Celso Russoman-
no à Prefeitura de São Paulo. Uma meta que muitos 
podem considerar ousada demais para uma sigla tão 
nova. Mas que Marcos Pereira definiu de forma singela: 
Celso vencerá por ser a melhor opção.

A candidatura de Russomanno à Prefeitura, como 
tem enfatizado o Presidente Marcos Pereira, não foi 
feita como uma estratégia de alcançar o poder, mas 
sim de utilizar o poder para cumprir a função que nos 
faz republicanos. Qual seja: exercer a política com dig-
nidade como um instrumento de resgate da cidadania. 
Por isso o Presidente é enfático. O PRB veio para ficar. 
Não é uma legenda de aluguel.

Essa diferença foi demonstrada de forma cabal 
na entrevista de nosso Presidente à ISTOÉ. Essa di-
ferença está sendo percebida pela militância que nos 
acolhe e pelos simpatizantes que nos apoiam. Portanto, 
que não se surpreendam os que no futuro verificarem 
o ponto em que o PRB chegou.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a desaceleração mais forte da economia 
vem suscitando uma sucessão de pacotes de estímu-
los econômicos cada vez mais patéticos, na linha do 
incentivo ao consumo. Esses pacotes advêm de um 
diagnóstico comum: falta de demanda. Isso porque a 
crise mundial desembarcou no Brasil, e as pessoas 
deixaram, por exemplo, de comprar carro por terem 
decidido economizar.

As montadoras de veículos, então, começaram a 
espalhar que as vendas estão em queda, os carros se 
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acumulam nos pátios e que alguns turnos de trabalho 
poderão ser suspensos. O Governo reagiu prontamen-
te, e os atos de desoneração tributária e facilitação de 
financiamentos pegaram de surpresa até os próprios 
agentes do negócio, que não contavam com desfecho 
tão rápido.

As montadoras não fizeram, ou mesmo não pre-
cisaram fazer, a mínima concessão. O Governo reduziu 
a carga tributária para que a indústria possa atraves-
sar esse período de turbulência internacional em rela-
tiva calma. Esse fato demonstra eloquentemente que 
o País não tem uma política industrial, porque optou 
pelo imediatismo dos pacotes, que prescrevem doses 
crescentes dos mesmos remédios: subsídios ao crédi-
to e desonerações tributárias, focalizando sempre em 
poucos produtos e setores, escolhidos por critérios 
mais ou menos obscuros.

Esquece-se o Governo de que não são as raras 
e breves ocasiões de falta de demanda que ameaçam 
o desempenho da economia brasileira. São as dificul-
dades do lado da oferta que constituem os gargalos 
estruturais que vêm, de há muito, prejudicando o cres-
cimento econômico nacional, pois a sucessão de me-
didas pontuais de estímulo à demanda pode até trazer 
algum alívio momentâneo, mas, com frequência, em 
vez de destravar a oferta e de ajudar no crescimento 
da produtividade da economia, representa aumento 
do Custo Brasil para setores não beneficiados pelos 
tais pacotes.

É a maneira brasileira de enfrentar a crise. O 
mundo está de cabeça para baixo. A Grécia está com 
um pé fora da zona do euro. A globalização, de efei-
tos incontroláveis e imprevisíveis, pega muita gente 
de surpresa. O Brasil, que mantinha boas taxas de 
crescimento econômico, este ano ficará contente com 
algo em torno dos 2,7% do ano passado.

E o Governo, que é lento e não tem o hábito de 
planejar, não consegue acompanhar o ritmo das mu-
danças e se limita a reduzir juros e desonerar impos-
tos, na tentativa de estabelecer medidas que sejam 
capazes de temperar a agressão financeira que vem 
do exterior.

Há indicações cada vez mais claras de que a 
atual política econômica carece de visão coerente de 
longo prazo e vem ficando parecida com aquelas que 
vigoraram no período pré-real, quando as regras eram 
mudadas ao sabor das circunstâncias. As improvisa-
ções se sucedem com objetivos de curto prazo que 
são, rapidamente, vencidos pela realidade dos fatos. 
E nova rodada de improvisações surge para recons-
truir o cenário.

Ora, incentivos que surtem efeitos são aqueles 
baseados em regras e instituições estáveis ao longo 

do tempo. E governo não é para acudir a economia à 
base de curativos, mas para definir sua visão prospec-
tiva de construção política e econômica.

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

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, devido a um grave alerta dos setores de 
inteligência do Governo israelita, os últimos 20 dias, 
no Consulado Geral de Israel, em São Paulo, foram 
marcados por um forte clima de tensão e preocupa-
ção. O alerta foi para um possível ataque terrorista do 
grupo extremista libanês Hezbollah às representações 
diplomáticas israelenses na Capital paulista.

A notícia foi transmitida ao Brasil através do Côn-
sul israelense, Ilan Sztulman, que cumpriu com as 
instruções de seu governo reforçando a segurança 
nos arredores do consulado e nas instituições judai-
cas paulistas.

O Brasil cada vez mais toma um papel de lide-
rança na diplomacia internacional. Por isso, acredito 
que nessa situação, além de tomarmos as medidas 
necessárias na segurança, poderíamos aproveitar 
para deixar uma mensagem mundial, ressaltando a 
importância da cultura de paz.

O terrorismo pode ser considerado um ato de 
violência que destrói famílias e gera guerras. Mas, por 
outro lado, também pode ser visto como uma forma de 
se fazer “propaganda armada”. Suas ações são rea-
lizadas para alcançar publicidade máxima e produzir 
efeitos além do dano físico imediato, como influenciar 
uma audiência para atingir governos e diferentes po-
pulações em prol de objetivos políticos ou sociais.

Existem diversos investimentos em medidas para 
combatermos o terrorismo, porém nenhuma é eficaz, 
pois geralmente os métodos utilizados são ineficientes. 
Não me oponho a nenhum tipo de religião, pois respei-
to as diferenças. Repudio, porém, o uso da violência e 
o fanatismo para implantar ou expandir alguma ques-
tão, seja no âmbito familiar, seja no social, seja na fé.

Devido a isso, em minha trajetória política sem-
pre procurei propagar a cultura de paz no mundo. Em 
2001, como Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, tive a oportunidade de envolver 
o Poder Legislativo na luta em prol da paz mundial em 
um projeto de resolução que criou o Conselho Estadual 
Parlamentar pela Cultura da Paz.

Segundo a OIT – Organização Internacional do 
Trabalho, criada pela conferência de paz após a Pri-
meira Guerra Mundial e ligada à ONU, foi o primeiro 
conselho de paz instituído no mundo.

Uma vez eu ouvi um especialista na área de cultu-
ra da paz comentar que se a sociedade se mobilizasse 
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em busca da paz do mesmo modo que se movimenta 
para a guerra, extinguiríamos a violência. Acredito nes-
sa ideia, pois é um modo eficaz de reverter a cultura 
de guerra, que muitas vezes acontece devido à falta 
de diálogo, tolerância e respeito.

A proposta da cultura de paz não se foca na ques-
tão da violência, uma vez que buscam alternativas e 
soluções para a paz como um estado social de digni-
dade no qual tudo possa ser preservado e respeitado.

No começo do mês, dia 10, em Roma, tive o pri-
vilégio de fazer parte da primeira comitiva de congres-
sistas judaicos latino-americanos que foi recebida, em 
um encontro privado, pelo Papa Bento XVI.

Nesse encontro com o Sumo Pontífice represen-
tamos a harmonia, o respeito e a paz entre católicos e 
judeus. Uma convivência considerada um exemplo e 
deve ser seguida nas regiões de conflito e desrespeito 
às diferenças de culto às religiões.

Não sou um líder religioso nem é esta minha in-
tenção, mas sou um político, de religião judaica, em 
busca da paz e harmonia perante as diferentes civili-
zações. Por isso, acredito que todos juntos possamos 
transformar uma cultura orientada pela desconfiança, 
competição e uso abusivo do poder em uma cultura de 
paz, com diálogos, respeito às diferenças, participação 
democrática, educação, solidariedade e responsabili-
dade compartilhada.

A paz deve sempre prevalecer!
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está 
promovendo esta semana, em parceria com a Secreta-
ria Nacional da Juventude, órgão da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, o 1º Seminário Nacional 
de Juventude Rural e Políticas Públicas.

O evento, que aconteceu entre os dias 21 e 24 
deste mês, visa discutir formas de o Governo Federal 
fortalecer sua atuação perante os jovens que vivem 
no campo.

O seminário tem a presença de cerca de 170 jo-
vens e acontece no período citado no Hotel Saint Peter, 
no Setor Hoteleiro Sul, aqui na Capital da República. A 
abertura do evento contou com a presença do Ministro 
da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, e da Secretária 
Nacional de Juventude, Severine Macedo.

O encontro tem o objetivo de fortalecer a articu-
lação entre o Governo Federal e a sociedade civil para 
debater e elaborar um conjunto de políticas públicas 
voltadas para os jovens que vivem no campo.

Hoje cerca de 8 milhões de brasileiros e brasilei-
ras, com idade entre 15 e 29 anos, vivem na área rural, 

o que torna urgente a criação de políticas específicas 
para as necessidades desse público.

Durante estes 4 dias, estão acontecendo diver-
sas mesas de trabalho, oficinas e mostras, como a de 
filmes e imagens com experiências da juventude rural. 
Os presentes estão tendo a oportunidade de debater 
temas importantes para os jovens do campo, como os 
desafios da construção de políticas públicas específi-
cas para eles, a permanência no campo por meio do 
trabalho na terra e a sustentabilidade dos empreendi-
mentos, entre outros.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário possui 
programas diretamente voltados para a juventude ru-
ral, como o Nossa Primeira Terra e o PRONAF Jovem. 
As duas linhas de crédito têm como objetivo financiar 
a compra de terras pelos jovens e o investimento em 
suas propriedades, respectivamente.

Por meio desses programas, o MDA ajuda es-
sas pessoas a formarem sua vida no campo, obtendo 
renda nos locais onde nasceram, evitando que preci-
sem migrar para cidades. E essas linhas, senhoras e 
senhores, voltadas para o jovem do campo, oferecem 
um bem precioso para qualquer pessoa que está co-
meçando: autonomia.

Parte do Programa Nacional de Crédito Fundiá-
rio – PCNF e o Programa Nossa Primeira Terra bus-
cam financiar a compra de terras por jovens rurais, 
dando-lhes a possibilidade de permanecer no campo 
e contribuir para o desenvolvimento rural em vez de 
migrarem para as grandes cidades.

Podem acessar a linha de crédito pessoas com 
até 28 anos que não sejam proprietários de terra, filhos 
de agricultores e estudantes de escolas agrotécnicas 
que desejem adquirir uma propriedade rural.

Desde sua criação, o Nossa Primeira Terra já be-
neficiou quase 32 mil jovens, num investimento total 
de R$ 106 milhões. O Governo Federal, por meio das 
ações realizadas pelo MDA, enxerga que esses jovens 
precisam de incentivo para realizar seus projetos e os 
apoia, quando normalmente um banco qualquer recu-
saria crédito.

Tratam-se, portanto, esse seminário e as ações 
feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 
políticas inclusivas dos jovens brasileiros atualmente 
residentes na área rural. Outrossim mostra-se como 
aço eficaz na fixação dessa jovem população no campo, 
ajudando o Brasil a aumentar sua produção agrícola e 
evitando o inchaço em nossas cidades.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, trago a este plenário o registro do III Semi-
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nário Piauí Progressista, uma atividade voltada para os 
filiados do Partido Progressista do Estado do Piauí, em 
especial os pré-candidatos às eleições de 2012, apro-
ximando, assim, as lideranças municipais e estaduais.

Nesse encontro, tive o prazer de compor o painel 
O que é ser Progressista: quem somos, onde estamos, 
o nosso discurso, com pronunciamento que solicito da 
Presidência desta Casa seja publicado nos Anais da 
Câmara, juntamente com a programação do referido 
Seminário, que seguem anexados a este.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO E PROGRAMA-
ÇÃO A QUE SE REFERE A ORADORA

Roteiro da fala da Deputada Iracema Portella 
(PP-PI)

III Seminário Piauí Progressista
Teresina, 25 de maior de 2012
É um prazer estar aqui na qualidade de painelista. 

Sei que os senhores e as senhoras tiveram aqui um 
dia muito proveitoso, em que predominaram debates 
de qualidade e informações atualizadas trazidas pelos 
palestrantes que me precederam. Por isso, sei tam-
bém que é necessário ser objetiva para não tornar o 
dia cansativo, de modo que preparei um texto – peço, 
então, permissão para lê-lo.

Devo frisar o tema da minha explanação, que foi 
escolhido pelos organizadores deste excelente Semi-
nário: “O que é ser Progressista: quem somos, onde 
estamos, o nosso discurso”.

Antes de tudo, ser progressista, na acepção do 
termo, é ser favorável ao progresso, tanto político, 
quanto social e econômico. Aquilo que deriva dessa 
definição formam as bandeiras de luta de nosso Parti-
do, que podemos resumir em “desenvolvimento para a 
nossa sociedade, justiça social e oportunidades iguais 
para todos” – é isso que buscamos.

Enquanto representante do nosso querido Estado 
na Câmara dos Deputados, julguei importante destacar 
que seguimos um viés municipalista. É relevante neste 
contexto citar essa característica partidária, uma vez 
que este é um ano em que haverá eleições nos mais 
de 5 mil e quinhentos Municípios brasileiros.

Minhas amigas, meus amigos, os Municípios 
são, na verdade, o coração do País. É onde vivem as 
pessoas, portanto, é a prioridade do nosso Partido 
Progressista procurar dar voz aos Municípios, valori-
zando seus pleitos, incentivando o desenvolvimento, 
enfim, o progresso.

Nós, progressistas, temos um grande desafio 
para 2012, que é o de ampliar nossa participação nas 
Prefeituras e nas câmaras municipais em todo o País. 

Estou muito otimista em relação à expectativa de al-
cançarmos essa meta aqui no Piauí, especialmente 
porque tenho observado o desempenho e o interesse 
crescentes de nossos filiados e nossas lideranças.

Ressalto que o nosso trabalho de hoje será de-
terminante para o nosso futuro. É fundamental ter em 
mente que devemos nos manter coesos e com um dis-
curso unificado, mantendo o espírito de colaboração 
e de organização, nos empenhando ao máximo para 
entusiasmar a nossa militância.

Ao explicarmos nossa plataforma, é importante 
destacarmos que a principal luta progressista é me-
lhorar a qualidade de vida de nossa comunidade e que 
temos como missão elevar índices de desempenho em 
setores básicos, como educação, saúde e segurança 
pública. Para alcançarmos isso, temos ao nosso lado 
um Senador, que é o Ciro Nogueira, uma Deputada 
Federal e a Deputada Estadual Margarete Coelho, aqui 
também presente.

Outra característica do PP é a aproximação com o 
cidadão: tanto o gestor quanto o representante do povo 
no legislativo municipal, estadual ou federal deve ser 
acessível. Nossos Prefeitos e nossos Parlamentares 
estão sempre perto de suas bases, mesmo passadas 
as eleições. Salientar isso em nossas campanhas é de 
fundamental importância, porque leva a estabelecer 
uma relação de confiança com o eleitor.

Quero recuperar o que eu disse no começo desta 
breve explanação: ser progressista é ser favorável ao 
progresso político, social e econômico. Se somos fa-
voráveis a essas causas, temos que aproveitar toda e 
qualquer oportunidade para tornar clara essa bandeira. 
E as eleições 2012 são, sem dúvida, uma excelente 
chance para conquistarmos mais pessoas em busca 
da igualdade e da justiça social pelas quais lutamos.

Diante dessa proposta, meus amigos, minhas 
amigas, temos a responsabilidade de passarmos do 
discurso à pratica. E, se as eleições são uma guerra, 
como se costuma dizer, vamos a ela dispostos a vencer.

Agradeço a atenção de todos e me coloco à dis-
posição para eventuais esclarecimentos. 

PROGRAMAÇÃO

III SEMINÁRIO PIAUÍ PROGRESSISTA

TERESINA/PI 
25 DE MAIO DE 2012

APRESENTAÇÃO

Um dos mais significativos momentos da vida da 
sociedade civil é o do exercício do direito de voto. Cabe 
aos Partidos Políticos, através de seus advogados, à 
Justiça Eleitoral e aos Representantes do MPE, con-
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tribuírem para que o eleitor tenha acesso à propagan-
da eleitoral sem, contudo, ser vítima da propaganda 
abusiva, para que a compra de voto não desvirtue a 
vontade do eleitor, enfim, para que o abuso de poder 
econômico ou político não maculem o pleito e dele só 
participem candidatos que não tenham incorrido em 
qualquer tipo de inelegibilidade.

O III Seminário Piauí Progressista é uma atividade 
voltada a congregar os filiados do Partido Progressista 
do Piauí, em especial os pré-candidatos nas eleições 
de 2012, aproximando as lideranças dos diversos 
municípios, as lideranças estaduais e as instâncias 
partidárias, de forma a preparamos o partido para o 
processo eleitoral vindouro.

Neste momento os filiados receberão orientações 
sobre o processo eleitoral, onde discutiremos as estraté-
gias e articulações para as eleições municipais, propos-
tas viáveis dentro da realidade de cada região, e assim 
uniformizar o discurso em torno da filosofia Progressista.

Assim, visando contribuir com a normalidade e 
legitimidade das Eleições Gerais 2012, bem como esti-
mular a participação do partido oferecendo candidaturas 
competitivas em todos os municípios do Piauí, o semi-
nário ora proposto orientará a adoção de um discurso 
que reflita a identidade do partido e a observância na 
campanha e, durante o exercício dos mandatos aufe-
ridos, das metas e do conteúdo programático do PP.

Objetivos

– Promover a integração dos órgãos mu-
nicipais do Partido Progressista, aproximando-
-os da direção estadual e nacional do partido;

– Discutir e deliberar acerca das coliga-
ções a serem realizadas nas eleições muni-
cipais 2012;

– Estimular candidaturas para todos os 
cargos a serem disputados nas eleições 2012;

– Uniformizar o discurso Progressista 
entre os candidatos e a militância do partido, 
principalmente no que diz respeito às políticas 
públicas sustentáveis as quais deverão ser in-
cluídas no plano de governo a ser oferecido 
quando do pedido de registro de candidaturas;

– Esclarecer sobre a obrigatoriedade de 
atendimento da cota de gênero, dentre outras 
regras que vigorarão no pleito eleitoral vindouro;

– Discutir as normas e o comportamento 
dos candidatos e da militância do partido no 
processo eleitoral, principalmente nas Elei-
ções Municipais de 2012, propondo modos de 
atuação dos atores do processo eleitoral, ao 
tempo em que se discute as recentes altera-
ções sofridas pela legislação eleitoral e suas 
repercussões no próximo pleito.

Paralelamente ao evento, em stands, se fará 
inscrições para a formação de órgãos da Ação Mulher 
Progressista e da Juventude Progressista nos diversos 
municípios do Piauí presentes no evento. Será, ainda, 
oferecido um plantão para esclarecer acerca de dúvi-
das sobre as regras do processo eleitoral.

Programação

14:00 – Abertura

Composição da mesa de autoridades

Hino Nacional

Painéis:

14:30 – O que pode e o que não pode nas elei-
ções 2012: propaganda eleitoral e condutas vedadas 
aos agentes públicos

Painelistas: Edson Araújo Vieira – Especialista 
em Direito Eleitoral, advogado do PP, e San Martin Co-
queiro Linhares, advogado, militante na Justiça Eleitoral.

15:00 – Arrecadação de recursos e realização 
de despesas nas campanhas eleitorais e a prestação 
de contas.

Painelistas: Geórgia Nunes Martins, especialista 
em Direito Eleitoral, professora e advogada militante 
na Justiça Eleitoral, e Joaquim Beserra Filho, auditor, 
especialista em prestação de contas de campanha.

15:30 – Botando a companha na rua: mídias de 
rua e mídias sociais.

Painelistas: Eduardo Neves (mídias de rua), 
especialista em marketing político, e Cláudio Barros 
(mídias sociais), jornalista político. 

16:00 – Lei da Ficha Limpa e registro de candi-
daturas.

Painelistas: Andrea Araújo, advogada, militante 
na Justiça Eleitoral, e Daise Viana.

16:30 – O que é ser Progressista: quem somos, 
onde estamos, o nosso discurso. 

Painelistas: Iracema Portella, Deputada Federal, 
e Margarete Coelho, Deputada Estadual 

17:00 – Encerramento 
17:30 – Coquetel
18:00 – Show de humor

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
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Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
José Priante PMDB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 11

AMAZÔNAS

Átila Lins PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 5

RONDÔNIA

Marcos Rogério PDT 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Eudes Xavier PT 
Gera Arruda PMDB 
João Ananias PCdoB 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marllos Sampaio PMDB 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
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Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Afonso Florence PT 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 

Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
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
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais: 40

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
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Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 

Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 50

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 6
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GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
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 
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 21

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 6
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PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZÔNAS

Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazônas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Artur Bruno PT 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

José Airton PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
João Paulo Lima PT 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe: 1
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BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Erivelton Santana PSC 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Marcos Medrado PDT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Stefano Aguiar PSC 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Liliam Sá PSD 
Romário PSB 

Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Freire PPS PvPps
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Policarpo PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

João Campos PSDB 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Luiz Nishimori PSDB 
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ÀS 17 HORAS E 2 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 4

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps

Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Pedro Uczai PT 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Ferreira PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 10

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 30 de 

maio, às 17h02min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 416-B, DE 2005 

(Do Sr. Paulo Pimenta e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 416-B, 
de 2005, que acrescenta o art. 216-A à Cons-
tituição para instituir o Sistema Nacional 
de Cultura.; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relatora: Dep. San-
dra Rosado); e da Comissão Especial, pela 
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. 
Rubem Santiago). 

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 1 
minuto.)

Ata da 147ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  

30 de maio de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente
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Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 6 

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 

Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gera Arruda PMDB 
João Ananias PCdoB 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

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 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
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Damião Feliciano PDT 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Afonso Florence PT 

Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
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
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 29

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
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José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
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 
Total de Minas Gerais: 45

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 

Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
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João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 62

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 8

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 
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
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Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
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 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 426 
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.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Car-

los Magalhães Neto.
 O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queria informar a V.Exa. o que acabei de informar ao 
Líder do Governo, Deputado Arlindo Chinaglia: o De-
mocratas vai interromper qualquer tipo de negociação 
com a base do Governo nesta Casa.

Hoje, havia uma audiência agendada aqui com 
a Ministra Ideli Salvatti e com todos os partidos de 
oposição. Sem justificativa alguma, faltando cerca de 
15 a 20 minutos para o horário da audiência – eviden-
temente, todos nós com a agenda mobilizada para o 
encontro –, a Ministra cancelou a agenda que havia 
combinado conosco da Oposição.

Nós já estávamos em obstrução total na Comissão 
de Orçamento da Casa, porque, inclusive, o Governo 
não cumpriu o acordo que fez com a Oposição no ano 
de 2011. Quero dizer que não me resta alternativa, com 
uma articuladora tão incompetente como a Ministra 
Ideli Salvatti, a não ser interromper provisoriamente o 
diálogo e as negociações com o Governo.

Não vamos votar nada. Vamos entrar em obstru-
ção permanente até que a Oposição seja respeitada, 
porque a Oposição tem que fazer valer as suas prer-
rogativas. E a democracia é assim. A Ministra precisa 
entender que tem de respeitar a Oposição. Se a Pre-
sidente a escolheu, se não fez uma boa escolha, aí 
é problema da Presidente. E quem vai acabar sendo 
penalizado com isso é o Governo.

Então, ou a Ministra vai nos respeitar ou não 
haverá diálogo com o Governo até que seja restabe-
lecido o diálogo também de respeito e de altivez por 
parte do “Ministério de Articulação Política” da Pre-
sidente da República.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Araújo PSD 
Total de Roraima: 1

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Miriquinho Batista PT 
Total de Pará: 3

AMAZÔNAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazônas: 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Júlio Cesar PSD 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Afonso Florence PT 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Jutahy Junior PSDB 
Paulo Magalhães PSD 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Paulo Piau PMDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Stefano Aguiar PSC 
Total de Minas Gerais: 5

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Edson Santos PT 
Jandira Feghali PCdoB 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Jilmar Tatto PT 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de São Paulo: 7

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Edmar Arruda PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está inicia-
da a Ordem do Dia. 

Item único da pauta.
 O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria dar 
ciência ao Plenário de que nós concluímos o relatório 
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do projeto Amazônia Azul, votado hoje numa Comis-
são Especial e que estará à disposição de V.Exa. para 
dar continuidade à tramitação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi o 
relato feito pelo Líder ACM Neto, que teve a gentileza 
de alertar-me antes sobre o seu pronunciamento pú-
blico. Em seguida, foi à tribuna relatar esse episódio.

Primeiro, eu vou me informar, mas seguramente 
não é intenção da Ministra Ideli Salvatti desrespeitar 
a Oposição. Eu fico, então, com o dever de trazer, ou 
por meu intermédio ou por intermédio da própria Mi-
nistra Ideli, a explicação devida por esse desencontro 
que ocorreu hoje.

A hipótese que me ocorre é de que hoje houve um 
evento grande no Palácio do Planalto, marcado para as 
11 horas. É comum que os chamados Ministros do Pa-
lácio sejam convidados com frequência para reuniões.

Como, de fato, não sei o que aconteceu, estou me 
comprometendo com o Líder, com os demais membros 
da Oposição e com os membros de outros partidos a 
dar uma explicação pública.

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

 O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Ques-
tão de ordem, Sra. Presidente.

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

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sra. Presidente, o Presidente Marco Maia anunciou 
o início da Ordem do Dia. Não temos ainda quorum 
para deliberar; há requerimentos sobre a mesa pedindo 
retirada de pauta. Então gostaria de saber qual será 
o procedimento adotado por V.Exa. a partir de agora.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Diz 
o § 3º do art. 82: 

“Art. 82......................................................
..................................................................
§ 3º Não havendo matéria a ser votada, 

ou se inexistir quorum para votação, ou, ainda, 
se sobrevier a falta de quorum durante a Or-
dem do Dia, o Presidente anunciará o debate 
das matérias em discussão.”

Portanto, não impede que a sessão continue 
com debates.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sra. Presi-
dente...

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Sra. 
Presidente, nós temos um requerimento de adiamen-
to de discussão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza. Na hora em que houver quorum nós votare-
mos o requerimento.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putada Jandira Feghali. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, 
eu presido a Frente Parlamentar da Cultura, que vem, 
há meses, tentando pautar algumas matérias na Casa. 
Uma delas é o Vale-Cultura, que está pronto para vo-
tação em plenário. Esperamos o destrancamento da 
pauta, obstruída por medidas provisórias, para colocá-
-la em votação.

No caso, trata-se apenas de uma emenda aposta 
no Senado, vez que a matéria já passou pela Câmara 
e retornou, para depois ir a sanção presidencial.

O Sistema Nacional de Cultura, matéria que está 
na pauta e será discutida, é fruto de uma emenda cons-
titucional de iniciativa de um Parlamentar, recebeu im-
portante contribuição de uma Comissão que, ainda na 
gestão Lula, trabalhou intensamente – eu, na condição 
de Presidente do Fórum de Secretários Municipais de 
Cultura, era, à época, Secretária Municipal de Cultura 
da cidade do Rio de Janeiro – para a construção de um 
texto de consenso para todo o País que foi trazido à 
Câmara dos Deputados, consta... do Deputado Paulo 
Rubem Santiago, que neste momento vem a voto na 
Câmara dos Deputados.

A Frente Parlamentar da Cultura trabalhou com 
todos os Líderes, com o Deputado Marco Maia, com o 
Deputado Arlindo Chinaglia, para construir um acordo 
de votação na data de hoje. 

Estávamos muito felizes com o acordo de ontem 
para que a matéria viesse à pauta hoje, porque houve 
um grande esforço da Frente Parlamentar da Cultu-
ra. Agradeço aos Líderes a concordância em colocar 
essa matéria na pauta para dar essa vitória à cultura 
brasileira, aos Estados brasileiros, porque isso trans-
formará todas as instâncias de gestão e deliberação 
numa política de Estado.

Lamento profundamente que desacordos com 
Ministros e desacordos que nada têm a ver com essa 
pauta estejam inviabilizando essa votação. Espero sin-
ceramente que isso seja rapidamente superado para 
que possamos dar essa vitória à cultura brasileira.

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

putado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
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queria dizer ao Deputado Líder do PR, a quem iremos 
apoiar, e ao Líder do DEM, a quem também iremos 
apoiar – determinação do Líder Jovair Arantes –, que 
nós precisamos obter o quorum para poder votar o 
requerimento. Quando o requerimento for colocado em 
votação, aí, sim, nós obstruiremos o requerimento. Não 
existe obstrução de presença.

Então, na verdade, nós temos que, primeiro, dar 
quorum para ser votado o requerimento e, na vota-
ção do requerimento, declararmos obstrução. Dare-
mos apoio, junto com o PSC, o PR e também o DEM, 
à obstrução da votação. Mas não existe obstrução à 
presença.

Era essa a ponderação que queria fazer.
De antemão, o Líder Jovair Arantes determinou 

que a bancada do PTB faça o registro de presença 
agora, mas entre em obstrução na votação do primei-
ro requerimento, que acontecerá quando for obtido o 
quorum.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sra. Presiden-
te, peço também a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Tem ocorrido 
costumeiramente, na reunião do Colégio de Líderes, 
a decisão de votar esse ou aquele projeto. Nós não 
temos nada a opor quanto a essa condição. Mas a nos-
sa questão de ordem vai no sentido seguinte: de que 
normalmente a Presidência, por ter feito acordo com 
os Líderes, vem a plenário e, ao colocar a matéria em 
votação, desconsidera as inscrições para discussão e 
para encaminhamento.

Na verdade, só quero lembrar à Sra. Presidente 
que o art. 180, § 7º, diz textualmente:

“Art. 180 ..................................................
.................................................................
§ 7º O voto do Deputado, mesmo que 

contrarie o da respectiva representação ou sua 
Liderança, será acolhido para todos os efeitos.”

Portanto, Sra. Presidente, queria fazer a questão 
de ordem neste sentido: mesmo que houver acordo de 
Líderes, a matéria que vier a plenário tem de garantir a 
inscrição do Deputado que a tiver feito para discuti-la e 
encaminhá-la, bem como para orientação de bancada, 
porque, normalmente, o acordo de lá pode não estar 
acolhido integralmente aqui, até porque não podemos 
ter voto de primeira e de segunda qualidade. O voto é 
todo igual nesta Casa.

Então, a questão de ordem que formulo a V.Exa. 
é no sentido de que, mesmo havendo acordo de Lide-
ranças, serão mantidas as inscrições e garantida ao 

Deputado a sua manifestação, a não ser que o Depu-
tado, consultado, abra mão da sua inscrição.

Essa é a questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 

claro, pelo menos para a Mesa, que se tem de respeitar 
a inscrição dos oradores para falar sobre a matéria a 
favor ou contra. E nós não vamos subtrair esse direito 
de quem quer que seja.

 O SR. MENDONÇA FILHO – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Mendonça. Em seguida, Deputado 
Marcus Pestana.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Mais uma questão de 
ordem, Sra. Presidente, com relação ao art. 159, § 4º, 
inciso I, do Regimento Interno, que fala da existência 
de requerimento à apreciação sobre a mesa.

Então, peço a V.Exa. que, tendo em vista o fato 
de existirem requerimentos sobre a mesa para serem 
apreciados pelo Plenário, coloque em discussão e 
votação os referidos e citados requerimentos. Há re-
querimento de autoria, inclusive, desta Liderança, do 
Democratas, e gostaríamos que eles fossem aprecia-
dos pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

O nosso Líder, Deputado ACM Neto, já se pro-
nunciou em relação ao descaso e ao tratamento dado 
pelo Governo, a partir da Ministra de relações políticas 
do Governo, à Oposição.

Nós fazemos o apelo neste instante a V.Exa. no 
sentido de colocar em votação os requerimentos so-
bre a mesa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depu-
tado Mendonça, esclarecendo novamente – acabei de 
ler, é também sobre a mesma questão, o art. 82, § 3º, 
que diz “não havendo matéria a ser votada” –, eu não 
posso colocar nada em votação antes de termos o qu-
orum para apreciar os requerimentos. O que estamos 
fazendo agora é debater sobre a matéria.

Então, “não havendo matéria a ser votada, ou se 
inexistir quorum para votação” inclui os requerimentos. 
É isso que eu gostaria de esclarecer a V.Exa. Nós não 
temos esse quorum. V.Exa. está verificando que não 
temos quorum para colocar qualquer matéria em vo-
tação, muito menos o requerimento.

O SR. MENDONÇA FILHO – Deixe-me ler para 
V.Exa. o inciso I do § 4º do art. 159: 

“Art. 159 ..................................................
..................................................................
I – O requerimento sobre proposição em 

Ordem do Dia terá votação preferencial,” – eu 
friso: preferencial – “antes de iniciar-se a dis-
cussão ou votação da matéria a que se refira;” 
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Ou seja, a matéria a que estamos nos referindo 
é a PEC.

Então, antes de entrarmos na discussão da PEC, 
temos que colocar em votação o requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mas 
se não houver quorum, V.Exa. pode ler o artigo, como 
está lendo, o parágrafo, inclusive, do art. 159. Tem que 
se reportar também ao art. 82, § 3º, porque, aí sim, vai 
identificar em que momento podemos passar à votação.

E aqui – está muito claro, e é em que vou me 
basear – está dizendo que não havendo quorum não 
se pode votar sequer os requerimentos.

O SR. MENDONÇA FILHO – Agora o histórico da 
Câmara é aguardar o atingimento do quorum consti-
tucional para se iniciar a discussão. Pelo menos essa 
tem sido a prática neste plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não, 
não é o histórico da Casa. Não é o histórico. Pelo me-
nos, eu presidi sessões em que o comportamento foi 
diferente. E acho que isso não atrapalha em nada. V.Exa. 
sabe que o partido já se manifestou em obstrução. Nós 
estamos querendo apenas, democraticamente, discutir 
a matéria e há vários oradores inscritos.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pri-
meiro, eu gostaria de dar a palavra ao Deputado 
Marcus Pestana.

O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, numa das mais belas passagens do 
Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles tece um 
trecho definitivo: “Liberdade, essa palavra que o sonho 
humano alimenta, que não há ninguém que explique 
e ninguém que não entenda”.

A grande ideia vitoriosa neste início de século 
XXI é a do império da liberdade, da democracia e da 
tolerância sobre todas as coisas. Mas já disse alguém 
que “o preço da liberdade é a eterna vigilância”.

Em 1977, o grande cineasta sueco Ingmar Berg-
man realizou um filme marcante: O Ovo da Serpente. 
Em clima tenso, são descritos o quadro da Alemanha 
pós-guerra, as consequências do Tratado de Versa-
lhes, a hiperinflação corroendo o tecido social, a hu-
milhação e a autoestima no chão de todo um povo, 
a fragilidade dos governos na República de Weimar. 
Traços que construíram a incubadora perfeita para o 
desenvolvimento do ovo da serpente que resultou no 
nascimento do nazismo.

A esquerda brasileira sempre carregou, até os 
anos 80, os traços autoritários típicos das inúmeras 
variações nascidas a partir do marxismo-leninismo. Os 
ventos democráticos do eurocomunismo custaram a 
aportar em terras brasileiras.

Hoje, a esquerda brasileira se inseriu plenamen-
te na dinâmica da democracia. A percepção de que a 
liberdade é um princípio permanente, inegociável e 
universal é hoje amplamente difundida e enraizada. 
Não temos luta armada e não há nenhum segmen-
to que defenda uma revolução violenta. As visões do 
caráter de classe da democracia residem em partidos 
políticos radicais, marginais e exóticos.

Mas os arroubos autoritários de parcela do PT nos 
preocupam. A insistência em denunciar uma suposta 
grande mídia “golpista”, a permanente intenção de criar 
“controles sociais” sobre a imprensa, a histriônica cam-
panha contra a revista Veja parecem revelar um autori-
tarismo adormecido, prestes a agredir um dos pilares da 
democracia que é a mais ampla liberdade de imprensa.

Somam-se as manobras de intimidação à Pro-
curadoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal 
Federal, visando criar um clima de desconfiança e des-
moralização das instituições, ambiente julgado neces-
sário para beneficiar os réus do mensalão.

Que a ingenuidade e a passividade não gerem 
o calor necessário para que “ovos da serpente” ger-
minem no Brasil.

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

foi anunciada a Ordem do Dia, nós vamos passar ago-
ra à lista de oradores para falar a favor e contra a PEC 
416-B, de 2005.

 O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de convi-
dar os Parlamentares do Partido da República para que 
viessem marcar presença, juntamente com os do Bloco.

O fato de termos pedido painel e termos dado a 
manifestação que demos...

Quando um Parlamentar pede um novo painel não 
quer dizer o que, às vezes, algumas pessoas pensam. 
Nada disso! Mantemo-nos na posição. Apresentamos 
requerimentos. Peço aos Parlamentares do Partido da 
República e do Bloco que marquem presença. A dis-
cussão pode continuar. Não temos nenhum problema 
em relação a esse mérito. Nosso problema está em 
outras coisas.

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

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Quero 
esclarecer que enquanto não atingirmos o quorum, 
vamos passar à discussão.

Há oradores inscritos para falar a favor ou contra 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 416-B, de 
2005, do Sr. Paulo Pimenta e outros Parlamentares.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 416-B, DE 2005 

(Do Sr. Paulo Pimenta e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 416-B, 
de 2005, que acrescenta o art. 216-A à Cons-
tituição para instituir o Sistema Nacional 
de Cultura; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relatora: Deputada 
Sandra Rosado); e da Comissão Especial, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Deputado Paulo Rubem Santiago). 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, tem a palavra o Deputado Bohn Gass, do 
PT do Rio Grande do Sul.

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, Deputadas, Deputados, es-
tamos votando, neste momento, proposta de emenda 
à Constituição que trata da cultura. Ela é necessária 
para nosso País. 

Há poucos dias, tivemos a bela notícia de o Brasil 
ser a sexta economia do mundo. A política econômica 
acertada, tanto no Governo Lula quanto no Governo da 
Presidenta Dilma, afirma-se, interna e externamente, 
com programas de crescimento com distribuição de 
renda, vigoroso programa de inclusão social e vigoro-
sos programas na área da cidadania.

Votamos importantes projetos aqui para acabar 
com o trabalho escravo. A Comissão da Verdade foi 
instalada. Agora temos um debate do Código, o veto, 
pelo qual queremos elogiar a nossa Presidenta. Temos 
uma medida provisória a apreciar aqui nos próximos 
dias sobre a questão da preservação da água, das 
nossas florestas, dos nossos biomas. 

E é importante também que o Brasil possa ter, 
na parte da cultura, aquilo que apresenta essa emen-
da constitucional. 

Essa emenda constitucional foi construída a mui-
tas mãos. Muitas conferências, muitos debates, muitos 
artistas, muitas pessoas da sociedade, dos sindicatos 
participaram desse processo. 

Afirmarmos o País, do ponto de vista da educa-
ção e da cultura, é fundamental. 

Essa PEC que estamos a apreciar cria um Siste-
ma Nacional de Cultura. Se alguém fosse dizer qual é 
a síntese da PEC que nós vamos votar é exatamente 
isto: um Sistema Nacional de Cultura. 

O que esse sistema traz? Fundamentalmente, 
traz três elementos: primeiro, passa a ter um plano 

nacional de cultura; segundo, haverá um conselho da 
cultura; terceiro, um fundo da cultura. 

Então, se nós constituirmos um Sistema Nacio-
nal de Cultura, havendo um plano debatido com a so-
ciedade, havendo um conselho em que a sociedade 
estará representada, e havendo fundo, recursos que 
alimentem esse sistema, com certeza nós estaremos 
dando passos largos para dar condições ao povo para 
ter o seu desenvolvimento com bastante integração. 

Um dos artigos fala claramente em que se cons-
titui esse Sistema Nacional de Cultura: uma integra-
ção – e esse é outro aspecto importante das políticas 
públicas modernas, o tema da transversalidade, que 
fará o diálogo com um conjunto de setores das políti-
cas públicas de outras áreas do Governo, integradas 
com a sociedade. Essa ideia da transversalidade na 
construção desse sistema é mais um elemento que eu 
gostaria de destacar. 

As respectivas esferas que participarão: os órgãos 
gestores da cultura, os conselhos de política cultural, 
as conferências de cultura, o sistema de financiamento 
à cultura, o plano de cultura, as comissões intergesto-
ras, os sistemas de informações e indicadores cultu-
rais, os programas de formação na área da cultura e 
os sistemas setoriais de cultura. 

Portanto, eu estou convencidíssimo de que nós, 
Câmara dos Deputados, honraremos o acordo que 
fizemos na sessão de ontem com todos os Líderes – 
porque houve um acordo na data de ontem no sentido 
de hoje nós apreciarmos essa PEC da Cultura, que é 
fundamental. 

Um povo cada vez mais culto também terá, com 
certeza, mais contribuições para ser cidadão, para 
ser cidadã. 

O Brasil, como eu disse no início, cresce econo-
micamente, cresce internacionalmente, descentraliza, 
cresce desconcentrando, mas ele precisa consolidar 
seus processos educacionais e culturais, valorizando 
a sua história, afirmando-se para o presente e para as 
futuras gerações. 

Por isso, é fundamental que aprovemos essa 
PEC na tarde de hoje.

 O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só um comunicado, 
Sra. Presidente.

Quero chamar os Deputados do Bloco PV/PPS 
para registrarem a presença. Agora, o Presidente do 
nosso partido, o Deputado Penna, que recebeu um 
apelo do meio cultural, pediu que registrássemos pre-
sença. Nós estávamos solidários à obstrução, devido à 
falta de respeito com que o Governo tratou a Oposição 
nesta Casa, e não estávamos registrando presença. 
Agora vamos passar a registrar, porque a cultura vale 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19601 

mais do que esta desavença momentânea que esta-
mos enfrentando agora.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sra. 
Presidente.

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

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – As bancadas 
de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná 
estão reunidas no Palácio, mas já estão vindo, para 
registrar presença. Todas as bancadas que estão no 
Palácio estão vindo para cá.

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

a palavra o Deputado Edson Santos, do PT do Rio de 
Janeiro, para falar a favor da matéria.

O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, eu quero aqui registrar a 
minha posição favorável à aprovação desta PEC que 
cria o Sistema Nacional de Cultura e vai dar uma orga-
nicidade sistêmica à produção cultural em nosso País. 

É importante dizer que estamos firmando a res-
ponsabilidade do Estado brasileiro na manutenção e 
no estímulo ao desenvolvimento das atividades cultu-
rais no Brasil.

É importante situarmos que para nosso País 
transformar-se numa grande nação, é fundamental 
que tenhamos um povo consciente do seu presente, 
do seu futuro e da importância de fazer parte desta 
grande Nação chamada Brasil.

Evidentemente, neste mundo globalizado, alguns 
pensam em constituir um ambiente cultural globalizan-
te, no qual algumas nações, nomeadamente os Esta-
dos Unidos, ditam as regras e normas culturais para 
o restante do mundo. É importante que no Brasil nós 
criemos mecanismos que assegurem ao Estado, no 
sentido mais amplo da palavra, as condições e a res-
ponsabilidade pelo desenvolvimento da cultura, ou das 
culturas do nosso povo, já que temos uma produção, 
uma realidade cultural bastante diversificada, a exem-
plo do ponto de vista regional. Quem vai ao Norte, ao 
Nordeste, ao Sudeste e ao Sul do Brasil tem um ver-
dadeiro panorama, um mosaico do que são as mani-
festações culturais do nosso povo. E tudo isso com um 
sentido de pertencimento à Nação brasileira, que tem 
um valor inestimável para o presente do nosso País e 
para o nosso futuro.

Entendo que é bastante oportuna a aprovação 
dessa emenda constitucional, que vai assegurar os 
mecanismos para que tenhamos efetivamente consti-
tuído no Brasil um Sistema Nacional de Cultura que, 
a exemplo do que é a educação, a exemplo do que 
é a saúde, vai possibilitar uma sintonia entre União, 

Estados e Municípios no que se refere à produção 
cultural no Brasil.

O meu voto é favorável a essa emenda constitu-
cional. Espero que tenhamos quorum para votar essa 
matéria, para que possamos efetivamente dar uma 
contribuição à sociedade brasileira, não só aos artis-
tas que vêm aqui pugnar e dialogar com o conjunto de 
Deputados sobre a importância da aprovação dessa 
matéria, mas ao povo em geral, que mesmo inconscien-
temente está participando, produzindo e contribuindo 
para o desenvolvimento da cultura no que se refere ao 
seu aspecto eminentemente nacional.

Quero finalizar dizendo o seguinte: nesta socie-
dade globalizada, onde as barreiras econômicas es-
tão cada vez mais tênues, é fundamental que aqui no 
País fortaleçamos o pensamento do povo brasileiro, o 
que Darcy Ribeiro dizia com muita propriedade e que 
foi trabalhado também à exaustão por grandes pen-
sadores que veem no fortalecimento de nossa Nação 
o caminho para a afirmação da soberania do Brasil.

Quero externar a minha posição favorável à ma-
téria, salientando que embora não faça parte dos que 
a apoiaram, na tramitação desta emenda – talvez até 
por não ter a minha assinatura reconhecida, fato que 
já ocorreu aqui com uma proposta do Deputado Pro-
tógenes de criação de CPI –, eu quero aqui reiterar e 
assinalar o meu compromisso com a aprovação desta 
proposta de emenda constitucional.

Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidenta.
Muito obrigado.
 O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidenta, 

pela Liderança do Partido da República.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/
PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Pre-
sidente desta Casa, Deputado Marco Maia, gentilmente 
saiu dessa cadeira em que V.Exa. tão bem conduz esta 
sessão, veio até aqui, conversou comigo, conversou 
com outros membros do Partido da República e fez 
um compromisso conosco.

S.Exa. já havia dado sinais disso em sua fala. Nos 
dias 12, 13 e 14 de junho, S.Exa. colocará em votação 
projetos relativos à segurança pública para o nosso Bra-
sil. S.Exa. tem estado sensibilizado com esse assunto. 

Vamos ver também a possibilidade de, num destes 
dias, pelo menos por meio período, numa tarde ou numa 
manhã, estabelecermos também uma Comissão Geral.

Decidiu, ainda, juntamente com o Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, que no dia 26 deste mês recebe-
ria ou receberá uma comissão dos representantes de 
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todo o Brasil de entidades que defendem a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, para con-
versar com S.Exa.

Então, houve um pedido, um apelo do Presiden-
te Marco Maia, sensível a essa questão da segurança 
pública no Brasil, que preocupa todos nós. O Partido da 
República está visivelmente preocupado com a questão. 
O gesto do Presidente da Câmara dos Deputados de-
monstra que também está preocupado com a área de 
segurança pública. Inclusive, já conversou muito comigo 
nesse sentido, assim como com outros Parlamentares 
desta Casa. Nesta semana, fica estabelecido assim.

Eu já havia pedido ao partido para que ele mar-
casse presença. E nós retiramos todos os nossos re-
querimentos protelatórios e de obstrução, para que 
essa matéria relativa à cultura seja votada.

Era o que eu tinha a dizer, em nome do Partido 
da República, agradecendo ao Presidente desta Casa, 
Deputado Marco Maia, a sensibilidade.

Obrigado, Sra. Presidenta. (Muito bem! Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aproveito 

para parabenizar o Presidente Marco Maia, que, mais uma 
vez, consolida um entendimento no Plenário desta Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esta 
Presidência anuncia que se encontram presentes no 
plenário desta Casa o Diretor de Estudos e Monitora-
mento de Políticas Culturais, Sr. Américo Córdula, o 
Secretário de Políticas Culturais, Sr. Sergio Mamber-
ti, e o Secretário de Articulação Institucional, Sr. Ro-
berto Peixe, representantes do Ministério da Cultura 
que estão presentes a esta sessão, acompanhando o 
processo de votação.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Re-
tirados os requerimentos do PR, quero comunicar ao 
Plenário que restaram aqui 5 requerimentos do DEM.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
A SENHORA PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117,VI, do Regimento Interno, a retirada da pauta 
da PEC 416-B/05 constante da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Men-
donça Filho, Vice-Líder do Democratas.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos re-

gimentais, o adiamento por 10 sessões da PEC nº 416-
B/05, constante do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2012. – 
Mendonça Filho, Vice-Líder do Democratas.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 165, § 2º, do Regimento Interno, que a discussão 
da PEC nº 416-B/05 seja feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Men-
donça Filho, Vice-Líder do Democratas.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, o adiamento da votação por 5 sessões 
da PEC nº 416-B/05, constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Men-
donça Filho, Vice-Líder do Democratas.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, XIII, do Regimento Interno, que a votação da 
PEC 416-B/05 seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Men-
donça Filho, Vice-Líder do Democratas.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, nós 
mantemos os requerimentos, para que possam ser 
apreciados pelo Plenário da Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Opor-
tunamente.

O SR. MENDONÇA FILHO – Mantemo-nos em 
obstrução.

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

a palavra o Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, este é um momento histórico para a vida desta 
Casa e do País. O que nós estamos discutindo aqui é 
a conclusão de um intenso debate promovido no seio 
da sociedade brasileira, que se apropriou de diversos 
saberes e experiências, contribuições de amplos seto-
res da cultura do nosso País, desde os mais simples, 
os mais esquecidos, os mais abandonados, aos mais 
refinados e presentes com sua voz em nossa sociedade.

Quero registrar aqui a postura e o trabalho do 
Ministro Gilberto Gil, que foi quem, no Governo pas-
sado, deu visibilidade ao Ministério da Cultura. Na se-
quência, Juca Ferreira, que também contribuiu para 
dar visibilidade a esse Ministério tão importante para 
nossa sociedade.

Nós, que hoje comemoramos o crescimento eco-
nômico do País, o aumento da cidadania, o acesso das 
populações pobres aos direitos materiais básicos, não 
podemos deixar de compreender que a nossa vida não 
vai mudar se não incorporarmos esses valores imate-
riais que a cultura representa e que devem fazer parte 
da nossa cesta básica. Já o fazem de fato, porque são 
inerentes à vida dessas pessoas. 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19603 

Os produtores, os trabalhadores da cultura, que 
de maneira anônima encantam todo o nosso País, são 
projetados internacionalmente, muitas vezes vencen-
do todas as barreiras do preconceito, das dificuldades 
materiais. Fazem parte, portanto, desse grandioso con-
texto da criação da alma nacional os nossos músicos, 
os nossos artesãos, os nossos produtores das artes 
visuais, o nosso cinema. 

Inclusive, hoje, no Brasil, há uma ampla área de 
produção de cinema. Existe hoje produção de cinema 
brasileiro no Nordeste, em regiões que historicamente 
estavam fora desse contexto. 

Quero aqui enfatizar o meu Estado de Pernam-
buco, que tem uma cena cinematográfica importante 
para a nova geração de cineastas brasileiros. Quero 
falar de outros movimentos neste País que estão en-
gajados nesta construção.

Portanto, esta Casa deve votar um Sistema Na-
cional de Cultura que preveja, com toda a clareza, os 
órgãos gestores; os conselhos, para acompanhar, como 
a voz da sociedade, a formulação dessas políticas; as 
conferências, que trouxeram as vozes esquecidas e 
abafadas do mundo da cultura deste País, a cultura 
popular; um sistema de financiamento para a cultura, 
que a retire de viver de migalhas, de assistencialismo 
e de outras formas deformadas de financiar a cultura; 
os planos de cultura, que nós temos de constituir; a 
integração das diversas esferas – Federal, Estadual 
e Municipal – no sistema de cultura; a programação 
da cultura nacional dentro de um contexto e de um 
plano nacional de cultura que nos permita dar essa 
visibilidade, dar essa centralidade e esse valor a essa 
riqueza que o nosso País tem com os seus diversos 
produtores culturais.

Saúdo aqueles que fazem a cultura nos quatro 
cantos desta Nação na área da música, do teatro, da 
dança, das artes visuais, do circo, do livro, da leitura, 
do artesanato; do mundo da nossa música clássica, da 
literatura mais elaborada, dos cantadores de viola, dos 
cordelistas, que enaltecem e elevam a alma da nossa 
gente com a sua competência intelectual e cultural e 
com a sua capacidade criativa e criadora.

Por isso, todos nós estamos aqui. Acho que esta 
Casa será engrandecida ao aprovar essa emenda 
constitucional. 

Sem sombra de dúvida, será um marco definitivo 
para que nós, que tanto lutamos para que houvesse o 
Bolsa Família, para que, como dizia o Presidente Lula, 
cada brasileiro tivesse três refeições por dia, agora pos-
samos oferecer três refeições de cultura por dia para 
o povo brasileiro. Isso é o que essa PEC pode iniciar 
a construir em nosso País. 

Esta Casa tem neste momento a oportunidade his-
tórica de votar e de consagrar, na nossa Constituição e 
no aparato legal, que lhe dará vida, oportunidade e con-
sequência na formação da nossa sociedade, da nossa 
democracia, do nosso Estado Democrático de Direito.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 O SR. MENDONÇA FILHO – Sra. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Mendonça.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, só 
para anunciar que há pouco a bancada do Democratas 
recebeu um apelo feito pelo Presidente Marco Maia 
no sentido de que cessasse o processo de obstrução.

A obstrução foi anunciada pelo Líder do partido, 
Deputado ACM Neto, tendo em vista os reiterados 
compromissos assumidos pelo Governo, na pessoa 
da Ministra Ideli, que, inclusive, na tarde de hoje, havia 
marcado uma reunião com as Lideranças principais da 
bancada da Oposição e, 15 minutos antes do horário 
marcado, a desmarcou, caracterizando grande desres-
peito à bancada da Oposição nesta Casa.

O Presidente Marco Maia fez chegar à nossa 
bancada, à bancada da Oposição, a informação de 
que a PEC da Cultura nasceu, de fato, no Parlamento 
brasileiro, foi uma iniciativa do Congresso Nacional, e 
não fazia sentido a nossa posição de revolta em rela-
ção ao posicionamento da Ministra Ideli Salvatti. 

Conversamos há pouco com o Líder ACM Neto 
e chegamos a um entendimento com o Presidente 
da Casa, Deputado Marco Maia, para votarmos hoje 
a PEC. Atendo ao apelo do Presidente, em nome da 
bancada do Democratas. 

Inclusive sugiro a V.Exa., Presidente Marco Maia, 
que, tendo em vista o fato de anunciarmos que está-
vamos em obstrução e de vários Parlamentares não 
terem tido oportunidade de registrar a presença, que 
o painel anterior, da sessão ordinária, seja restabele-
cido, para apreciarmos a PEC que trata do Sistema 
Nacional de Cultura.

Assim, estamos atendendo ao apelo do Presi-
dente Marco Maia e mostrando a sensibilidade não 
só do Líder Antonio Carlos Magalhães Neto, mas de 
toda bancada do Democratas, que tem compromisso 
com a cultura do nosso País.

Durante o discurso do Sr. Mendonça Fi-
lho, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

 O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de registrar que, desde o primeiro momento da 
tramitação dessa PEC e agora, mais recentemente, 
a bancada do PSDB sempre se posicionou favoravel-
mente a que tenhamos o Sistema Nacional de Cultura 
devidamente regulamentado na nossa Carta Magna.

Entendemos que é preciso que haja sempre uma 
relação de respeito, de diálogo, em que pese Oposição 
e base do Governo terem seus papéis bem definidos – 
e é bom que os tenham, para que a democracia seja 
exercida, de fato, neste País. É claro que ter os papéis 
distintos não significa que não possa haver o mínimo 
de diálogo. O que, principalmente, não se aceita é que 
haja atitudes de falta de respeito. 

Porém, nós não podemos deixar que nada disso 
contamine os propósitos maiores deste Parlamento. 
Nós temos absoluta clareza – e V.Exa. nos dá todo dia 
exemplos nesse sentido, ao conduzir de forma absolu-
tamente democrática, republicana, os trabalhos desta 
Casa... Hoje mesmo teve oportunidade aqui de nova-
mente dizer a todos o sentimento que o levou a colocar 
em pauta esta PEC extremamente importante. E fui um 
daqueles que apelou para V.Exa., como membro da 
Frente Parlamentar da Cultura, muito bem conduzida 
e liderada pela Deputada Jandira, no sentido de que 
a PEC fosse votada.

Portanto, o nosso Líder aqui está, e eu não te-
nho dúvida de que S.Exa. se manifestará também no 
sentido de que o PSDB sempre esteve a favor desta 
PEC, e devemos encontrar o caminho do diálogo, sem 
sacrificar os maiores interesses do País. Entendo que 
neste momento o maior interesse é o de votarmos e 
aprovarmos esta PEC, que é importante para a cul-
tura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Feitas as 
reflexões aqui, se não houver nenhuma objeção regi-
mental, retomaremos o painel anterior, aquele painel 
que já havia anteriormente, e passaremos imediata-
mente à votação da PEC. Durante a votação, eu pas-
sarei a palavra para aqueles que estavam inscritos 
para falar sobre a PEC.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me, 
como Líder do partido, registrar que, além de todas 
as considerações, do compromisso do PSDB com a 
cultura, mais uma vez, o PSDB está se dirigindo à au-
toridade de V.Exa., que sempre foi absolutamente cor-

reto com todos os partidos, sobretudo com os partidos 
de Oposição, no sentido de cobrar os entendimentos.

Sobre o que foi aqui trazido pelo Líder Antonio 
Carlos Magalhães Neto sobre o compromisso nessa 
relação com o encontro que ficou ajustado com a Minis-
tra Ideli, mais uma vez, V.Exa. é fiador dessa questão, 
que nós sabemos ser fundamental para os partidos, 
pois não pode haver, em uma relação republicana, di-
ferença de tratamentos. Não se pode tratar a Oposição 
como adversária. De fato, é adversária em algumas si-
tuações do Governo, mas não é inimiga da República 
ou do Estado brasileiro. Mais uma vez, V.Exa. é fiador 
disso. É com essa autoridade que nós caminhamos, 
dando andamento aos trabalhos normais desta Casa 
em homenagem à autoridade de V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar a posição do PTB. O PTB concorda 
com a insistência de V.Exa. e, inclusive, foi o Líder Jo-
vair Arantes que propôs a ideia de uma Semana Penal, 
que, sem dúvida, é extremamente importante. Várias 
matérias poderão ser apreciadas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a discussão. Depois vou passar a palavra para 
quem estava inscrito discutir, sem problema.

Declaro encerrados a discussão e o encaminha-
mento. 

Passamos à votação.

2º QUORUM: 411 SRAS. E SRS. DE-
PUTADOS

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
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Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 13

AMAZÔNAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazônas: 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 5

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

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 

Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gera Arruda PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

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 
Total de Piauí: 9

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

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
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Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 

Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 29

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
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João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 

Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 41

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 PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
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Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 

Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 8

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 
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
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Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 23

O SR. MENDONÇA FILHO – Orientação, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o substitutivo adotado pela Comissão Especial, 
que não tem destaques.

“As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1º. É acrescentado o art. 216-A a 
Constituição Federal, com a seguinte redação:

“Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultu-
ra, organizado em regime de colaboração, de 
forma descentralizada e participativa, institui 
um processo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da 
federação e a sociedade, tendo por objetivo 
promover o desenvolvimento – humano, so-
cial e econômico – com pleno exercício dos 
direitos culturais.

§ 1º – O Sistema Nacional de Cultura 
fundamenta-se na política nacional de cultura 
e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano 
Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguin-
tes princípios:

I – diversidade das expressões culturais;
II – universalização do acesso aos bens 

e serviços culturais;
III – fomento à produção, difusão e circu-

lação de conhecimento e bens culturais;
IV – cooperação entre os entes federa-

dos, os agentes públicos e privados atuantes 
na área cultural;

V – integração e interação na execução 
das políticas, programas, projetos e ações 
desenvolvidas;

VI – complementaridade nos papéis dos 
agentes culturais;

VII – transversalidade das políticas cul-
turais;

VIII – autonomia dos entes federados e 
das instituições da sociedade civil;

IX – transparência e compartilhamento 
das informações;

X – democratização dos processos de-
cisórios com participação e controle social;

XI – descentralização articulada e pac-
tuada da gestão, dos recursos e das ações.

XII- ampliação progressiva dos recur-
sos contidos nos orçamentos públicos para 
a cultura.

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema 
Nacional de Cultura, nas respectivas esferas 
da federação:

I- órgãos gestores da cultura;
II- conselhos de política cultural;
III- conferências de cultura;
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IV- comissões intergestores;
V- planos de cultura;
VI- sistemas de financiamento à cultura;
VII- sistemas de informações e indica-

dores culturais; 
VIII- programas de formação na área da 

cultura; e
IX- sistemas setoriais de cultura.
§ 3º – Lei federal disporá sobre a regu-

lamentação do Sistema Nacional de Cultura, 
bem como de sua articulação com os demais 
sistemas nacionais ou políticas setoriais de 
governo.

§ 4º – Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão seus respectivos 
sistemas de cultura em leis próprias.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data da sua publicação.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB orienta “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMDB “sim”. 
(Pausa.)

Só 1 minuto. Estamos recuperando o painel. 
Para orientar.
O PMDB vota “sim”. 
Como vota o PT?
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
orienta o voto “sim”, considerando esse passo funda-
mental para garantir cada vez mais o direito à cultura 
como direito fundamental de toda a população brasi-
leira. Por isso, “sim” ao Sistema Nacional de Cultura. O 
PT pede aos seus Deputados que venham ao plenário 
dar o voto “sim” à PEC.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como é vo-
tação por acordo e todos os partidos vão orientar “sim”, 
eu vou iniciar a votação para agilizarmos os trabalhos.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Na sequên-

cia, os partidos que quiserem orientar... Eu vou pedir 
para colocar “sim” para todo mundo, e os partidos vão 
orientando à medida que... 

Vou passar a palavra a cada um para orientar, 
por 1 minuto.

Como vota o PSDB?

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
queremos primeiramente cumprimentar o autor. Essa 
emenda à Constituição é fundamental para nós ade-
quarmos e aperfeiçoarmos aquilo que não foi estabele-
cido no debate constitucional. É uma matéria relevante, 
particularmente para um País que tem a questão cultural 
tratada muitas vezes pela população, pela comunida-
de, sem o apoio governamental necessário e suficiente 
para darmos vazão à sua multiplicidade cultural. 

Portanto, o PSDB historicamente se manifesta 
favorável a essa matéria, tem atuado assim nos Mu-
nicípios e Estados onde somos Governo, e concorda 
totalmente com a ampliação e a compreensão do papel 
cultural, aprovando a emenda à Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD? (Pausa.) 

Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP. (Pausa.)
O SR. FÁBIO FARIA – Pelo PSD, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAIA (Bloco/PR-RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco Parlamentar/PR, 
Sr. Presidente, vota “sim” e fica muito feliz em ver esta 
Casa unida em defesa da cultura nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
PSD.
O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD encami-
nha o voto “sim”. Está nas nossas diretrizes o apoio à 
cultura brasileira.

Agora nós temos também, Sr. Presidente, uma 
vontade muito grande de votar a PEC 310, que esta-
belece que a União Federal destinará anualmente o 
percentual mínimo de 2% para a cultura. No momento, 
essa PEC está na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pronta para ser votada e ir a plenário. 
E eu tenho certeza de que, como nessa votação, nós 
teremos unanimidade nesta Casa em prol da cultura 
do Brasil.

O PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. CHICO ALENCAR – Orientação, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP? (Pausa.)
PSB. (Pausa.)
Democratas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO – 

Sr. Presidente, eu peço a palavra como Líder, por favor.
O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista vota 
“sim”, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, so-
mem o tempo de Líder ao Deputado ACM Neto.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– O Deputado Mendonça Filho vai orientar, basta o 
tempo de Líder.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
orientar, depois o Líder vai usar o tempo da Liderança.

Eu quero reafirmar a nossa posição de apoio à 
cultura nacional. Tivemos avanços ao longo dos anos, 
como, por exemplo, a aprovação da chamada Lei Rou-
anet, mas, infelizmente, há uma superconcentração de 
recursos, inclusive a partir dessa legislação, com re-
lação a captação e investimento na cultura, particular 
e principalmente no centro-sul do País. 

O Sistema Nacional de Cultura, instituído a partir 
desta PEC, vai possibilitar concretamente a repartição, 
a divisão de responsabilidades entre União, Estados 
e Municípios. E isso é algo que tem que estar escrito, 
consagrado, para que todo brasileiro tenha acesso à 
cultura. 

Eu venho de um Estado do Nordeste, berço de 
parte significativa da história brasileira e da cultura do 
nosso País, e tenho enorme orgulho neste instante de 
poder orientar nossa bancada, o Democratas, pedindo 
apoio e aprovação para esta emenda constitucional, 
que é por certo extremamente interessante e vai ao 
encontro do anseio da sociedade brasileira.

O SR. CHICO ALENCAR – Para orientação do 
PSOL, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero lem-
brar que ontem, na reunião de Líderes que fizemos na 
sala da Presidência da Câmara, foi apresentada como 
prioridade a votação da PEC da Cultura, que estamos 
votando agora.

Todos os partidos unanimemente concordaram 
com a votação desta emenda constitucional, porque 
é claro que o compromisso com a cultura é um com-
promisso do Congresso Nacional, do Poder Legislati-
vo, um compromisso suprapartidário, que ultrapassa 
e transcende as barreiras e os limites de cada um dos 
partidos aqui representados. 

É por isso, Presidente Marco Maia, que estamos 
hoje concordando com a votação desta proposta de 
emenda à Constituição. Mas quero dizer, dirigindo-me 
sobretudo ao Líder Arlindo Chinaglia, que o protesto e 
a manifestação que eu fiz, no começo da Ordem do Dia 
da sessão de hoje, estão absolutamente mantidos. Nós 
não vamos alterar 1 milímetro da disposição do Demo-
cratas de, a partir de hoje, interromper o diálogo com a 
Liderança do Governo sobre qualquer matéria que inte-
resse ao Poder Executivo, até que o Governo demonstre 
ter respeito com a Oposição neste Poder Legislativo.

Se por um lado é importante para o Brasil ter um 
Governo constituído e legitimado; por outro, é fundamental 
para a democracia ter uma Oposição de pé e respeitada. 
O que fez hoje a Ministra Ideli Salvatti foi a manifestação 
e a expressão clara do desrespeito e do pouco caso da 
Sra. Ministra para com a Oposição no Brasil.

Não quero crer que esta seja uma posição da 
Presidente Dilma. Eu seria injusto de estender a inde-
licadeza e a falta de cortesia da Ministra Ideli à Presi-
dente da República. Da mesma forma que não quero 
corresponsabilizar o Líder Arlindo Chinaglia pela pouca 
habilidade da Sra. Ministra de Relações Institucionais.

Porém, o Governo é um só, e se a Presidente 
Dilma escolheu a Ministra Ideli para assessorá-la, 
especialmente no que se refere às relações com o 
Poder Legislativo, o Governo tem que acompanhar o 
desenvolver das ações da sua Ministra. Repito, o Go-
verno é um só.

Não há outro caminho a não ser trazer para o Ple-
nário desta Casa a nossa manifestação de indignação 
com a postura da Ministra Ideli, que havia marcado uma 
reunião para as 10 horas e, 20 minutos antes, comu-
nicou o cancelamento da reunião. Está aí o Deputado 
Paulo Pimenta que pela Comissão de Orçamento vinha 
fazendo um esforço para que o diálogo fosse retomado. 

Quero fazer aqui este depoimento e trazer o 
testemunho, que, aliás, me vem sendo reportado dia-
riamente pelo meu coordenador nesta Comissão, o 
Vice-Líder Deputado Felipe Maia.

É inaceitável o tratamento dispensado pela Mi-
nistra Ideli Salvatti. Por isso peço a compreensão do 
Líder Arlindo Chinaglia, que sabe que vem contando 
com o nosso diálogo para tudo. O Democratas vem 
sendo colaborativo na construção da pauta desta Casa. 
Poucas, raríssimas foram as vezes em que levamos 
a obstrução em qualquer votação que fosse durante 
este ano. Portanto, é inadmissível e inaceitável essa 
postura por parte da Ministra Ideli Salvatti. 

Mas a cultura brasileira é maior que a Ministra 
Ideli; a defesa de uma cultura inclusiva, de uma cultura 
que recupere as desigualdades sociais, de uma cultura 
que gere emprego, que projete essas maravilhas que 
existem no Brasil, de uma cultura que nos ajude a ser 
uma Nação mais forte e pungente no plano maior, tudo 
isso é muito maior que a inabilidade, a indelicadeza e 
a falta de traquejo político da Ministra das Relações 
Institucionais do Governo. 

E é por isso que jamais o Democratas iria pena-
lizar o setor cultural brasileiro, tão defendido por nós, 
tão preservado pelos nossos Governos e administra-
ções. Jamais faríamos isso! Trago o exemplo da minha 
Bahia. Foi exatamente num governo do Democratas 
que nós instituímos lá um programa pioneiro do Plano 
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Nacional de Incentivo à Cultura, o chamado Faz Cul-
tura. Hoje, nós temos no Plano Nacional o incentivo 
através da renúncia fiscal. A Bahia se antecipou e fez 
isso num Governo do Democratas.

Portanto, um partido que tem compromissos tão 
fortes com o setor cultural jamais penalizaria esse se-
tor por conta da incompetência de alguns membros 
do Governo Federal. 

Mas deixo aqui reafirmado o nosso protesto, aqui 
reafirmada a nossa reclamação, sobretudo a interrup-
ção, repito, a interrupção completa do diálogo com o 
Governo. Não haverá sessão do Congresso; vamos 
obstruir hoje e não haverá mais votação por acordo 
de pautas que interessem ao Governo nesta Casa.

Obrigado, Presidente.
 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PDT?
Para orientar. Estamos na orientação dos parti-

dos, primeiro.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT natural-
mente orienta “sim”, dada a importância e a relevância 
dessa matéria. No entanto, Sr. Presidente, precisamos 
destacar a excelência do trabalho feito pelo nosso De-
putado Paulo Rubem Santiago, Relator da matéria, que 
trouxe assim uma elucidação extraordinária conquanto 
ao conteúdo no seu relatório. 

Por isso, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PTB.
Já orientou. O voto é “sim”.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria cumprimentar V.Exa pela insistência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já lhe pas-
so a palavra, Deputado Paulo Pimenta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – E essa matéria 
acabou sendo colocada em votação, o que é extrema-
mente importante porque vai ampliar progressivamen-
te recursos dos orçamentos públicos para a cultura, o 
que é extremamente necessário. Quero lembrar, inclu-
sive, que a cidade de São Paulo já dá um exemplo de 
investimento em recursos para a cultura, já fazendo, 
nos sucessivos anos, a Virada Cultural, que é de um 
grande sucesso e de uma grande respeitabilidade. Por-
tanto, nós apoiarmos o Sistema Nacional de Cultura é 
extremamente importante.

Cumprimento a Frente Parlamentar da Cultura, 
que articulou no sentido de que essa matéria pudes-
se vir a votação. Nós, neste momento, estamos dando 
condições para que a cultura brasileira possa ser am-
pliada, diversificada, e, sem dúvida nenhuma, possa 

atingir todos os recantos das cidades mais longínquas 
do nosso País.

Cultura é fundamental. Mistura-se com educação 
e, sem dúvida nenhuma, permite que todo o cidadão 
brasileiro tenha um novo valor a partir do aspecto cul-
tural.

Parabéns a esta Casa pela votação dessa matéria!
O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSC, como 

vota?
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, da 
mesma maneira, vai encaminhar o voto “sim”, por 
entender a importância dessa PEC para a cultura do 
nosso País, vai oportunizar aos mais distantes locais 
do Brasil, dos mais distantes rincões aos grandes cen-
tros, um acesso mais facilitado à cultura. E valorizando 
a cultura, estamos, acima de tudo, valorizando aquilo 
que é a nossa raiz, a raiz do brasileiro, a raiz de cada 
um que, através de sua regionalidade, valoriza a cul-
tura do Brasil.

O PSC, por entender a importância disso e, acima 
de tudo, por defender a educação, sabendo que cultura 
é educação – e tenho certeza de que essa é a posição 
de toda a nossa bancada –, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PCdoB, 
como vota?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, falo 
(falha na gravação), mas também como Presidente da 
Frente Parlamentar de Cultura, usando o tempo para 
registrar que nós estamos aqui marcando história, fa-
zendo da cultura uma política de Estado, porque nós 
estamos criando a estrutura do Sistema Nacional de 
Cultura. Estamos estruturando as instâncias de ges-
tão e deliberação para, em todos os níveis – federal, 
estadual e municipal –, criar conselhos, planos de 
cultura, fundos de cultura. Estamos estruturando de 
fato, a exemplo do SUS, do SUAS e outras estruturas 
de governo.

Agradeço a V.Exa.; aos Líderes de todos os par-
tidos; aos membros da Frente Parlamentar de Cultura; 
ao autor, Deputado Paulo Pimenta; ao Relator, Deputa-
do Paulo Rubem Santiago; e a todos os que ajudaram 
para essa vitória da cultura brasileira, como a nossa 
Líder Deputada Luciana Santos, que tanto contribuiu 
para a construção dessa pauta.

O povo brasileiro e a cultura brasileira agradecem.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar da 
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riquíssima cultura brasileira, poucos são os recursos 
destinados ao setor. O PRB apoia a criação do Sistema 
Nacional de Cultura e espera que a medida contribua 
para uma maior valorização da nossa produção cul-
tural. Temos ciência de que os resultados dependerão 
de como a matéria será regulamentada. Não poupa-
remos esforços para que essa regulamentação traga 
benefícios para o corpo social. 

Em face do exposto, encaminhamos pela apro-
vação da PEC nº 416, de 2005.

O PRB é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Socialismo e Liberdade já fixou os seus votos a favor 
desta PEC. Já temos, inclusive, neste momento, ao que 
tudo indica, com 316 votantes, a aprovação da PEC que 
cria o Sistema Nacional de Cultura, o que representa 
um avanço na medida em que considera que a ges-
tão das políticas públicas de cultura tem que ser feita 
de forma descentralizada, participativa, de maneira a 
proporcionar a todos os brasileiros, e não só à elite, 
como acontece hoje em boa parte, o acesso aos bens, 
serviços e produção cultural. Cultura não é só espetá-
culo, é tudo aquilo que é possibilitado como criação.

É importante dizer que a Constituição, ao acres-
centar o Sistema Nacional de Cultura e a sua gestão, 
valoriza e respeita as diversas expressões culturais. 
E como já foi destacado aqui, determina o aumento 
progressivo dos recursos para a cultura.

Vamos chegar, no Orçamento nacional, a 2% para 
a cultura, e assim também em Estados e Municípios, 
subindo os recursos para a cultura.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN?

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a edu-
cação e a cultura são basilares para o desenvolvimen-
to de qualquer País. Nesse sentido, o PMN vota “sim’.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria? 
(Pausa.)

Governo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Paulo Pimenta, autor do projeto.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero, rapidamente, fazer 
um registro. Em primeiro lugar, quero agradecer aos 
integrantes da Comissão Especial, que elaboraram o 
substitutivo. 

Como autor da PEC nº 416, considero que hoje 
é um dia histórico para a cultura do nosso País. Cum-
primento os Líderes do Governo e da Oposição por te-
rem proporcionado esse acordo, promovido por V.Exa., 
para que a votação ocorresse hoje.

Mas peço a V.Exa. a oportunidade para, como 
Presidente da Comissão do Orçamento, explicar aqui, 
Sr. Presidente, de maneira bastante transparente, o 
motivo do adiamento da reunião que ocorreria hoje 
pela manhã, reunindo os coordenadores da bancada 
do PSDB, na Comissão, o Deputado Duarte Nogueira; 
do Democratas, Deputado Felipe Maia; e dos Líderes 
Bruno Araújo e ACM Neto.

De fato, a reunião estava marcada para as 10 ho-
ras com a Ministra Ideli, mas, em função de uma agenda 
urgente, pois ela foi convocada pela Presidente Dilma 
por volta das 9h30min, portanto de última hora, houve 
a necessidade de que adiássemos essa reunião. Tão 
logo eu fui comunicado pela Ministra, busquei comu-
nicar os Líderes e assumi também o compromisso de 
que nós imediatamente encontraríamos um outro mo-
mento na agenda para a reunião com a Ministra Ideli.

Acredito ser natural o descontentamento por 
parte dos Líderes da Oposição, na medida em que a 
reunião estava marcada. Mas, Deputado Arlindo Chi-
naglia, Líder do Governo, quero comunicar a V.Exa. 
que já está agendada para a semana que vem essa 
reunião. Nós estaremos à disposição dos Líderes da 
Oposição para definirmos o cronograma de trabalho, 
para que possamos retomar as votações na Comissão.

Portanto, se, por um lado, reconheço aqui publi-
camente que foi ruim a reunião haver sido desmarca-
da, por outro lado, já está marcada uma nova data na 
agenda da Ministra, e nós estamos à disposição para 
que esse diálogo possa ocorrer na semana que vem. 

Portanto, considero que esse episódio está superado. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. MENDONÇA FILHO – Sr. Presidente, uma 

questão de ordem...
O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente, uma 

questão de ordem. Como Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura...

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 
mais nada, queria fazer um pequeno pronunciamen-
to. Logo depois eu passo a palavra para a questão de 
ordem e para as intervenções de V.Exas. O Deputado 
Delegado Protógenes está aqui esperando para fazer 
a sua intervenção.

Na verdade, senhoras e senhores, quero aproveitar 
a oportunidade. V.Exas. devem ter recebido hoje, durante 
o dia, um jornal que foi produzido pelo Jornal da Câmara, 
especial, fazendo um pequeno balanço do que foi o trabalho 
deste Parlamento nesses últimos 4 meses, ou nesses 4 
meses do ano de 2012. Ao pegarem esse material, V.Exas. 
vão se dar conta de que nós produzimos muito nesses 4 
meses. Foram matérias fundamentais para a sociedade 
brasileira. Eu citaria aqui como exemplo a PEC que tratou 
sobre a organização da carreira do Procurador Municipal, 
o Banco de DNA, o Projeto da Lei Seca, o FUNPRESP, o 
projeto sobre a localização de desaparecidos, a identidade 
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gratuita, as rádios e tevês comunitárias, o projeto que tratou 
sobre a publicidade na Internet, a quarentena ampliada, a 
reconstrução da mama, o projeto que tratou sobre a venda 
de inflamáveis, o cheque-caução, o Código Florestal, os 
crimes cibernéticos, a Lei Geral da Copa, as taxas aéreas, 
enfim, entre tantos projetos que nós votamos na Câmara 
dos Deputados durante esses primeiros 4 meses. 

Na verdade, nós aprovamos 280 iniciativas do Parla-
mento, durante esses 4 meses, em plenário ou nas Comis-
sões, o que dá conta de uma atividade, de uma vitalidade 
do Parlamento brasileiro que precisa ser reconhecida por 
todos nós e principalmente por este Parlamento. 

Nós tivemos uma produção extremamente posi-
tiva, em sintonia com os interesses maiores da socie-
dade brasileira, fazendo valer nosso dever institucional 
e constitucional de votar as matérias de seu interesse, 
representando, portanto, bem o povo brasileiro.

Então, quero dar como lido o pronunciamento que 
aqui tenho, fazendo um balanço das nossas ativida-
des nestes primeiros 4 meses do ano, aproveitando a 
oportunidade para agradecer a todos os Líderes parti-
dários, a todos os Deputados e Deputadas desta Casa 
a belíssima contribuição que deram ao País ao votar as 
matérias durante estes primeiros 4 meses deste ano.

Com isso, demos um exemplo inestimável de que, 
apesar daquilo que dizem, que o Parlamento brasilei-
ro não trabalha, nós, aqui, efetivamente trabalhamos e 
aprovamos matérias de interesse da sociedade brasileira.

Parabéns ao Parlamento brasileiro!
Quero pedir uma salva de palmas a este Parla-

mento. 
(O Plenário presta a homenagem solicitada.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO SR. PRESIDENTE

Sras. e Srs. Deputados, a inércia parlamentar tão 
especulada para 2012 não se confirma pelos fatos. Es-
tamos em um ano eleitoral e enfrentamos os desafios 
de conduzir com a maior transparência possível uma 
CPI da importância e do apelo midiático da CPMI de 
Cachoeira. Mesmo assim contabilizamos resultados 
substanciais em nosso trabalho parlamentar neste 
primeiro quadrimestre de 2012.

Até o início desta semana, havíamos apreciado 
na Câmara dos Deputados nada menos que 282 pro-
posições. Foram 80 no plenário e 202 aprovadas con-
clusivamente nas Comissões Permanentes. Realiza-
mos 138 sessões, sendo 68 deliberativas. Aprovamos 
4 propostas de emenda à Constituição; 13 medidas 
provisórias; 25 projetos de lei; 1 projeto de lei comple-
mentar; 28 projetos de decreto legislativo; 8 projetos 
de resolução; e 1 objeto de deliberação.

Neste semestre também se constata o funcionamen-
to de 44 Comissões Temporárias, inclusive 31 Comissões 
Especiais e 3 Comissões Parlamentares de Inquérito.

Os dados estatísticos revelam apenas uma dimen-
são do trabalho legislativo da Câmara dos Deputados. 
Porém, cabe salientar que o trabalho dos Parlamentares, 
nesses primeiros 4 meses, tem se destacado, principal-
mente, pela relevância das matérias deliberadas. Muitos 
até consideravam que certos temas fossem impossíveis 
de se votar. Mas este Parlamento provou que não há 
tema proibido e que estamos dispostos a debater as-
suntos polêmicos, mas fundamentais para a sociedade.

Entre as propostas, destaco a PEC do Trabalho 
Escravo, a PEC nº 270, que garante ao servidor que 
se aposentar por invalidez salário integral; a Lei Geral 
da Copa e o Código Florestal.

Das 13 medidas provisórias apreciadas, 11 sofre-
ram modificações por parte do Relator. Isto comprova 
o aprimoramento das leis que tramitam nesta Casa.

A disposição dos 513 Deputados e Deputadas 
em produzir um trabalho legislativo de qualidade e de 
interesse da sociedade foi visível desde os primeiros 
dias desta sessão legislativa.

Em fevereiro, votamos medidas provisórias que 
estimulam as exportações e alteram a incidência de 
contribuições para cadeia do café, além da criação do 
programa Cinema Perto de Você.

No mesmo mês, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 270, votada em segundo turno e de grande 
clamor social. Ela prevê pagamentos dos benefícios 
na integralidade para servidores públicos que precisa-
rem se aposentar por invalidez. A emenda corrige uma 
distorção e garante direito ao trabalhador no momento 
mais difícil da vida. Foram muitos os manifestos pelas 
redes sociais, e nós, Deputados e Deputadas, soube-
mos ouvir este chamado da sociedade.

Também no primeiro mês de trabalho, a Câmara 
aprovou a criação da previdência complementar para 
os servidores civis da União e a aplicação do limite 
de aposentadoria do INSS para os admitidos após o 
início de funcionamento do novo regime. Trata-se de 
iniciativa legislativa crucial para combater o problema 
crônico do déficit da Previdência Social. Estimativas da 
equipe econômica já situam esse déficit em torno de 
R$60 bilhões anuais, no caso dos regimes próprios, 
em expressiva tendência de alta.

No Parlamento, o projeto recebeu importantes 
aprimoramentos. Primeiro, ao invés de uma Funda-
ção, incluiu-se a previsão de três fundações, uma para 
cada Poder da República. Segundo, estabeleceu-se 
a instituição de um fundo de cobertura para aposen-
tadorias com requisitos diferenciados e benefícios 
não programados. Terceiro, criou-se a possibilidade 
de gestão dos recursos por carteira própria, carteira 
administrada ou por fundos de investimento. Quarto, 
a Câmara conseguiu aumentar de 7,5% para 8,5% a 
alíquota máxima a ser paga pela União na qualidade 
de patrocinadora dos fundos.
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Desse modo, oferecemos contribuição decisiva 
para a construção de um modelo previdenciário equi-
librado, viável e sustentável.

Em março, votamos a Lei Geral da Copa, que 
regula os direitos comerciais da FIFA na realização 
da Copa do Mundo de 2014. A liberação da venda de 
bebidas alcoólicas nos estádios durante as partidas, 
um dos pontos mais polêmicos, terá de ser negociada 
com cada Estado. E uma iniciativa positiva foi estabe-
lecer pelo menos 1% dos ingressos para pessoas com 
deficiência. As regras também valerão para a Copa das 
Confederações de 2013.

Ainda em março, mês internacional da mulher, apro-
vamos o projeto de lei que prevê a realização de recons-
trução da mama pelo SUS no mesmo tempo da cirurgia 
de mastectomia (que é a retirada da mama realizada em 
casos de câncer), quando houver condições técnicas.

No caso de impossibilidade de colocação da 
prótese imediatamente, a paciente terá garantida a 
realização da cirurgia pelo SUS quando alcançar as 
condições clínicas requeridas.

Aprovamos ainda a criação de inúmeras varas do 
Trabalho que vão desafogar as já existentes, garantin-
do melhor atendimento a todo trabalhador que buscar 
seus direitos na Justiça brasileira.

Ainda na área jurídica, aprovamos as emendas à 
Constituição da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
da regulamentação da carreira de Procurador Municipal.

Em abril, finalizamos na Câmara a votação do 
Código Florestal. Podemos afirmar, sem dúvida al-
guma, que a discussão sobre as novas regras para o 
plantio da terra e a preservação de áreas de proteção 
ambiental partiu aqui da Câmara dos Deputados. Há 
exato um ano, colocamos o Projeto de Lei 1.876, de 
1999, na pauta de votações do Plenário, após mais de 
uma década. O processo de apreciação começou em 
2009, quando foi instalada a Comissão Especial para 
dar parecer ao PL e a outros 10 a ele apensados. Ao 
longo de 10 meses, o assunto foi amplamente debatido 
com os mais diversos setores da sociedade.

Depois, em 2011, foi criado um grupo de traba-
lho para tentar buscar um consenso sobre a matéria 
antes de ir a plenário. Como tive oportunidade de falar 
em ocasiões anteriores, para mim, a votação do novo 
Código não poderia, nem deveria, resultar na vitória ou 
na derrota dos ambientalistas ou dos produtores rurais. 
Afinal, como é legítimo no processo democrático, as 
partes defendem suas respectivas posições tendo em 
vista o que consideram ser melhor para nosso País.

A matéria seguiu para o Senado, onde sofreu 
alterações. Ao retornar à Câmara, mais discussões 
acaloradas foram presenciadas por todos os brasilei-
ros até nova votação, em 25 de abril.

Na última semana, o Governo anunciou o veto 
parcial ao projeto e a edição de uma nova medida pro-

visória que chega agora ao Congresso. Mais uma vez, 
a Câmara dos Deputados terá papel de protagonismo 
na decisão de como deverá ser a legislação que regula 
a área de plantio no País, com a fundamental exigên-
cia de proteção ao meio ambiente. Neste momento, é 
essencial termos em mente que o País necessita de 
uma legislação que garanta segurança jurídica aos 
produtores rurais, sem jamais desconsiderar a garan-
tia de recursos para as gerações futuras.

Ainda em abril, outra importante conquista legis-
lativa foi a aprovação do Projeto de Lei 5.607, de 2009, 
que ampliou o leque de provas consideradas quando 
do enquadramento de motoristas alcoolizados no âm-
bito da Lei Seca. O projeto também dobra a multa por 
dirigir sob a influência de álcool ou outras drogas que 
causam dependência.

O objetivo principal do projeto era aperfeiçoar a legis-
lação de trânsito para fortalecer a Lei Seca. Após decisão 
do Superior Tribunal de Justiça, apenas o teste do bafô-
metro e o exame de sangue seriam considerados válidos 
como comprovações de alcoolemia, mas o acusado podia 
optar por não produzir provas contra si mesmo.

A brevidade com que o projeto foi aprovado de-
monstrou o compromisso da Câmara dos Deputados 
no esforço de refrear e reduzir os crimes de trânsito. 
Buscamos textos legislativos que venham alcançar a 
necessária eficácia para a condenação de criminosos 
embriagados ao volante.

O mês de maio pode muito bem ser descrito 
como um mês profícuo na aprovação de importantes 
projetos de lei.

O Plenário aprovou o projeto que criminaliza a 
exigência de garantia financeira em atendimento mé-
dico de emergência. O PL nº 3.331, de 2012, aumenta 
a pena para instituições e profissionais que condicio-
narem o atendimento emergencial a qualquer tipo de 
pagamento, como cheque-caução ou nota promissória.

O projeto muda o Código Penal e cria um novo 
tipo de crime específico relacionado à omissão de so-
corro (artigo 135). A pena é de detenção de 3 meses 
a 1 ano e multa.

Os Parlamentares não ficaram indiferentes aos casos 
amplamente divulgados de pacientes em situação grave 
que ficaram sem atendimento pela necessidade de pa-
gamento prévio. Esta distorção foi corrigida pela Câmara.

Também em maio, o Plenário analisou o projeto 
que aumenta a prescrição para o crime de pedofilia. 
O PL nº 6719, de 2009, foi sugerido a partir da CPI 
da Pedofilia, no Senado Federal. Segundo o projeto, 
a prescrição do crime começará a contar apenas a 
partir da data em que a vítima completa 18 anos, a 
não ser que já tenha sido proposta ação penal ou que 
a ação já tenha transitado em julgado. A proposta foi 
batizada de Lei Joanna Maranhão, em homenagem à 
nadadora brasileira que denunciou ter sido abusada 
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pelo treinador quando criança. O crime já havia pres-
crito quando a história veio a público, e o treinador não 
pôde ser processado. Agora, a história será diferente.

Ainda com o objetivo de garantir a efetiva punição 
dos criminosos, aprovamos o Projeto de Lei nº 2.458, 
de 2011, que regulamenta a coleta de perfil genético de 
indivíduos como uma forma de identificação criminal. 
A proposta moderniza nossa Lei de Execução Penal.

Torna compulsória a extração de DNA para os 
condenados por crime violento praticado contra pes-
soa e cria um banco de DNA para auxiliar nas inves-
tigações criminais.

Também modernizamos nosso sistema penal com 
a aprovação do Projeto de Lei n° 2.793, de 2011, que 
tipifica crimes cibernéticos. A proposição pune com pri-
são de 3 meses a um ano mais multa indivíduos que 
devassem dispositivo informático alheio, conectado ou 
não à Internet, que adulterem ou destruam dados ou 
informações sem autorização do titular.

O projeto também prevê que a atividade de hackers 
seja punida com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos 
mais multa, caso a invasão de computares resulte em 
obtenção de segredos comerciais e industriais, de infor-
mações de caráter sigiloso e de conteúdo de comunica-
ções eminentemente privadas.

Para encerrar, quero ressaltar uma das mais im-
portantes votações do semestre, talvez do ano: a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 438/2001, ocorrida 
no último dia 22 de maio, que permite a expropriação 
de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização en-
contrar exploração de trabalho escravo. Os imóveis 
serão destinados à reforma agrária ou a programas 
de habitação popular. De intenso debate, de opiniões 
diversas sobre a definição de trabalho escravo, mas 
de uma só convicção comprovada pelo placar: não é 
admissível, nos dias atuais, a exploração do ser hu-
mano em propriedades rurais ou urbanas.

Agora, no Senado, a matéria será analisada por 
um grupo de trabalho formado por Senadores e Deputa-
dos que irão redigir o projeto de lei de regulamentação. 
Os Parlamentares deram uma demonstração de dever 
público sobre a PEC do Trabalho Escravo.

Sras. e Srs. Deputados, um breve balanço destes 
primeiros 4 meses de trabalho legislativo de 2012 é 
mais do que suficiente para demonstrar o volume e o 
alcance do trabalho já realizado pelo Parlamento bra-
sileiro em um pequeno espaço de tempo. É também 
suficiente para demonstrar que, mesmo em tempos 
de eleição ou de escândalos políticos, o Parlamento 
continua firme no seu trabalho de pautar a análise e a 
deliberação de matérias relevantes para a sociedade.

Esse breve balanço deixa patente que nosso Par-
lamento não tem se esquivado de enfrentar os temas 
mais polêmicos e controversos para transformar os 
conflitos que lhes são característicos na matéria prima 

do consenso pragmático que gera leis duradouras e 
de qualidade. Esta é a nossa missão e este é o nosso 
compromisso: transformar conflitos em entendimento, 
e entendimento em políticas públicas representativas 
do que o País almeja para seus cidadãos.

Obrigado.
 O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero saudar a 
Ministra Ana de Hollanda, que acaba de chegar.

Na condição de Presidente da Comissão de Edu-
cação e Cultura, quero registrar este momento anto-
lógico em que o Parlamento brasileiro inclui na Cons-
tituição o Sistema Nacional de Cultura, articulando as 
ações do Ministério da Cultura com todos os Estados e 
Municípios, num verdadeiro regime de colaboração que 
dá novo status à política pública da cultura no Brasil.

Parabéns a V.Exa. por ter incluído na pauta de 
hoje esta PEC. Foi uma proposta que nós fizemos. Pa-
rabéns a todos os Parlamentares envolvidos no tema 
cultura nacional. Hoje é um dia especial para o Brasil.

Viva a cultura brasileira!
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou en-

cerrar a votação.
O SR. MENDONÇA FILHO – Uma questão de 

ordem primeiro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encerrar 

a votação e, depois, todos vão ter a palavra, inclusive 
o Relator e o Líder do PT, que já pediu para fazer seu 
pronunciamento.

Vou encerrar a votação.
O SR. MENDONÇA FILHO – Uma questão de 

ordem primeiro, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.

RESULTADO

Sim:     361; 
Não:     1; 
Total:     362. 

(Palmas.)

A MATÉRIA FOI APROVADA, PORTAN-
TO, NO PRIMEIRO TURNO E RETORNA À 
PAUTA APÓS O INTERSTÍCIO REGIMENTAL.

Proposição: PEC Nº 416/2005 – PRIMEIRO TURNO 
– SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL – No-
minal Eletrônica 

Início da votação: 30-5-12 17:48

Encerramento da votação: 30-5-12 18:12

Presidiram a Votação:

Rose de Freitas 
Marco Maia 
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O SR. MENDONÇA FILHO – Questão de ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para uma 
questão de ordem, Deputado.

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu peço atenção à Presidência da Casa para formular 
a seguinte questão de ordem, pedindo atenção tam-
bém ao Secretário-Geral da Mesa, Dr. Sérgio: como 
se sabe, o Presidente do Banco Central do Brasil ad-
quiriu status de Ministro de Estado, tendo em vista lei 
foi votada pelo Parlamento brasileiro que conferiu ao 
cargo de Presidente do Banco Central o status de Mi-
nistro de Estado. Então, ele tem prerrogativas, direitos 
e obrigações de Ministro de Estado.

Infelizmente, esta semana a Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle, a partir de requerimento 
apresentado pelo Deputado Rodrigo Maia solicitando 
a convocação do Presidente do Banco Central, enten-
deu que o Presidente do Banco Central não teria cargo 
equivalente ao de Ministro do Estado.

Ora, o art. 50 da Constituição Federal é muito 
claro; o art. 219 do Regimento Interno é muito claro. 
A prerrogativa conferida por lei a Presidente de Ban-
co Central é a mesmo conferida a Ministro de Estado. 
Então, se ele tem as prerrogativas da lei de cargo de 
Ministro de Estado, tem obrigações perante o Par-
lamento brasileiro de prestar os esclarecimentos de 
cargo de Ministro de Estado.

A questão de ordem que formulamos, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, é no sentido de que se 
esclareça definitivamente à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, que indeferiu o requerimento do 
Deputado Rodrigo Maia, que o Presidente do Banco 
Central tem que vir à Casa prestar esclarecimentos no 
status de Ministro de Estado, e não simplesmente in-
deferir o requerimento, como foi feito de forma liminar, 
absolutamente equivocada, afrontando o Regimento 
Interno da nossa Casa e o texto constitucional.

É a questão de ordem que faço a V.Exa., pedindo, 
naturalmente, agilidade à Mesa para que responda e 
se restabeleça a normalidade dos trabalhos nas Co-
missões Técnicas desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos res-
ponder rapidamente, Deputado.

 O SR. EROS BIONDINI (PTB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Eros Biondini 
votou com o partido na votação anterior.

A SRA. LUCIANA SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder.

O SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Abelardo 
Lupion votou com o partido, Sr. Presidente.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Sa-
bino Castelo Branco votou com o partido, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou pas-
sar a palavra ao Deputado Delegado Protógenes, com 
quem fiz um acordo. S.Exa. estava inscrito para falar, 
mas abriu mão, para procedermos à votação.

Depois do Delegado Protógenes, a palavra vai 
para o Líder Jilmar Tatto, que pediu para falar pela Li-
derança do PT.

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
colegas Deputados e colegas Deputadas, esta proposta 
de emenda constitucional foi aprovada em momento 
político muito importante.

O parágrafo único diz que o Sistema Nacional de 
Cultura está articulado como os demais sistemas na-
cionais e coloca a educação e a comunicação.

Relembro que há mais de 50 anos havia um po-
eta, um cantor popular que dizia: “É preciso cultura pra 
cuspir na estrutura”. Vou repetir, senhores e senhoras: 
é preciso cultura para cuspir nessa estrutura corrup-
ta, nessa estrutura que nos aprisiona – e a CPMI do 
Cachoeira está dando o tom dessa estrutura corrupta, 
Sr. Presidente.

Vou ler a nota que encaminhei publicamente a 
respeito das declarações do Sr. Ministro Gilmar Mendes:

“Ao povo brasileiro:
Como todos e todas puderam recente-

mente testemunhar, o ex-presidente do STF, 
Sr. Gilmar Mendes, fez declarações à revista 
Veja, ao site CONJUR, aos jornais Globo e Fo-
lha de S.Paulo nesta semana, repercutido em 
diversos meios de comunicação, envolvendo 
o ex-presidente Lula e também o ex-ministro 
Nelson Jobim. Tanto foi assim que o próprio 
Gilmar Mendes teve que retificar tais declara-
ções em seguida, na Rede Globo em 29/05.

Desta vez a tentativa de blindar o crime 
organizado não deu certo. Felizmente, o tra-
balho da CPMI do Cachoeira já transcendeu 
o poder de obstrução dos corruptos, corrupto-
res e do Sr. Gilmar Mendes. Não adianta mais 
tentar ganhar no grito ou querer dispersar o 
foco objetivo da CPMI por meio de mentiras.

Convém lembrar que há pouco menos 
de quatro anos, em 2008, quando o mesmo 
Gilmar Mendes, então presidente do STF, con-
cedeu dois habeas-corpus em 48 horas ao 
banqueiro condenado Daniel Dantas, prévia e 
devidamente preso por desviar bilhões de reais 
dos cofres públicos. Inaugurou naquela época 
o ‘foro privilegiado’ para banqueiro bandido.
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Naquele momento de crise institucional no 
Brasil, advindo da operação Satiagraha, a falta 
de credibilidade na justiça brasileira foi alerta-
da, também, pelo ministro Joaquim Barbosa, 
ocasião em que abriu o debate na própria corte 
com o ex-presidente do STF Gilmar Mendes.

Os atos incomuns praticados no STF pelo 
ex-presidente Gilmar Mendes tinham, então, 
respaldo de um superpoder judicial acima da 
lei e da Constituição da República. Hoje ele 
não tem mais. As coisas mudaram no Brasil. 
E continuarão mudando.

As afirmações mentirosas e criminosas 
dirigidas por ele contra mim serão apreciadas 
em instrumentos próprios e no foro adequado, 
registrando que não tem indícios e documentos 
que classifiquem qualquer conduta na minha 
atividade como policial ou parlamentar vincu-
lados ao esquema Cachoeira.

Talvez o destempero, nervosismo e ar-
rogância de Gilmar Mendes se expliquem ao 
longo da CPMI do Cachoeira na ampliação da 
coleta de dados, documentos e informações 
que aprofundem as investigações com o obje-
tivo final de revelar as infiltrações nos Poderes 
da República, que ameaçam o Estado Demo-
crático de Direito.

Por isso, é bom lembrar que as mudan-
ças abrem novos caminhos para o futuro da 
mesma forma que resgatam a memória. Assim, 
retroativamente, não podemos desimpedir a 
evolução de um país que permanece obstruí-
do por um legado de corrupção ética, moral e 
material. Ressalto ao final que a instauração 
da Comissão da Verdade e do Acesso à In-
formação dá para entender que a busca pela 
verdade é a ordem do dia no Brasil de hoje e 
do amanhã”.

É preciso cultura para cuspir nessa estrutura cor-
rupta que o Sr. Ministro Gilmar Mendes saboreia de 
longe e na qual, muitas das vezes, se envolve direta 
ou indiretamente. 

É isso, Sra. Presidenta. 
Temos de ter coragem de declarar no Congres-

so Nacional, nas Comissões, nos nossos gabinetes e 
para os nossos eleitores quem são os corruptos e os 
corruptores desta República. 

Não temos de ter medo! Não temos de temer! 
Ninguém aqui é envolvido com o crime organizado! 
Somos Deputados e Deputadas e Senadores e Sena-
doras honestos e comprometidos com o Brasil! 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Delegado Pro-
tógenes, o Sr. Marco Maia, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado José Guimarães. Em seguida, 
o Deputado Macris, e, depois, o Relator, o Deputado 
Paulo Rubem Santiago.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei 
com o partido.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Pelo or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei 
“sim”, conforme a orientação do partido.

O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, votei “sim”.

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na votação 
da PEC da Cultura, o Deputado Severino Ninho votou 
com o seu partido. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na votação 
anterior, Roberto Freire votou com o partido. 

O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, votei com o meu 
partido, na votação anterior.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei 
com o meu partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado José Guimarães, por favor.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Parlamentares, faço um registro que considero muito 
importante: neste momento está se encerrando o Grito 
da Terra Brasil, um movimento dirigido pela Confedera-
ção dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que 
teve uma pauta de reivindicações, inclusive entregue 
à Presidenta Dilma Rousseff. 

Esse fato tem um significado enorme para o Bra-
sil, porque na pauta de reivindicações do Grito da Terra 
Brasil 2012, há parte das reivindicações já dirigidas ao 
Congresso Nacional e parte dirigida ao nosso Governo.

O objetivo central do Grito da Terra Brasil é exa-
tamente o fortalecimento da agricultura familiar, das 
políticas agrícolas e agrárias que visem, fundamental-
mente, à produção da agricultura familiar do nosso País.

Portanto, o Grito da Terra Brasil está se encerran-
do neste momento vitoriosamente e foi recebido agora 
há pouco pela Presidenta Dilma Rousseff.

Obrigado.
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 O SR. MARCO TEBALDI (PSDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na votação 
anterior, votei com a orientação do partido.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Macris com a palavra.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, gos-
taria apenas de fazer uma comunicação ao Plenário 
desta Casa, agradecendo ao meu Líder, o Deputado 
Bruno Araújo, a indicação que fez, no dia de hoje, do 
meu nome para membro da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a investigar as práticas 
criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos, conhecido 
como Carlinhos Cachoeira. A partir de amanhã, por-
tanto, participarei dessa CPMI na condição de membro. 

Quero, então, agradecer à Liderança do partido 
e anunciar que, no final desta tarde, foi lido expedien-
te no Senado Federal convalidando essa indicação.

Esperamos poder dar uma contribuição ao País 
e à sociedade brasileira com o trabalho que realiza-
remos nessa CPMI, integrada por um grande acervo 
de Parlamentares do Senado e da Câmara, na inves-
tigação desse fato.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na 
votação anterior, o Deputado Leandro Vilela votou 
com o PMDB.

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

Peço um pouco de paciência. O Relator ainda não 
falou. Preciso encerrar a Ordem do Dia, mas preciso 
dar a palavra ao Deputado Paulo Rubem. E a Líder 
Luciana pediu a palavra.

O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei com 
o PMDB na votação anterior.

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

O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Deputado 
Danilo Forte votou com o PMDB.

O SR. MARCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei com 
o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votou 
com o PMDB.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o De-
putado Givaldo Carimbão votou com o partido.

A SRA. CARMEN ZANOTTO – Sra. Presidenta...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Quem 
vai registrar a presença, por favor? Deputada Carmen 
Zanotto?

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
Deputado Alexandre Santos votou com o partido.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – A Deputada Erika Kokay votou 
com o seu partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Zoinho.

O SR. ZOINHO (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu queria jus-
tificar meu voto. Votei, na PEC da Cultura, de acordo 
com a orientação do PR.

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

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Alexan-
dre Santos votou com o PMDB.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Paulo Rubem Santiago, como Relator. Em se-
guida, a Líder.

A SRA. LUCIANA SANTOS – Deputado Paulo 
Rubem, V.Exa. poderia me dar licença?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Deputada 
Luciana Santos.

A SRA. LUCIANA SANTOS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, 
Presidenta; muito obrigada, Relator, Deputado Paulo 
Rubem Santiago.

Eu gostaria de saudar e felicitar todo o Congresso 
Nacional por ter votado esta PEC no dia de hoje. Essa 
foi uma luta de muitos anos. 

Eu, quando Prefeita da cidade de Olinda, acom-
panhei de perto e participei dessas mais de 3 mil reu-
niões que aconteceram no País inteiro para debater o 
Sistema Nacional de Cultura, que fortalecerá a cultura 
como uma política de Estado e incentivará os conse-
lhos municipais e os conselhos estaduais, bem como 
o debate sobre financiamento e a qualidade da cultura.

E, por isso, eu também gostaria, Sra. Presiden-
ta, de agradecer ao nosso Presidente Marco Maia o 
empenho; parabenizar a Deputada Jandira Feghali, 
Presidente da Frente Parlamentar da Cultura; saudar 
a Ministra da Cultura, Ana de Hollanda, que se faz aqui 
presente nesta data histórica, e parabenizar o Depu-
tado Paulo Rubem Santiago, Relator deste projeto. 

Por fim, quero agradecer a todos os Líderes, por 
terem hoje garantido esta votação. 

Um abraço também para o Deputado Inocêncio 
Oliveira.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Paulo Rubem. (Pausa.)

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Asdru-
bal Bentes pede a V.Exa. que justifique o seu voto na 
votação anterior, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. O Deputado Asdrubal Bentes justificou a presença.

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

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-Sra. Presiden-
ta, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero 
parabenizar o Deputado Paulo Pimenta por ter tomado 
a feliz iniciativa de apresentar a esta Casa a PEC que 
cria o Sistema Nacional de Cultura.

Em segundo lugar, quero agradecer ao ex-Ministro 
Gilberto Gil, que ontem completou 70 anos de idade, 
e ao ex-Ministro Juca Ferreira, que muito colaboraram 
nos períodos em que estiveram à frente do Ministério 
da Cultura; à atual Ministra da Cultura, Ana de Hollanda; 
a todos os secretários e a toda a Assessoria do Minis-
tério da Cultura, bem como agradecer aos assessores 
do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos 
Deputados, que nos ajudaram a construir este relatório 
para a implantação do Sistema Nacional de Cultura.

Todos aqui sabemos que a cultura é uma das 
maiores expressões da nossa identidade e da nossa 
história. Todos aqui sabemos que a cultura não é ape-
nas arte, entretenimento e lazer. A cultura é também 
uma das grandes oportunidades de desenvolvimento 
econômico, de geração de emprego e renda e de pro-
fissionalização para milhões e milhões de brasileiros. 

Refiro-me aqui em especial aos artistas popula-
res que passam anos e anos, décadas de suas vidas 
resistindo nas ruas, nos bairros, nos morros, nas cida-
des, nas áreas rurais, mantendo as culturas populares. 
Muitos deles morrem à míngua, sem nunca terem tido 
o reconhecimento como mestres das culturas popu-
lares, como mestres das tradições, como professores 
das culturas populares.

E é isto o que o Sistema Nacional de Cultura quer 
assegurar como uma de suas linhas: a formação e a 
valorização dos nossos artistas populares, da nossa 
produção cultural popular.

Quero também, Sra. Presidenta, dizer que nes-
te momento vivemos uma situação única na vida das 
políticas culturais do nosso País. Hoje aprovamos, em 
primeiro turno, a PEC que propõe o Sistema Nacional 
de Cultura, da qual fui Relator. Mas estamos aguardan-
do que venha a este plenário uma outra proposta, o 
projeto de lei que cria o Vale-Cultura, que vai estender 
a milhões de trabalhadores o direito de ter acesso à 

música, à literatura, às artes plásticas, às artes visuais, 
ao audiovisual, porque somos cidadãos que não temos 
acesso à cultura nas suas múltiplas expressões. Somos 
um país de poucos equipamentos culturais, de poucas 
salas de cinema, de poucas bibliotecas, de poucos te-
atros, de poucos espaços públicos para circulação de 
bens culturais, sobretudo no interior do nosso imenso 
Brasil, a exemplo da Zona da Mata.

Temos também o projeto, que já avançou, de 
criação do Plano Nacional de Cultura, do qual sou 
um dos autores nesta Casa. E aguardamos ansiosa-
mente a aprovação do projeto que reformula a princi-
pal ferramenta de incentivos fiscais para a cultura, a 
Lei Rouanet.

Então, o Brasil vive um momento em que pre-
cisamos apoiar e aprovar toda essa imensa caixa de 
ferramentas dos projetos para a cultura. 

Hoje demos um passo importante, com a apro-
vação da PEC do Sistema. Falta a aprovação da lei do 
Vale-Cultura e falta a aprovação de uma outra PEC, 
mais antiga ainda, a PEC 150, que estabelece, nos 
Orçamentos da União, dos Estados e Municípios a 
vinculação obrigatória de, no mínimo, 2%, 1,5% e 1%, 
respectivamente, para a cultura.

Sra. Presidenta, quero concluir esta minha ma-
nifestação, compartilhando aqui um breve cordel que 
fiz para resgatar a importância da valorização das po-
líticas culturais em nosso País.

Digo assim, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados: 

“Um sistema verdadeiro de Cultura
o Brasil reivindica com razão, 
esta PEC é de enorme importância 
Aprová-la foi convite à emoção.
A República carece de sistemas
e por isso não consegue avançar,
as cidades são retratos valorosos das 

culturas que sabemos fomentar.
Os Estados sabem bem, prestem atenção,
que a cultura é bem mais que arte e lazer,
é também economia, emprego e renda
e por isso muito temos que fazer.
Sendo assim, o Sistema Nacional é avanço,
vamos juntos aprovar,
garantindo qualidade e produção,
a gestão também vamos melhorar.
Pixinguinha lá do céu nos agradece,
Villa-Lobos sinfonia vai compor,
novos versos Vinicius vai redigir,
Carequinha, o bom palhaço, vai sorrir,
todos sabem: a cultura tem valor.
Parabéns ao autor Paulo Pimenta
e a todos que ajudaram o Relator.
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O Sistema Nacional está aprovado,
vamos já comemorar, bater tambor. 

Muito obrigada, Sra. Presidenta. (Muito bem!)
O SR. ZECA DIRCEU – Sra. Presidenta, o De-

putado Zeca Dirceu registra seu voto de acordo com 
a orientação do PT, a favor da PEC da Cultura.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Deputado 
Hugo Motta votou com o partido na votação anterior.

O SR. SILVIO COSTA (PTB-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Silvio Costa votou 
com o partido na votação anterior.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Hugo Leal, se aqui 
estivesse, teria votado com o seu partido.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado João 
Magalhães votou contra o PMDB na última votação.

O SR. LUIZ CARLOS (PSDB-AP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Luiz Carlos votou 
com o seu partido na última votação, Sra. Presidenta.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
Deputado Mário Negromonte, na última votação, votou 
de acordo com o partido.

O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero ini-
cialmente cumprimentá-la e agradecer a V.Exa. por 
participar conosco, no dia 4, segunda-feira, da posse 
do PSD Mulher, na Capital do meu Estado, Belo Hori-
zonte. Portanto, desde já, agradeço a V.Exa.

Quero também justificar aqui o meu voto. Se eu 
estivesse presente, votaria com o partido. 

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, a 
Deputada Elcione Barbalho votou com o partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado João Magalhães, eu vou explicar a V.Exa. por 
que não pode fazê-lo: V.Exa. só pode justificar o seu 
voto a favor da orientação do partido. Caso contrário, 
V.Exa. não pode.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Retifico, Sra. Presi-
denta, desculpe-me. Na votação anterior, se aqui es-
tivesse presente, votaria com o PMDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E 
V.Exa. sempre foi um excelente Parlamentar, Depu-
tado João. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por 

favor, Deputado Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, essa 

é uma PEC que vem, sem dúvida nenhuma, criar um 
diferencial para a cultura nacional. Um país não vive 
sem valorizar sua cultura. 

Portanto, o nosso partido votou “sim”, e eu quero 
registrar também o meu voto “sim”, de acordo com a 
orientação partidária.

 O SR. IVAN VALENTE – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu quero 
fazer um rápido comunicado, apenas para dizer que 
houve uma manifestação hoje, na rampa do Congres-
so Nacional, da Frente Parlamentar pelo Voto Aberto, 
da qual V.Exa. é Vice-Presidenta. 

Estiveram presentes muitos Deputados. Foi um 
sucesso essa mobilização dos Parlamentares, que vai 
continuar crescendo.

Sem dúvida, queremos votar a PEC do Voto Aber-
to antes do recesso parlamentar de julho. Estão funcio-
nando uma CPMI e o Conselho de Ética aqui, e será 
uma vergonha para o Congresso Nacional usarmos 
novamente o voto secreto para julgar os nossos pares. 
Há uma indignação popular contra isso.

Reafirmo que o Presidente Marco Maia tem a 
prerrogativa de pautar imediatamente a votação em 
segundo turno da PEC do Voto Aberto. Então, que o 
faça imediatamente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Co-
munico à Casa que haverá sessão do Congresso Na-
cional às 20h30min.

 O SR. MÁRCIO MACÊDO – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Márcio Macêdo.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero pa-
rabenizar a Câmara, os Deputados e as Deputadas 
por essa votação de hoje. 

Um país megadiverso como o nosso, com mani-
festações culturais da mais alta relevância, com sua 
indústria cultural e enorme capacidade de fazer cultura, 
precisava de um sistema nacional para ordenar, nos 
entes da Federação – União, Estados e Municípios –, 
essa manifestação fundamental, que é a cultura.

O Congresso Nacional está de parabéns por 
votar a PEC da Cultura. Estão de parabéns V.Exa., o 
Relator, os Líderes partidários, enfim, todos os Depu-
tados e Deputadas que unanimemente aprovaram a 
PEC da Cultura.

Muito obrigado.
 O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, apenas para 
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justificar o voto: o Deputado Gladson Cameli votou com 
o partido nas votações anteriores.

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

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Alessandro Molon. Em seguida, falará a Depu-
tada Carmen Zanotto. 

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, registro 
igualmente minha alegria e meu contentamento com 
a votação desta noite. 

A nossa Casa, ao aprovar a PEC 416, de autoria 
do Deputado Paulo Pimenta – e aproveito a oportu-
nidade para cumprimentá-lo pela iniciativa –, deu um 
passo fundamental para garantir esse direito primor-
dial à cultura de cada brasileiro e de cada brasileira.

A criação do Sistema Nacional de Cultura, per-
mitindo a implementação de políticas públicas mais 
participativas, mais democráticas, a integração entre 
os entes federados, as parcerias entre o setor público 
e o setor privado vão certamente fortalecer esse setor 
fundamental para a nossa vida, a cultura.

Parabéns à Câmara dos Deputados! Nós demos 
um passo muito importante hoje, Sra. Presidenta. 

Hoje é um dia de vitória para a cultura brasilei-
ra e, portanto, também para o Parlamento brasileiro.

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

putada Carmen Zanotto.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presiden-
ta, Deputada Rose de Freitas, na condição de membro 
da Frente Parlamentar da Cultura e pelo Bloco PV/
PPS, quero dizer da importância de termos votado na 
tarde de hoje a PEC do Sistema Nacional de Cultura, 
que organiza todo o sistema, consolidando a cultura 
brasileira como política de Estado e cria os fundos de 
cultura, nas três esferas de Governo. 

Com certeza, ganha a cultura brasileira, mas 
também a nossa Casa pela firme determinação de 
termos votado, em primeiro turno, a PEC do Sistema 
Nacional de Cultura.

Muito obrigada.
 A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, a Deputada 
Bruna Furlan votou com o partido na votação anterior.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Ademir Camilo.

O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, ficamos 
muito tristes hoje, principalmente o povo do Vale do 
Jequitinhonha. 

Teríamos hoje a abertura da proposta para a com-
plementação do asfaltamento da BR-367 nos trechos 
de Almenara até Salto da Divisa, na cidade de Minas 
Novas. Para a nossa tristeza, para o nosso pesar, po-
rém, isso não aconteceu. A abertura dos envelopes 
foi cancelada. Assim, não houve a escolha, para futu-
ramente fazermos o projeto, a licitação e a conclusão 
da pavimentação da BR-367. 

Por isso, quero aqui registrar o meu protesto e o 
meu pesar por ter sido o Vale do Jequitinhonha, mais 
uma vez, esquecido pelo Ministério dos Transportes.

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

cedo a palavra ao Deputado Jutahy Junior e, em se-
guida, à Deputada Benedita da Silva.

Vamos encerrar a Ordem do Dia agora.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, no último 
final de semana, os brasileiros decentes deste País 
que leram a matéria da Veja ficaram estarrecidos – e 
todos acompanham o desenrolar dos fatos. 

Não há dúvida alguma de que o relato do Ministro 
Gilmar Mendes é preciso, consistente e demonstra as 
tentativas que estão em curso para evitar o julgamento 
do maior escândalo de corrupção que o Brasil já teve 
na sua história: o mensalão.

Todos os mensaleiros, todos os cúmplices dos 
mensaleiros, todos os atores do caso estão temerosos 
quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que 
condenará, de forma correta, os culpados e inocentará 
aqueles que não estão enquadrados na questão penal. 

Acreditamos e confiamos no Supremo. Temos 
absoluta convicção de que, ainda neste semestre, 
começará o processo de julgamento, porque é isso o 
que espera o Brasil.

O Ministro Gilmar Mendes fez de forma absoluta-
mente legítima e correta a denúncia para demonstrar 
as tentativas de fazer com que o Supremo não cumpra 
o seu dever. E quero dizer, na condição de brasileiro, 
que estamos esperando, porque o Brasil sabe que ocor-
reu e que o Presidente Lula tenta esconder, negando 
a realidade dos fatos e as denúncias consistentes do 
Ministério Público.

Não adianta tentar desmoralizar o Procurador-
-Geral da República. Não adianta tentar intimidar o 
Supremo Tribunal Federal, porque a Nação decente 
sabe que o Procurador cumpriu suas obrigações, e o 
Supremo também fará de forma correta o julgamento. 

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

a palavra, pela ordem, a Deputada Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, 
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Sras. e Srs. Deputados, hoje realmente tivemos uma 
tarde proveitosa, na qual a emenda constitucional de 
iniciativa do nosso Deputado Paulo Pimenta trouxe um 
alento a esta Casa.

Nós entendemos – eu sou também da Frente 
Parlamentar da Cultura – que a cultura deve estar na 
cesta básica da população brasileira, como instrumen-
to de inclusão, como um braço da organização social, 
das políticas públicas necessárias, em respeito à ci-
dadania, compreendendo, sobretudo, a cultura de um 
povo, revelando a sua identidade.

Por isso, é importante perseguir com os hábitos, 
costumes e a pluralidade existentes na cultura brasi-
leira, que é rica, constrói um grande mecanismo de 
controle social extremamente importante. Trata-se de 
empoderar os Conselhos de Cultura para que tenha-
mos esse controle social universalizando a educação, 
colocando-se também nesse pacote a comunicação. 
Nós agora podemos dizer que teremos um sistema 
cultural, que a Constituição garante como dever do 
Estado e direito do povo brasileiro.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Congresso Nacional aprovou a 
nova Lei nº 12.651, sancionada pela Presidente Dilma. 
A Medida Provisória nº 571 começa a ser discutida, 
segundo informação que obtive, amanhã em Comissão 
Especial a ser instalada.

Nós queremos chamar a atenção dos Srs. De-
putados para que entrem nesse processo, nessa dis-
cussão, tanto do projeto quanto da medida provisória, 
como nas emendas, que têm prazo até segunda-feira, 
para podermos deixar esse projeto de acordo com a 
realidade e a necessidade da sociedade brasileira.

Este é o momento de resolver isso. Esta Casa já 
se manifestou sobre o tema e houve vetos da Presi-
dência da República. Temos que reestudar a questão.

Tenho certeza de que a Presidente da República 
está consciente do impacto que os vetos causarão na 
produção brasileira. Quanto a esse impacto, que fique 
bem clara a necessidade de cuidado no debate em 
relação aos que serão atingidos, aos agricultores que 
estão na beira dos rios e têm direito adquirido. Esses 
precisam ser olhados.

O Ministro da Agricultura precisa fazer um levan-
tamento urgente do impacto da diminuição da pecuária 
e da agricultura com a implantação do Código Florestal.

Quero dizer também, Sra. Presidente, que hoje 
não há mais exigência de se fazer averbação da reserva 
legal para as licenças ambientais, como também para 
fazer o registro, uma escritura pública, para que orga-

nizemos esse processo, o regulamentemos e, através 
do cadastro, busquemos a solução para a sociedade 
da agricultura e também do meio ambiente.

Vamos aproveitar a Rio+20 para apresentar uma 
proposta de APP e reserva legal mundial, para que o 
mundo adote APP e reserva legal. O Brasil já as tem 
e as ONGs internacionais, os ambientalistas lá fora 
acham tão bom para nós que também será para eles, 
com certeza.

O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu 
queria comunicar, para registro, que votei com a orien-
tação da bancada na última votação.

Obrigado.
O SR. GABRIEL GUIMARÃES (PT-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, acompa-
nhei a orientação do partido na votação da PEC que 
instituiu o Sistema Nacional de Cultura do País.

O SR. DIEGO ANDRADE (PSD-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, votei com 
o partido na última votação.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sra. Presidenta, peço a palavra como Líder da Minoria.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Mendes Thame. (Pausa.)

Peço ao Deputado Mendes Thame que aguar-
de, porque já havia concedido a palavra, antes do seu 
pedido, ao Deputado Inocêncio Oliveira. V.Exa. falará 
em seguida.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
Srs. Deputados, hoje, sem sombra de dúvida, a Casa 
viveu um grande momento: a votação da PEC nº 416, 
de 2005, que cria, regulamenta o Sistema Nacional de 
Cultura. Foi, sem sombra de dúvida, um grande avanço. 
Esse Sistema organiza e descentraliza a promoção da 
cultura entre os entes federativos e os órgãos encar-
regados de políticas públicas. Além do mais, integra o 
cidadão ao desenvolvimento socioeconômico, educa-
cional e cultural do País.

Quando aqui esteve, o grande ator Sérgio Mam-
berti, juntamente com a Ministra da Cultura, lembrou-me 
de que quando fui Presidente da Câmara, em 1995, 
submeti a votos a política nacional de cultura. Naque-
le momento, eu disse que a cultura estava assumindo 
maioridade. Hoje me convenço de que estava certo, 
porque hoje o Brasil passou, Sra. Presidenta Rose de 
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Freitas, a valorizar a cultura, na sua integralidade, res-
peitando as peculiaridades regionais.

Isso foi extensivo aos meios de comunicação, ao 
rádio, à TV. Cada região tem uma cultura diferente, tem 
uma cultura diversificada. O Brasil é um país-continente, 
com uma grande diversidade cultural no Norte, Nor-
deste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso faz com que 
o País tenha uma potencialidade cultural muito maior 
do que qualquer outro país.

Quero valorizar a cultura como um instrumento 
fundamental da consagração do povo brasileiro, para 
que o Brasil entenda que nossa potencialidade não se 
resume à área territorial, há que se considerar aí todos 
os campos da atividade humana.

É importante para o Brasil valorizar a cultura 
como um bem imaterial, como um bem de todos os 
brasileiros das diferentes regiões do País.

Muito obrigado a todos.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, ape-
nas para justificar que não pude comparecer à votação 
porque estava em missão oficial na Bahia, na cidade 
de Luís Eduardo Magalhães, e não cheguei a tempo. 
Estou registrando a minha presença agora e quero di-
zer que teria votado com o partido se estivesse aqui.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pela Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Ilus-
tre Deputada Rose de Freitas, nossa digna Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nos últimos dias, tomamos co-
nhecimento de um episódio de extrema relevância, um 
relato de um episódio insólito e dos mais graves numa 
democracia, porque ela atinge o coração do sistema 
democrático, que é a independência dos Poderes.

Acreditamos que, para que tenhamos de fato de-
mocracia, há alguns pressupostos. E um dos pressu-
postos é o de que nenhum Poder seja absoluto, que os 
Poderes tenham autocompensação, tenham pesos e 
contrapesos. E quando há divergência entre os Pode-
res, o Poder que dá a última palavra, nas democracias 
consolidadas, é sempre o Poder Judiciário.

Pois bem. O País assistiu atônito à revelação de 
uma pressão, mais do que uma pressão, um assédio; 
mais do que um assédio, uma chantagem, a chan-
tagem de um ex-Presidente da República tentando 
influir num julgamento do Supremo Tribunal Federal, 
tentando aliciar Ministros do Supremo Tribunal Federal 
para que não realizassem o julgamento de um caso 
de corrupção que lhe interessava, porque tal caso de 
corrupção ocorrera no seu mandato. Esse é um fato 

de extrema gravidade que envolve esta Casa, como 
veremos a seguir.

Deputados e Senadores, em todos os momen-
tos em que se referiram a esse episódio, seja na CPI, 
seja neste plenário, disseram que não era o caso de 
pararmos os trabalhos nesta Casa para que aqui se 
passasse a discutir esse episódio insólito, deletério, 
porque ao Judiciário cabia averiguar, fazer uma acare-
ação, se fosse o caso, para saber em detalhes o que, 
de fato, ocorreu.

Ora, foi isto que fizemos: uma representação ao 
Procurador-Geral da República para que tomasse as 
providências cabíveis. Já recebemos a resposta, me-
nos de 24 horas depois.

O Procurador-Geral da República disse que o 
ex-Presidente da República já não tinha mais foro pri-
vilegiado porque não estava no exercício do cargo, era 
um ex-Presidente. Portanto, ele remetia, como o fez, 
esta nossa representação à Justiça comum de Brasília 
para que tomasse as providências cabíveis.

Esse é o encaminhamento correto, sem verbor-
ragia, para que o Judiciário inicie uma investigação 
no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Se o 
Procurador da Justiça comum considerar que se trata 
realmente de crime, vai oferecer a denúncia. Haven-
do denúncia, haverá ação penal porque, a nosso ver, 
estão tipificados três crimes: primeiro, o de tráfico de 
influência; segundo, o de tentativa de corrupção ativa; 
e terceiro, o de coação processual – coação, coerção, 
tentativa de parar a Justiça, de fazer com que ela não 
caminhe justamente nesta fase final do julgamento 
do mensalão.

Nesse caso, não é pelo fato de que deixamos a 
Justiça resolver essa questão que vamos deixar de 
manifestar nossa opinião sobre esse episódio. Afinal 
de contas, já sabemos quem usa a mentira como mé-
todo, quem usa a mentira como regra de procedimen-
to político. Foi assim quando se divulgou o mensalão, 
tempos atrás. O Presidente da República foi à televisão 
e pediu desculpas à Nação pela ocorrência do men-
salão. Dias depois, mudou a conversa: disse que não 
tinha havido crime nenhum, que era apenas caixa dois. 
Disse que, já que todos os partidos faziam caixa dois, 
por que o partido dele não iria fazer? Teria que fazer 
também. Meses depois, mudou de novo a conversa. 
Nem isso, a história era diferente: o mensalão não te-
ria existido, não existiu, foi uma armação da imprensa. 
Agora, recentemente, ainda enriqueceu essa versão 
quando disse que se tratava de uma armação golpista 
da imprensa e da Oposição.

Para o ex-Presidente Lula, o mensalão nunca 
existiu. Da mesma forma como Mahmoud Ahmadinejad 
disse que o Holocausto nunca existiu, ele tenta negar 
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aquilo que não dá para apagar da memória de todos 
os brasileiros e que vai ficar como marca do seu Go-
verno: o mensalão, a tentativa de tornar a corrupção 
sistêmica, espalhá-la por todos os recantos do Poder 
Executivo; a tentativa de fazer com que a corrupção 
passasse a ser a regra, e não uma exceção a ser com-
batida com todas as nossas forças.

A Presidente da República já manifestou que não 
vai falar nada sobre o assunto. Faz muito bem, está 
correta. S.Exa. tem que se afastar desse período de 
tamanha corrupção, tem que tentar tirar da memória 
dos brasileiros que ela era a Ministra da Casa Civil na 
época da Eunice e de outros, e ter um Governo o mais 
isento possível.

Mas nós, aqui, não podemos deixar de nos ma-
nifestar, porque esta Casa foi envolvida, foi criada a 
CPMI, que é desta Casa, como moeda de troca para 
se fazer essa chantagem.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nas votações 
anteriores, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
estava no Ministério e não pude participar da votação. 
Quero justificar minha ausência. Se aqui eu estivesse, 
teria votado de acordo com a orientação do partido.

O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Francisco Floriano. Em 
seguida terá a palavra o Deputado Jesus Rodrigues. 
Lembro que cada orador dispõe de 1 minuto, porque 
a sessão será encerrada daqui a pouco. 

O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a sustentabilidade 
urbana tem sido foco de diversos debates. No nosso 
Estado do Rio de Janeiro, sede da grande conferên-
cia mundial Rio+20, onde questões como essa serão 
discutidas, o cenário é de lagoas e mares poluídos, 
ocupações irregulares e de risco, especulação hote-
leira e infraestrutura de mobilidade urbana caótica e 
ineficiente.

O número de veículos circulando passou de 800 
mil para 2,5 milhões. Essa frota é responsável por mais 
de 77% das emissões de poluentes no Rio de Janei-
ro. O congestionamento no trânsito já não tem mais 
hora. Precisamos de uma sociedade sustentável. Além 
de provocar atrasos, o congestionamento de veículos 
prejudica a qualidade de vida da população em sua 
grande parte. Os enormes engarrafamentos impedem 

que as pessoas se desloquem com qualidade e se-
gurança pelo centro e pelo subúrbio. Os transportes 
públicos, muitas vezes, carecem de qualidade, e isso 
os desvaloriza, obrigando as pessoas a usarem seus 
carros e motos. 

É preciso criar, verdadeiramente, uma consciência 
coletiva na sociedade, seja com o rodízio de carros, 
seja com a utilização de transporte público. A educação 
ambiental tem que ser voltada para a sustentabilidade. 
Políticas que funcionam com impacto direto e imediato 
em nossas vidas, quando bem-sucedidas, contribuem 
para a melhoria do ambiente global, não só no caso 
dos veículos, mas também da coleta do lixo. 

É importante que todas as camadas da socieda-
de contribuam, mesmo que através de simples atitudes, 
como a coleta seletiva, a armazenagem, o descarte cor-
reto do lixo e o uso de biocombustíveis, pois todas essas 
pequenas ações geram um grande resultado sustentável.

Essa batalha precisa ser alcançada para termos 
um País sustentável. Ao mesmo tempo que é preciso 
continuar com o desenvolvimento econômico e social, 
é fundamental que tais ações se façam com respeito 
ao meio ambiente.

Que Deus abençoe o povo brasileiro!
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Jesus Rodrigues.

O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu gostaria 
de propor a mudança de dois nomes: o do ex-Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 
para Gilmar “Mente”. Aproveito a presença do nosso 
ex-debatedor, o Deputado Antonio Carlos Mendes Tha-
me, que deveria ser chamado Antonio Carlos “Mente 
Também”.

Sra. Presidente, é preciso que se veja, simples-
mente, a fisionomia do ex-Presidente Gilmar Mendes 
quando vai à televisão falar desse assunto. Sua feição 
não é normal, ele está transtornado; ele também está 
mentindo. Não é uma chantagem de um ex-Presidente, 
como foi dito aqui, mas a chantagem de um ex-membro 
do Supremo, o ex-Presidente do Supremo, que quer 
chantagear o Congresso na questão da CPMI. Se ele 
tiver que ser sugado para a CPMI, ele o será, e não 
adianta atacar antes.

Por isso, quero dizer que é lamentável ouvir de 
um membro do Supremo Tribunal Federal declarações 
tão mentirosas.
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O SR. ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, vo-
tei com o partido na votação passada.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei 
com o Partido Progressista na votação anterior.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei com 
o partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Peço 
desculpas a todos, mas tenho que encerrar a sessão 
senão teremos que pagar uma sessão extraordinária 
e não se justifica.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas dizer, 
Sra. Presidente, que o Deputado Jesus Rodrigues 
chamou o Ministro de mentiroso sem a presença dele 
aqui. Fica ruim isso.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mas 
V.Exa. quer que eu pague uma sessão para justificar 
isso? Não tem sentido.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do partido na votação anterior.

A SRA. GORETE PEREIRA – Sra. Presidente, 
5 minutos! Só 5 minutos! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À 
MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, não será surpresa se o Governo reduzir o 
superávit primário, no caso do agravamento da crise.

Por definição, superávit primário é o resultado 
da arrecadação do Governo menos os gastos, exce-
to juros da dívida – quando a sobra é maior que os 
juros da dívida a diferença recebe a denominação de 
superávit nominal.

No primeiro trimestre, o PIB cresceu muito pou-
co, de 0,3% a 0,5%, mesmo com as altas desonera-
ções fiscais e tributárias, promovidas nos primeiros 
meses do ano.

Segundo especialistas, o PIB anual ficará no en-
torno de 3%, percentual abaixo da previsão feita em 
abril passado, que era de 3,22%.

A redução do superávit primário já é uma hipó-
tese real, cuja discussão se intensifica, na medida em 
que a atividade econômica se fragiliza a olhos vistos.

O Governo avalia que, se não agir rapidamente, o 
PIB poderá crescer até mesmo em nível inferior a 2011 
(2,7%), o que a Oposição passou a chamar de “pibinho”.

E o Governo tudo fará para que isso não se repita.

O superávit primário é um tema tabu, no interior 
da equipe econômica, uma “coisa do demônio” para a 
maioria dos economistas do Governo.

A mudança daria mais fôlego para o Governo 
adotar medidas de estímulo, como o aumento das 
despesas totais (não apenas os gastos com investi-
mentos, mas também de custeio), mesmo num cenário 
de tendência de desaceleração da arrecadação ― fato 
ainda a se confirmar.

O Governo também quer abrir espaço para novas 
desonerações tributárias, medida que a Presidenta Dilma 
Rousseff considera fundamental para ajudar as empresas.

O problema é que a arrecadação não reage e o 
Governo acabará tendo de recorrer, cada vez mais, às 
receitas extraordinárias para fechar as contas.

Por sua vez, a equipe econômica já aceita a hi-
pótese de dar algum tipo de compensação a Estados 
e Municípios pela perda de arrecadação com as deso-
nerações feitas, utilizando o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), tributo federal cuja arrecadação 
é compartilhada com Governadores e Prefeitos.

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, Sr. Pre-
sidente, que antes era refratário à flexibilização da 
política fiscal, agora reconhece internamente que a 
medida poderá ser necessária.

Ele tem insistido que, em momentos de crise, a 
austeridade fiscal a todo custo, como tem sido a opção 
na Europa, acaba sendo um entrave.

A avaliação é que o Brasil apresenta uma política 
fiscal sólida, e uma flexibilização não comprometeria 
sua credibilidade.

Aliás, há poucos dias, o Governo resolveu reduzir 
em R$18 bilhões o compulsório dos bancos, para fins 
de ajudar na recuperação das vendas de automóveis, 
e todo mundo concordou com essa medida.

Nesse sentido, uma fonte do Governo asseve-
rou que a receita contra a crise é muito semelhante à 
usada em 2009.

Nesse ano, quando a economia brasileira sofreu 
um baque por causa dos efeitos da crise vinda dos Es-
tados Unidos, o Governo Lula reduziu a meta fiscal de 
3,8% para 2,5% do Produto Interno Bruto.

Sras. e Srs. Deputados, desde o início do Gover-
no Dilma, cumprir a meta de superávit fiscal de 3,1% 
do PIB, sem descontar os investimentos do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), foi considerado 
ponto de honra para o Ministro Mantega.

Afinal, essa era a contra partida para ajudar o 
Banco Central a reduzir a taxa de juros.

Este Parlamentar avalia que as futuras medidas 
da Fazenda e do Banco Central devem provocar a 
aceleração da queda da taxa de juros, trazendo como 
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consequência a queda no endividamento das empre-
sas e pessoas físicas.

Esse é um ponto vital, porque o endividamento 
atingiu seu maior nível nos últimos anos, sobretudo 
aquele advindo da aquisição de veículos.

Se agir somente nesse segmento, o Governo 
ficará engessado e os resultados não poderão surtir 
efeitos positivos.

Melhor partir para ampliar a desoneração da fo-
lha de pagamento, meio pelo qual conduzirá a que as 
empresas aumentem suas contratações, com reflexos 
positivos na geração de renda, variáveis fundamentais 
para medir o dinamismo da atividade econômica.

Que o Governo lance mão do seu Plano B, até 
porque parece que não haverá outra opção à vista.

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

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje uso esta tribuna para falar de 
um homem, Bispo Manoel Ferreira, líder máximo das 
Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Parabe-
nizo-o pela passagem de seu 80º aniversário, com tanto 
dinamismo e disposição. O tempo não lhe tem pesado. 
É difícil aos mais jovens acompanhar seu ritmo de tra-
balho com tanta atuação em todo o Brasil e também 
no exterior, onde seu ministério não para de crescer.

Falar de sua trajetória de vida é escrever um ca-
pítulo na história do evangelismo no Brasil. Homem 
simples, pastor de igreja, galgou todos os degraus da 
hierarquia eclesiástica, provando seu valor desde a 
juventude. Ao chegar ao mais alto posto da Igreja As-
sembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cadeira 
do Pastor Paulo Leivas Macalão, manteve a unidade 
ministerial, administrando como pai e amigo, conquis-
tando o coração de todos e, com certeza, o coração 
de Deus. Com seu jeito amável e firme, é admirado e 
respeitado por autoridades de todos os níveis eclesiás-
ticos e seculares. Eleito Deputado Federal, representou 
os evangélicos no Congresso com maestria.

Um homem com essa trajetória de vida, esposo, 
pai e avô maravilhoso, só poderia ser patriarca de uma 
família de sacerdotes que dirigem uma das mais im-
portantes denominações eclesiásticas do País. 

Para ser líder de milhões de pessoas que se or-
gulham de ser suas ovelhas, é preciso possuir sabe-
doria reservada a poucos. 

Bispo Manoel Ferreira, finalizo lembrando que 80 
anos é a marca do começo de um novo tempo. E nós, 
amigos e admiradores, desejamos que o Altíssimo lhe 
conceda longo tempo entre nós, para nos orientar e 
aconselhar e, com a licença de seus filhos, também o 
chamarmos de pai.

Feliz aniversário!
Muito obrigado.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Congresso Nacional comemora essa semana 
os 124 anos da Abolição da Escravatura.

Sras. e Srs. Deputados, é uma data muito im-
portante para o País. Foi no dia 13 de maio de 1888 
que os brasileiros negros conseguiram se libertar da 
escravidão. O Brasil é a nação com mais pessoas ne-
gras fora da África, devido, sobretudo, ao fato de que 
40% dos africanos levados no período do tráfico de 
escravos terem sido trazidos para terras brasileiras.

Com a abolição da escravatura os antigos senho-
res de escravos se adaptaram à nova realidade contra-
tando a mão de obra barata dos imigrantes europeus 
recém-chegados. Quanto aos ex-escravos, tiveram 
que pagar o preço alto de viver em uma sociedade 
conservadora, que não foi preparada para acolhê-los.

A abolição da escravatura teve seus pontos po-
sitivos e negativos, positivos porque impediu os maus-
-tratos contra os negros, e negativos porque os senho-
res de escravos se adaptaram à nova realidade contra-
tando a mão de obra barata dos imigrantes europeus 
recém-chegados.

Mesmo após a abolição da escravatura os negros 
continuaram tendo de lutar contra obstáculos quase 
intransponíveis em busca do acesso à terra, ao siste-
ma educacional e às condições equilibradas de com-
petição no mercado de trabalho. A manutenção de tal 
estado de coisas, ao longo de tanto tempo, explica a 
situação de injustiça que ainda persiste para a maior 
parte dos negros brasileiros.

Só nas últimas décadas passaram a ser obser-
vados avanços em relação a esse problema, graças 
à ação de movimentos defensores dos interesses de 
negros e ao próprio desenvolvimento da sociedade.

Nesse sentido, a Constituição de 1988, em seu 
inciso XLII, representa um ponto de virada, a partir do 
qual, por exemplo, a discriminação racial foi criminali-
zada, e dispõe em seu artigo que: “a prática do racismo 
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei”.

Sr. Presidente, não eliminaremos o racismo, po-
rém, só com as leis. Sabemos que os costumes são 
bases sobre a qual as leis, além de serem feitas, po-
dem de fato ser efetivamente aplicadas. Queremos a 
igualdade racial não apenas de direito, mas de fato.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado. 
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero crer que esta seja a sétima 
vez – a sétima, Sra. Presidente! – que o Governo adota 
medidas definindo isenções fiscais e objetivando, antes 
de mais nada, estimular o consumo. Providências da 
espécie, ao que vemos, não têm dado resultado, ou, 
com boa vontade, podemos admitir que o faz de forma 
muito mais reduzida que a esperada.

Ao empresário, um IPI maior ou menor tem pe-
queno interesse: afinal, quem paga é o consumidor. E, 
ampliando-se esse mercado de consumo, industriais 
e comerciantes ainda têm maior lucro. 

De qualquer maneira, com medidas da espécie 
o Governo está tacitamente reconhecendo que nos-
sa carga tributária é exagerada. Mas as tentativas de 
fazê-la mais suportável, se possível, não atingem nem 
de longe o objetivo programado. 

E por quê? Primeiro porque são absolutamente 
tópicas, quando a situação é enfrentada por absolu-
tamente todo o mundo produtivo do País. Depois, por-
que, ao dar isenção fiscal de toda espécie, o Governo 
acaba fazendo com que toda a sociedade pague por 
medidas assim tão provincianas. 

De fato, procurando reduzir, de forma assim tão 
canhestra, a exagerada carga tributária no País, o 
Planalto parece não se dar conta de que as receitas 
públicas se fazem menores. E menores e piores, por 
via de consequência, os serviços públicos essenciais. 

E isso tanto é verdade que o TCU fez seria ad-
vertência ao aprovar as contas do Governo do ano 
passado. Uma aprovação, diga-se de passagem, que 
conta com 25 ressalvas e 40 recomendações. 

Em 2011, essas isenções chegaram a 187 bilhões 
de reais, um montante bem acima de tudo o que o Es-
tado gasta com educação, saúde e assistência social. 
E é quando se coloca a questão: que pretende o Go-
verno com medidas assim tão esdrúxulas, de pequena 
ou nenhuma transparência? Vê-se que tais medidas 
não reduzem em nada a carga tributária que, em seu 
aspecto geral, o País enfrenta. Seria o caso de permitir 
a ampliação desbragada do consumo, ao mesmo tempo 
em que se gasta cada vez menos com essencialidades 
do tipo educação e saúde. Pior: reduz ou dispensa o 
IPI, mas em nenhum instante se viu alguma autoridade 
falando em acabar com impostos que incidem sobre 
o arroz e o feijão. E sem esse consumo básico, quem 
ainda conseguirá comprar geladeiras e fogões? 

Grato pela atenção.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Lei de Acesso à Informação foi re-
gulamentada faz mais de 10 dias. O sistema recebeu 

4.714 pedidos, tendo sido contabilizadas 1.710 res-
postas até o momento.

As dificuldades diagnosticadas pela Controlado-
ria-Geral da União demonstram que muito ainda deve 
ser feito para que a população consiga de fato as in-
formações solicitadas.

Apesar de a Controladoria-Geral da União ter 
encaminhado orientações aos Serviços de Informação 
ao Cidadão – SICs para que se desdobrassem em dar 
atenção às respostas, evitando negativas, percebe-se 
que o sistema tem problemas e precisa ser melhorado.

Entre os pontos que precisam de atenção espe-
cial destacam-se: 1) a necessidade de treinamento dos 
servidores que atenderão às solicitações da sociedade; 
2) a importância de que os SICs sejam formados por 
profissionais especializados em informação, que aju-
dem os usuários nas solicitações de suas pesquisas; 
3) que a metodologia de arquivamento dos documen-
tos produzidos pelos órgãos seja modificada, possibi-
litando acesso mais rápido às informações solicitadas. 

É importante também destacar que a Lei de Aces-
so à Informação possibilitará a transparência de estu-
dos realizados pelos governos e por entidades inter-
nacionais, que deixam de ser divulgados na íntegra 
em virtude de pretenso sigilo de informações, fato que 
acarreta irremediáveis danos ao desenvolvimento de 
pesquisas científicas realizadas por universidades e 
seus pesquisadores. Destaco que até a presente data é 
comum que contratos sejam assinados entre governos 
e entidades contendo cláusulas de sigilo dos dados 
das pesquisas, fato que a partir da entrada em vigor da 
Lei de Acesso à Informação deverá deixar de ocorrer. 

O assunto foi detalhado em artigo de Antonio 
Gois e Alessandra Duarte, Política pública, avaliação 
secreta, publicado no periódico O Globo. Nele foram 
destacados diversos estudos, entre eles o realizado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, que 
até hoje não divulgou na íntegra a segunda rodada de 
avaliação do Programa Bolsa Família; o estudo coor-
denado pela Profa. Lena Lavinas, da UFRJ, sobre o 
Programa Um Computador por Aluno, que apresentou 
críticas à forma como o projeto piloto foi implementa-
do, sendo que o relatório, o resultado e as recomen-
dações foram entregues em novembro de 2011 e até 
a presente data foram ignorados. 

Pesquisadores de diversas universidades têm 
se posicionado favoravelmente à publicação dos da-
dos dos estudos que fizeram. Segundo a Profa. Sonia 
Fleury, da Fundação Getulio Vargas, e o Prof. Marcos 
Costa Lima, da Associação Nacional de Pós-Gradu-
ação e Pesquisa em Ciências Sociais – ANPOCS, é 
corriqueira a prática de termos de sigilo em estudos 
realizados com entidades internacionais, ficando os 
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autores impedidos de divulgar seu trabalho para co-
nhecimento da sociedade.

Fabiano Angélico, Consultor da Controladoria-
-Geral da União e do Banco Mundial, foi categórico ao 
dizer que a implantação da Lei de Acesso à Informação 
impossibilitará a inclusão de cláusulas de sigilo em es-
tudos contratados a partir da entrada em vigor da lei.

O PPS é favorável à imediata implantação da 
Lei de Acesso à Informação para que o processo de 
democratização do País seja finalmente consolidado 
e a sociedade brasileira possa ter acesso a estudos, 
pesquisas e dados de forma integral e transparente e 
que possam implementar a fiscalização e o controle 
dos atos da administração pública.

Era o que tinha a dizer, Srs. Presidente.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC-

-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem entrou em vigor a Lei 
nº 12.529 de 2011, que procura racionalizar a buro-
cracia do Sistema Brasileiro da Concorrência ao criar 
o “Super-CADE”. 

Resultado do Projeto de Lei nº 3.937, de 2004, de 
minha autoria, e do Projeto de Lei nº 5.877, de 2005, 
do Poder Executivo, a lei representa uma grande vi-
tória para a economia brasileira e, sobretudo, para o 
consumidor, que estará mais protegido dos desmandos 
contra a ordem econômica. 

Depois de aproximadamente 8 anos da apresen-
tação do Projeto de Lei nº 3.937, de 2004, finalmente 
sistematizaremos melhor a concorrência e garantire-
mos equilíbrio e eficiência à ordem econômica no País.

Não posso deixar de enaltecer os trabalhos reali-
zados pelos Relatores, Deputados Ciro Gomes e Pedro 
Eugênio e Senador Francisco Dornelles, importantes 
por consolidar as diversas demandas apresentadas 
por técnicos e pelos demais Parlamentares.

Polêmicas envolvendo megafusões de empresas 
no País, como os casos Garoto/Nestlé, Pão de Açú-
car/Carrefour, são coisas do passado. As análises de 
concentração de empresas passam a ser feitas antes 
de o negócio ser fechado – esse é um dos principais 
pontos da nova lei.

Com essa análise prévia de fusões de empresas, 
o risco de surgimento de monopólios, por exemplo, 
fica bastante reduzido. Vamos ganhar tempo, evitar 
alguns embates jurídicos e garantir outra coisa muito 
importante: o alinhamento da legislação do Brasil com 
as principais e mais modernas do mundo.

Dentro do novo formato, a agência é composta 
por uma Superintendência-Geral, sucedânea da Se-
cretaria de Direito Econômico, e pelo Tribunal Admi-
nistrativo da Concorrência, substituto do atual CADE, 
responsável pelo julgamento. A nova agência mantém 

o nome de CADE e permanece ligada ao Ministério 
da Justiça. Nesse particular, acredito que seria mais 
adequado se ela estivesse vinculada ao Ministério da 
Fazenda, dado que o seu mérito é mais afeito à área 
econômica que à jurídica. Mas essa foi uma escolha 
privativa do Poder Executivo. 

O CADE tenderá a ficar mais poderoso quando 
o seu orçamento, de aproximadamente 60 milhões 
de reais, for cumprido. Também será mais ágil com a 
sua modernização e a contratação, já autorizada, de 
mais 200 técnicos, algo que ainda estamos aguardan-
do acontecer.

Vale salientar outras inovações trazidas com a 
Lei nº 12.529, de 2011. O novo CADE passa a ser o 
responsável por todas as etapas dos processos envol-
vendo concorrência, desde que uma empresa tenha 
faturamento mínimo de 400 milhões de reais e a se-
gunda 30 milhões; contará com o novo Departamento 
de Estudos Econômicos, responsável pelo constante 
aprimoramento técnico dos analistas; o prazo para 
análise, incluindo a prorrogação, será de 330 dias; pre-
serva o Tribunal com sete Conselheiros e ganha uma 
Superintendência-Geral, responsável pela instrução 
e de perfil mais executivo e com maior agilidade deci-
sória; os mandatos do Presidente e dos Conselheiros 
passa de 2 para 4 anos, vedada a recondução; institui 
a quarentena para os Conselheiros, vedando o uso de 
informação privilegiada por estes; e ficará responsável 
pelas investigações de cartel – daí a necessidade de 
receber a Secretaria de Direito Econômico do Minis-
tério de Justiça. 

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
sei que são necessárias outras alterações no sistema 
para que funcione perfeitamente. Porém, creio ter dado 
uma importante contribuição ao País ao provocar a dis-
cussão acerca desse tema, até então desatualizado 
por mais de 10 anos.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, queremos registrar hoje, nesta tribuna, que 
apresentamos, na Comissão de Seguridade Social e 
Família desta Casa, parecer favorável a projeto que 
regulamenta a chamada desaposentação. 

Trata-se de um instrumento segundo o qual o 
aposentado que retornou ao mercado de trabalho re-
nuncia ao benefício pago pelo INSS e pede o recálculo 
da aposentadoria, incorporando as contribuições e o 
tempo de serviço acumulados com o novo trabalho. 

O objetivo é conseguir uma aposentadoria maior.
Atualmente, pela legislação brasileira, qualquer 

trabalhador aposentado que voltar a trabalhar deve con-
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tribuir com a Previdência Social, embora não vá mais 
receber qualquer benefício futuro por essa contribuição. 

Hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
não reconhece a desistência da aposentadoria, com 
base no Decreto 3.048, de 1999, que é explícito em 
dizer que este benefício é irrenunciável. 

Isso tem levado os segurados a procurar a Jus-
tiça para recalcular o valor do benefício. As ações são 
direcionadas contra o INSS.

O Supremo Tribunal Federal informou, no final 
do ano passado, que o julgamento do direito à desa-
posentação se dará neste ano. 

Os Ministros da Corte reconheceram a existência 
da repercussão geral do assunto, ou seja, a decisão 
vai valer para todas as ações, em todas as instâncias 
do Judiciário. 

Daí a necessidade de conhecer o provável im-
pacto fiscal.

Por conta disso, o Governo divulgou pela primeira 
vez o impacto fiscal que o Tesouro terá que suportar 
caso o STF reconheça o direito à desaposentação, 
requerido hoje por milhares de ações em tramitação 
nos tribunais brasileiros. 

Segundo o Executivo, as ações podem provocar 
uma despesa de R$49,1 bilhões. 

O universo de aposentados beneficiados é esti-
mado em 480 mil pessoas.

Existem decisões favoráveis aos segurados até 
no Superior Tribunal de Justiça, mas elas ainda não 
criaram uma jurisprudência. 

O julgamento pelo Supremo pacificará o direito 
à desaposentação. A Corte vai analisar dois recursos 
extraordinários. 

Um deles teve seu julgamento iniciado em setem-
bro de 2010, mas foi suspenso por pedido de vista do 
Ministro Dias Toffoli. 

O recurso é relatado pelo Ministro Marco Auré-
lio, que já se manifestou favorável à desaposentação.

Na Câmara existem sete projetos autorizando a 
desaposentação. 

Os dois mais antigos são de autoria do Deputa-
do Cleber Verde (PRB-MA). O segundo é considerado 
pelo próprio Deputado como mais abrangente, e está 
puxando o debate na Casa. Além de permitir a renún-
cia e o recálculo do benefício, o texto deixa claro que 
o aposentado não é obrigado a devolver ao INSS os 
valores recebidos pela primeira aposentadoria. 

Há ainda propostas de autoria dos Deputados Ar-
naldo Faria de Sá (PTB-SP), Celso Maldaner (PMDB-
-SC), Dr. Ubiali (PSB-SP) e Eduardo Barbosa (PSDB-
-MG) e também do Deputado licenciado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR).

No Senado também tramita uma proposta se-
melhante, de autoria do Senador Paulo Paim (PT-RS). 

Na nossa avaliação, é um dever do Congresso 
Nacional decidir sobre esta questão. 

Primeiro, para fazer justiça aos aposentados que 
retornam ao mercado de trabalho e hoje são obriga-
dos a voltar a contribuir sem que dessas contribuições 
adicionais tenham qualquer benefício. 

Segundo, porque, mais uma vez, se deixarmos 
de nos posicionar, estaremos novamente delegando 
indiretamente a função de legislar ao Judiciário, dei-
xando assim de cumprir nossa responsabilidade como 
representantes da população. 

Além disso, a Justiça já sinalizou o reconheci-
mento ao direito à desaposentação. 

Nada mais oportuno que o Parlamento, portanto, 
regulamente esse direito em lei, garantindo assim aos 
aposentados que voltaram a trabalhar as condições 
para uma aposentadoria melhor no futuro. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de registrar os 198 anos de eman-
cipação político-administrativa de Maricá, cidade do 
meu Estado, Rio de Janeiro. Maricá é uma cidade que 
passou a fazer parte da Região Metropolitana a par-
tir de 1975 – recebe grande influência de Niterói e do 
Rio de Janeiro. É um dos Municípios de maior ritmo de 
crescimento populacional do Estado. Além de possuir 
um belo patrimônio natural e cultural, é uma cidade 
hospitaleira, que se moderniza a cada dia, contudo 
sem perder suas belezas naturais. Divisa litorânea com 
Niterói e com 46 quilômetros de costa, é o primeiro 
Município da Costa do Sol. E passa por um momento 
de mudança estrutural.

O aniversário da cidade foi comemorado no dia 
26 de maio e os alunos das escolas municipais fizeram 
um show – música, esporte e cultura foram algumas 
das atrações desenvolvidas durante toda a manhã do 
último sábado na Praça Orlando de Barros Pimentel. 
O público também pôde conferir os diversos trabalhos 
pedagógicos produzidos pelos alunos expostos nos 
estandes. 

A Câmara Municipal realizou, no último sábado, 
uma tradicional sessão solene na qual foi entregue o 
Título de Cidadão Maricaense a personalidades e ci-
dadãos comuns que representam a luta pelo desen-
volvimento da cidade.

A gestão municipal também merece elogios: a 
Prefeitura de Maricá criou um programa de capacita-
ção para os servidores municipais com o objetivo de 
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oferecer aos servidores condições para aprimoramento 
e desenvolvimento de competências com as especifi-
cidades dos órgãos e entidades, incentivando a valo-
rização, a descoberta de novos talentos e a produção 
de conhecimentos.

Outro passo importante da gestão do Prefeito 
Washington Quaquá, do PT, foi o início, neste mês, 
da construção de 3 mil unidades habitacionais popula-
res na cidade e a garantia do maior salto já registrado 
em Maricá na ampliação das redes de água e esgoto. 
Além dos 93 milhões que estão sendo aplicados em 
obras importantíssimas de saneamento, a Prefeitura 
anunciou que enviará à Câmara Municipal o projeto de 
concessão dos serviços de coleta de esgoto à iniciativa 
privada, o que vai ampliar em mais R$ 150 milhões os 
investimentos na área.

Por isso, com crescimento e fortes investimentos 
públicos, Maricá prepara-se para o seu bicentenário, 
com um sentimento de que deixará para novas gera-
ções uma cidade cada vez mais vibrante e promissora.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PR-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna, em nome do Partido 
da República e da Comissão Nacional de Reintegração 
à Força Aérea – CONARFA, em defesa da reintegra-
ção dos ex-Soldados Especializados da Força Aérea 
Brasileira que foram licenciados do serviço ativo pela 
Aeronáutica.

Aprovados para o Curso de Especialização de 
Soldados – CESD por meio de concurso público, esses 
12.490 pais de família foram injustamente demitidos 
depois de 6 anos de serviços prestados.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que o edi-
tal do concurso, publicado no Diário Oficial da União, 
além de não mencionar que a permanência no cargo 
seria em caráter temporário, exigia, como requisito, 
que o candidato fosse reservista, tivesse prestado o 
Serviço Militar Inicial.

Amplamente divulgado nos meios de comuni-
cação, em especial na revista Aerovisão, da própria 
instituição, o concurso acenava para uma promissora 
carreira militar, uma vez que previa o acesso do sol-
dado ao posto de Suboficial e mesmo ao oficialato.

No entanto, Srs. Deputados, ao invés de serem 
reconhecidos como militares de carreira e promovidos 
a Sargento, conforme determina o Programa de Mo-
dernização da Administração de Pessoal da Aeronáu-
tica, esses 12 mil jovens foram ilegalmente desligados 
do serviço ativo pelo Comando da Aeronáutica, sob a 
absurda alegação de que eram todos Soldados Tem-
porários oriundos do Serviço Militar Inicial.

Além disso, a demissão desses valorosos sol-
dados não foi publicada no Diário Oficial e tampouco 

foi formalizada junto ao Tribunal de Contas da União 
– TCU. Os ex-Soldados, além disso, ainda estão regis-
trados como ativos na Previdência Social, bem como 
no Ministério do Trabalho, o que os impede de assumir 
novos cargos públicos ou receber benefícios.

Assim, Sr. Presidente, diante da injustiça cometida 
contra esses jovens, revela-se como cristalino, no entendi-
mento do Partido da República, o direito do Soldado Espe-
cializado de permanecer no quadro da ativa da Aeronáutica.

No dia 17 de abril houve no Senado uma audi-
ência pública para tratar do caso.

Trata-se de uma questão de grande relevância e 
de justiça para 12 mil soldados da Pátria, 12 mil famílias!

Ao término de minhas palavras, dirijo uma per-
gunta à Força Aérea: por que há três tipos de solda-
dos, com contracheques e remunerações diferentes, 
na Força: S2, SI e SE?

Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran-
do que haverá sessão do Congresso Nacional hoje, 
quarta-feira, às 20h30min, no plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à leitura, apreciação e delibera-
ção do projeto de lei do Congresso Nacional que trata 
de barragem no Estado de Pernambuco para erradi-
cação de um trecho da seca do Estado.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Total de Rondônia: 2

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Total de Maranhão: 1
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CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
José Airton PT 
Total de Ceará: 2

PARAÍBA

Leonardo Gadelha PSC 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Erivelton Santana PSC 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lucio Vieira Lima PMDB 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Walter Tosta PSD 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Roberto Freire PPS PvPps
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 

Pedro Uczai PT 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 2

AMAZÔNAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazônas: 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

César Halum PSD 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Ribamar Alves PSB 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
José Linhares PP 
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Manoel Salviano PSD 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

João Paulo Lima PT 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
João Lyra PSD 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Antonio Imbassahy PSDB 
Geraldo Simões PT 
Josias Gomes PT 
Marcos Medrado PDT 
Oziel Oliveira PDT 
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Eduardo Azeredo PSDB 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Padre João PT 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Liliam Sá PSD 
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Jefferson Campos PSD 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ricardo Tripoli PSDB 

Total de São Paulo: 7

GOIÁS

Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
Luiz Nishimori PSDB 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Jorge Boeira PSD 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Assis Melo PCdoB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 3

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
cerro a sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 31, às 9 horas, sessão extraordinária e, às 14 ho-
ras, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Votação

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.351-A, DE 2008 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional)

Continuação da votação, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.351-A, de 2008, que aprova o texto do 
Tratado de Extradição entre a República 
Federativa do Brasil e a República Popu-
lar da China, celebrado em Brasília, em 12 
de novembro de 2004; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo, nos termos da 
Mensagem 112/10, apensada (Relator: Dep. 
Marcelo Itagiba).
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Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.489-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.489-A, de 2010, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Uzbequistão 
sobre Cooperação Econômica e Comer-
cial, celebrado em Brasília, em 28 de maio 
de 2009; tendo pareceres: da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. Ju-
randil Juarez); da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Márcio Marinho).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.836-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.836-A, de 2010, 
que aprova o Texto do Acordo de Coope-
ração em Agricultura entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República do Uzbequistão, assinado 
em Brasília, em 28 de maio de 2009; tendo 
pareceres das Comissões: de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação (Relator: Dep. Ansel-
mo de Jesus); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Mauro Benevides).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 539-A, DE 2011 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 539-A, de 2011, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Moçambique 

relativo ao Reconhecimento Mútuo de Car-
teiras de Habilitação, assinado em Brasília, 
em 17 de junho de 2010; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Washington Reis); 
e de Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Mauro Benevides).

SESSÃO ORDINÁRIA GRANDE EXPE-
DIENTE 

Oradores:
15h – Bernardo Santana de Vasconcellos (PR 

– MG)
15h25min – Henrique Oliveira (PR – AM)

DEBATES E 
TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 131/12 (Felipe Bornier) – Altera o § 1º do art. 102 
do Regimento Interno para tornar impositiva a assina-
tura eletrônica de proposições.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.400/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária do Jaracaty a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.
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ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 2.610/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Radiodifusão Comuni-
tária Cotegipense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Barão de Cotegipe, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 2.693/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Nassau Editora Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Vitória , Es-
tado do Espírito Santo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 2.848/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Estúdio “A” FM – ASCRE a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Seringueiras, 
Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 2.850/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à S.A. Rádio Tupi para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 2.893/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Fundação Arquidioce-
sana de Cultura para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Aracaju, Es-
tado de Sergipe.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 2.964/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Padre Luso ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 3.055/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-

nova a concessão outorgada à Rádio Jornal de Rio 
Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no Município de Rio Claro, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 3.073/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Amigos de Fáti-
ma a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fátima, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 3.085/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada a Sombrasil Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 3.107/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à C.P.Z. Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Colatina, Estado do 
Espírito Santo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 77/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural de Altamira do Paraná – ACODCAP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Altamira do Paraná, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 112/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Serra da Boa 
Esperança Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Boa Esperan-
ça, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 121/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Colorado Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Colorado, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12
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Nº 153/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária 
Pompéia – ACUDICOP a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Dilermando de 
Aguiar, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 156/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitá-
ria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 169/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Bom Suces-
so a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 185/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Gravatal a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Gravatal, no Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 201/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de 
Blumenau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Blu-
menau, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 253/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Continental Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Palotina, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 291/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Morena Stereo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Campinas, Es-
tado de São Paulo.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 316/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Cacique de Ca-
pão Bonito Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Capão Bonito, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 387/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ursa 
Maior Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Arroio 
dos Ratos, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 490/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Cidade de Campinas 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Campinas, Es-
tado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 498/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rede Elo de Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Ipaporanga, Es-
tado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 502/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Radiofônica Comunitária de Ico-
nha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Iconha, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 506/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Siqueira Cam-
pos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Colinas do Tocantins, 
Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 511/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rede Central de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
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frequência modulada, no Município de Recife, Estado 
de Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 530/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Currais Novos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Currais Novos, Estado 
do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

PROJETO DE LEI

Nº 4.219/2001 (Senado Federal – Ramez Tebet) – 
Altera dispositivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 
1983, para tornar gratuita a emissão de carteira de 
identidade no caso que menciona.
Apensados: PL nº 1.414/2011 (Paulo Magalhães) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 7.260/2002 (Lincoln Portela) – Dispõe sobre a ma-
nutenção de instalações e equipamentos de sistema 
de climatização de ambientes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 1.263/2003 (Leonardo Monteiro) – Acrescenta 
alínea ao § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, alterado pela Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 1526/2003 (Vicentinho) – Proíbe a aquisição de 
veículos de procedência estrangeira pelos órgãos pú-
blicos governamentais das esferas federal, estadual 
e municipal.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 2.081/2003 (João Campos) – Modifica a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências”, limitando a veiculação de espetáculo 
ou programa impróprio em local público ou em veículo 
de transporte público.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 2.277/2003 (Senado Federal – Aloízio Mercadan-
te) – Normatiza a divulgação de documentos institu-
cionais, produzidos em língua estrangeira, nos sítios e 
portais da Rede Mundial de Computadores (Internet) 
mantidos por órgãos e entidades públicos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 6.338/2005 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre o peso 
da mochila e similares a ser transportado pelo estudante.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 3.598/2008 (Davi Alcolumbre) – Acrescenta o inciso 
VII, ao Art. 81, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 7.091/2010 (Vicentinho) – Institui o dia 15 de maio 
como dia nacional de conscientização quanto à mu-
copolissacaridose.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 7.978/2010 (Poder Executivo) – Autoriza o Banco 
Central do Brasil a doar ao Estado de Pernambuco o 
imóvel que especifica.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12

Nº 1.827/2011 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA-
LHO) – Dispõe sobre a criação de cargos de provi-
mento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 1.870/2011 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA-
LHO) – Dispõe sobre a criação de cargos de provi-
mento efetivo e de cargos em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 6.630/2002 (Senado Federal) – Dá nova redação 
ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001 (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao es-
tudante do Ensino Superior), para atribuir prioridade 
absoluta aos alunos afrodescendentes e ameríndios.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12

Nº 4.006/2008 (Max Rosenmann) – Altera a Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), 
no que diz respeito à área de preservação permanente 
e à reserva legal.
Apensados: PL nº 4.519/2008 (Lira Maia) PL nº  
5.823/2009 (Carlos Alberto Canuto) PL nº 7.183/2010 
(Fernando Lopes) 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12

Nº 7.746/2010 (Ronaldo Caiado) – Inclui-se o inciso 
V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
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ção nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino de noções técnicas, não partidárias, de Ciência 
Política no ensino médio.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12

Nº 142/2011 (Weliton Prado) – Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de de dezembro de 2006, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional e dá outras 
providências.
Apensados: PL nº 629/2011 (Onofre Santo Agostini) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 1269/2011 (Aureo) – Altera a Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, dispondo sobre a homologação junto 
à Anatel dos contratos firmados entre operadoras de 
telecomunicações e empresas terceirizadas.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

Nº 1727/2011 (Romero Rodrigues) – Declara o “Maior 
São João do Mundo”, realizado na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, Patrimônio Cultural Ima-
terial do Brasil.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

PL Nº 7329/2006 – Altera os arts. 32 e 80 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o 
acesso do empregado às informações relativas ao re-
colhimento de suas contribuições ao INSS, e dá outras 
providências.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 7.329/2006, 
principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL nº 5.135/2005, PL 
nº 7.631/2006 e PL nº 3.830/2008, apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-12

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 7273/2010 (Senado Federal – Maria do Carmo Al-
ves) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal para o Desenvolvimento do Sertão Sergipano 
(Unisse), com sede na cidade de Poço Redondo – SE.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

Nº 7287/2010 (Senado Federal – Leonel Pavan) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Vale do Itajaí (UFVI).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 7419/2010 (Senado Federal – Flexa Ribeiro) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Insti-
tuto Federal do Pará no Município de São Miguel do 
Guamá – PA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 2282/1996 (LIMA NETTO) – Altera a redação do 
art. 88, inciso I, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, que “altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”.
Apensados: PL nº 2361/1996 (Romel Anizio ) PL nº 
2550/1996 (Gonzaga Patriota ) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Nº 7222/2006 (Senado Federal – Demostenes Tor-
res) – Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941, Código de Processo Penal, para disciplinar 
a reparação de dano decorrente da prática de infra-
ção penal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

Relação dos Deputados para o Gran-
de Expediente

JUNHO DE 2012



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19649 



19650 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR, 
AVALIAR E PROPOR MEDIDAS SOBRE A  

PRODUÇÃO DE LEITE NO MERCADO  
NACIONAL INCLUINDO: A FIXAÇÃO DE PREÇO 
JUSTO PARA OS PRODUTORES; O COMBATE 
AOS CARTÉIS NA PRODUÇÃO DOS INSUMOS 

LÁCTEOS; O ESTABELECIMENTO DE  
MECANISMOS DE PROTEÇÃO DO MERCADO  
INTERNO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS  

SUBSIDIADOS; E A REDEFINIÇÃO DA CARGA 
TRIBUTÁRIA SOBRE LEITE IN NATURA

LOCAL: Embrapa – DF – Auditório 
HORÁRIO: 08h30min 

A – Conferência: 
Data: 31 de maio de 2012 – quinta -feira
Local: Auditório Irineu Cabral / EMBRAPA Sede

TEMA: Discutir uma Política Nacional do Leite

PROGRAMAÇÃO:
Horário
Conteúdo/Atividade
08:00 – 08:30 
Recepção e Inscrição
08:30– 09:30
Abertura – Explanação dos parlamentares e au-
toridades
09:30 – 10:30
Panorama da Pecuária Leiteira Nacional – A visão 
do produtor / Cooperativismo
BRUNO LUCCHI
10:30 – 10:45
Milk break
10:45 – 11:45
Apresentação das propostas e validação pela 
plenária 
11:45 
Encerramento

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 



A – Audiência Pública: 

Tema:
“Discussão sobre o fortalecimento e a revitalização 
das Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecu-
ária/OEPAS”.

Expositores:
HÉLCIO CAMPOS BOTELHO – Diretor do Depar-
tamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da 
Agropecuária do MAPA;(confirmado)
ARGILEU MARTINS – Diretor de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário;(confirmado)
JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Presidente da Associação 
Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural;(confirmado) 
EVAIR VIEIRA DE MELO – Presidente do Conselho 
Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agro-
pecuária/CONSEPA; (confirmado) 
ALEXANDRE BARCELLOS – Pesquisador da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
EMBRAPA;(confirmado)
MARCO ANTONIO RAUPP – Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia;(não virá) e
EDUARDO SEIXAS DE SALLES – Presidente do Con-
seagri e Secretário de Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária do Estado da Bahia.(não virá) 
Autor do Requerimento nº 192/2012:
Deputado Zé Silva – PDT/MG 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 1-6-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – do Sr. Cleber Verde 
– que “garante ao pescador profissional artesanal de 
camarões o recebimento do seguro-desemprego ain-
da que o defeso da pesca do camarão seja parcial” 
(Apensado: PL 1263/2011) 
RELATOR: Deputado HELENO SILVA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.179/08 – do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “estabelece o “Programa Desmatamento Zero” 
na Amazônia, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.759/12 – do Sr. Félix Men-
donça Júnior – que “institui renegociação de dívidas 
originárias de operações de crédito rural, tendo como 
beneficiários cacauicultores e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/12 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre as embalagens destinadas ao 
acondicionamento de produtos hortícolas “in natura””. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 1-6-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.647/12 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta inciso ao § 4º do art. 14 da Lei nº 
11.774, de 17 de setembro de 2008, para incluir entre 
os serviços de Tecnologia da Informação e de Tecno-
logia da Informação e Comunicação o treinamento em 
informática”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.728/12 – do Sr. Ariosto Holan-
da – que “dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e 
pequenas empresas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 81/12 Dos Srs. Fabio Trad e Na-
zareno Fonteles – (PL 6002/1990) – que “requer Au-
diência Pública para debater o PL 6.002/90, que trata 
do “Mandado de Injunção””. 

B – Redações Finais: 
PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – do Sr. Zenaldo Couti-
nho – que “dispõe sobre as condições para a realização 
e análise de exames genéticos em seres humanos”. 
(Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 1505/2007)) 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.210/08 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 15 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, vedando a exigên-
cia de comparecimento do idoso enfermo aos órgãos 
públicos e assegurando-lhe o atendimento domiciliar 
para obtenção de laudo de saúde”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – do Sr. Paes Landim – 
que “extingue a cobrança de encargo financeiro relativo 
ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio de 
exportação de mercadorias e serviços e de transferên-
cia financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 7.185/10 – do Sr. Luiz Couto – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica” 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 7.491/10 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “inclui na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, o trecho 
rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 785/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exis-
tência de Pontos de Apoio nas rodovias e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 910/2011) 
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. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/11 – do 
Senado Federal – José Pimentel – (PLS 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 ALESSANDRO MOLON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

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 Consti-
tuição Federal”. (Apensados: PL 689/2003 (Apensa-
dos: PL 1846/2007 e PL 3453/2012), PL 758/2003, PL 
4718/2004, PL 7004/2006, PL 4219/2008 (Apensados: 
PL 7003/2010 e PL 2024/2011), PL 4764/2009, PL 
4805/2009 e PL 3310/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: a proferir. 
PROJETO DE LEI Nº 6.775/06 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “veda as contratações de pessoas cujas ativi-
dades sejam caracterizadas como cabo eleitoral pelos 
candidatos ou pelos comitês de campanha”. (Apen-
sados: PL 6192/2009, PL 8040/2010, PL 2185/2011 
e PL 2307/2011) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do PL 
8040/2010 e do PL 2185/2011 e pela aprovação do 
PL 6192/2009 e do PL 2307/2011, apensados, com 
substitutivo. 
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: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Fabio Trad, em 24/04/2012. 
O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em se-
parado em 15/05/2012. 
Discutiu a matéria o Deputado Marcos Rogério, em 
24/04/2012.
Discutiram os Deputados Fabio Trad, Luiz Couto, Eliseu 
Padilha e Asdrubal Bentes, em 22/05/2012. 
PROJETO DE LEI Nº 6.147/09 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 523/2003) – que “altera a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os benefícios da Previdência Social, e o Decreto-Lei 
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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, téc-
nica 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 22/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 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, regula-
menta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição 
Federal”, para dispor sobre o tempo de filiação parti-
dária 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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 16/11/2011. 
O Deputado Onofre Santo Agostini apresentou voto 
em separado em 24/05/2012. 

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 Bezer-
ra – que “altera o art. 48 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro 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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon, Mar-
cos Rogério e Nazareno Fonteles, em 24/05/2012. 

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”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon e 
Marcos Rogério, em 24/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.186/11 – do Sr. Laurez Morei-
ra – 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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

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: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 24/05/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 3.615/00 – que “dispõe sobre o fomento mercantil 
especial de exportações ou “factoring” de exportação 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e boa técnica legislativa do Substitutivo do Senado. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
1.447/03 – que “acrescenta parágrafo único ao art. 2º 
da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, determinan-
do que as Prefeituras Municipais convenentes com a 
Administração Pública Federal dêem ampla divulgação 
das liberações de recursos decorrentes dos convênios 
celebrados”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa das Emendas do Senado. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.821/11 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta inciso ao art. 4º do Decreto-lei 
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre 
a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Felipe Maia, em 24/04/2012. 
Discutiu o Deputado Luiz Couto, em 24/04/2012. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 149/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2804/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Trindadense de Cultura e 
Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Trindade do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 151/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2807/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Floriano Peixoto a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Floriano Peixoto, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 152/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2808/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Canudos do Vale a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Canudos do Vale, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 165/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2830/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Novaboavistense de Radiodifu-
são Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Boa Vista, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 204/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2898/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Cidade 
de Mogi Guaçu Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 295/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2844/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Projeção e Vida DF e 
Entorno a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Guará I, Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PITIMAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 449/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2651/2011) – que “aprova o ato que 
renova a concessão originalmente outorgada à Rádio 
Aparecida Ltda. e posteriormente transferida à Funda-
ção Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Aparecida, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.811/00 – do Poder Executivo 
– (MSC 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 injuridi-
cidade da Emenda nº 1. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 22/05/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.707/06 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 420/2003) – que “altera o art. 
15 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “Dis-
põe sobre as sanções aplicáveis aos Agentes Públicos 
nos Casos de Enriquecimento Ilícito no Exercício de 
Mandato, Cargo, Emprego ou Função na Administra-
ção Pública Direta, Indireta ou Fundacional e dá ou-
tras providências”, estabelecendo prazo e sanção em 
virtude da comunicação de instauração de processo 
administrativo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, com subemenda. 
Vista ao Deputado Alessandro Molon, em 22/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 5.661/09 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 498/2007) – que “altera o 
inciso III do art. 2º da Lei nº 11.476, de 29 de maio de 
2007, para permitir que os portadores de diploma de 
técnico de nível médio em Enologia e os alunos que 
ingressaram em curso deste nível até 29 de maio de 
2007 possam exercer a profissão de enólogo e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 1590/2007 (Apen-
sado: PL 1737/2007)) 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 1737/2007 e do PL 
1590/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 530/11 – do Senado Federal – 
Marco Maciel – (PLS 565/2009) – que “inscreve os 
nomes de Francisco Barreto de Menezes, João Fer-
nandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique 
Dias, Antônio Filipe Camarão e Antônio Dias Cardoso 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 
Constituição Federal, dispondo sobre serviços nota-
riais e de registro”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e das emendas apresentadas nes-
ta Comissão de nº 01, com subemenda, e de nº 02. 
Vista conjunta aos Deputados Assis Carvalho e Men-
donça Filho, em 14/12/2011. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 30/04/2012. 
Durante a votação de requerimento de retirada de pau-
ta apresentado pelo Deputado Luiz Couto, a sessão 
foi encerrada por falta de “quorum”, em 25/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.078/11 – do Poder Executivo 
– (AV 955/2011) – que “altera o Decreto nº 2.784, de 
18 de junho de 1913, para restabelecer os fusos ho-
rários do Estado do Acre e do Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 22/05/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/00 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 2.742/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “prorroga o prazo para que sejam rati-
ficadas as concessões e alienações de terras feitas 
pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro-
vidências” (Apensado: PL 3105/2004) 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimen-
to Regional, com subemenda substitutiva, e do PL 
3105/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.847/04 – do Sr. Marcelino Fra-
ga – que “dispõe sobre os órgãos de representação 
estudantil , direitos de organização e participação dos 
estudantes e dá outras providências”. (Apensado: PL 
5697/2005) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5.697/05, apensado, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Educação e 
Cultura, com subemenda; e pela antirregimentalidade 
da emenda apresentada nesta Comissão. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23/11/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/04 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “inclui os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional no Programa Saúde da Família – PSF”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Sr. Marco Maia 
– que “”Altera e revoga dispositivos da Consolidação 
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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 30/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.789/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “obriga a contratação de seguro para os 
serviços de entrega que se utilizam de motocicletas 
ou veículos afins”. (Apensados: PL 7169/2006 e PL 
724/2007) 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas apresentadas na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, do PL 7169/2006 e do PL 724/2007, apensados. 
Vista ao Deputado Jilmar Tatto, em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – do Sr. Deley – que 
“modifica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, insti-
tuindo penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Turismo e Desporto, com subemenda. 
Vista ao Deputado Fabio Trad, em 22/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530, de 12 
de maio de 1978, a fim de dispor sobre o corretor de 
imóveis associado”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com 
subemenda; e pela antirregimentalidade da emenda 
apresentada nesta Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Iriny Lopes e Maurício 
Quintella Lessa, em 17/04/2012. 

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 Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/04/2012. O De-
putado Evandro Milhomen apresentou declaração de 
voto, em 16/05/2012. 

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 24/04/2012. 

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, para dispor sobre a 
segurança do idoso nos procedimentos de embarque 
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão da Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Eliseu Padilha, em 22/05/2012. 
O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto em sepa-
rado em 29/05/2012. 

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 Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado Paes Landim, em 26/10/2011. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 08/11/2011. 

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, téc-
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro-
vação. 
Vista conjunta aos Deputados Eliseu Padilha, Esperidião 
Amin, Luiz Couto e Marcos Rogério, em 14/12/2011. 

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 24/04/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.040/09 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “institui o Dia do Técnico Agrícola”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 
judiciária aos necessitados”. (Apensados: PL 540/2011 
e PL 717/2011 (Apensado: PL 2528/2011 (Apensado: 
PL 2646/2011))) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 540/2011, do PL 717/2011, do PL 2528/2011 e do 
PL 2646/2011, apensados, com substitutivo. 
A Deputada Bruna Furlan apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2012. 

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 15/05/2012. 
PROJETO DE LEI Nº 522/11 – da Sra. Ana Arraes – 
que “inscreve o nome de Bárbara Pereira de Alencar 
no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 1-6-2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – do Senado Federal 
– Paulo Otávio – (PLS 151/2005) – que “altera a situa-
ção jurídica do estrangeiro no Brasil e delega poderes 
aos Ministros de Estado do Turismo, das Relações Ex-
teriores e da Justiça para isentar a exigência de visto 
de entrada do turista, quando o interesse nacional o 
recomendar, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, que 
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.”” (Apensado: PL 1855/2011) 
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 240/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 7.386/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 116/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
5965/2005, PL 1600/2007 e PL 3851/2008) 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “regula o exercício da atividade de condução de 
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 
e PL 611/2011) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.330/10 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 11.803, de 
5 de novembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.961/10 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Joana Moreira” o viaduto 
a ser instalado no quilômetro 41 da BR-050, no perí-
metro urbano do município de Araguari, Minas Gerais, 
situado no cruzamento entre a referida rodovia federal 
e avenida Joaquim Barbosa”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 372/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 
2000, para estender às pessoas portadoras de doen-
ças graves a prioridade de atendimento”. (Apensado: 
PL 2365/2011) 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.182/11 – do Sr. Marcelo Matos 
– que “regulamenta a venda de bilhetes para apresen-
tações artísticas e jogos de futebol”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/11 – do Sr. Newton Lima 
– que “confere o título de “Capital Nacional da Cerâ-
mica Artística e da Decoração” ao Município de Porto 
Ferreira, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 1.189/07 – do Sr. Felipe Maia – 
que “modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 04 
de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil”. (Apensados: PL 3026/2008 e PL 3628/2008) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.768/11 – do Sr. Takayama – 
que “inclui o § 1º-A ao art. 44 do Código Civil de 2002 
para outorgar às organizações religiosas o direito de 
proteção ao registro do nome designativo” 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.824/11 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “estabelece normas para a comprovação de 
residência” 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.835/11 – do Sr. Davi Alcolumbre 
– que “altera a redação da art. 244 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, para substituir o termo “gê-
nero” pelo termo “espécie””. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.855/11 – do Sr. Luiz Carlos 
– que “altera a redação do art. 218 do Decreto-lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, a fim de disciplinar a aplicação da condução 
coercitiva de testemunha”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.937/11 – do Sr. Domingos Sávio 
– que “altera a Lei nº 9.307, de 1996, para aperfeiçoar 
e ajustar as hipóteses legais de nulidade da senten-
ça arbitral, possibilitar ao Poder Judiciário, receber no 
efeito suspensivo e devolutivo, o pedido de anulação 
da decisão arbitral em ação de nulidade, embargos 
ou impugnação, que implica no direito de suspender 
e anular o procedimento arbitral”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.969/11 – do Sr. Lucio Vieira 
Lima – que “acrescenta parágrafo aos arts. 41 e 82 da 
Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, para que seja determi-
nado o tempo de sustentação oral das ações originá-
rias ou recursos nas Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.004/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da 
Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regula-
menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro” permitindo a 
prática de atos notariais no âmbito da circunscrição 
da Comarca”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.027/11 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta parágrafo 4º ao art. 225 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre 
os registros públicos, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.031/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “altera o art. 62 da Lei 9.099/95 que “Dis-
põe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais”, 
para incluir o princípio da simplicidade”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 422/07 – do Sr. Flaviano Melo – 
que “”Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho 
e dá outras providências.”” (Apensado: PL 3707/2008) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe so-
bre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias””. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.799/11 – do Sr. Efraim Filho 
– que “dá o nome de “VIADUTO GENERAL LYRA TA-
VARES” ao atual viaduto do Km 86,2 na BR 101 NE”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade 
e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 5.295/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera a redação do § 4º, do art. 476 do 
Código de Processo Penal, a fim de possiblitar que 
durante os debates no Tribunal do Júri, a defesa possa 
fazer uso da Tréplica, independentemente da utilização 
ou não do tempo destinado à Réplica, pela acusação”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 191/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “determina o lançamento obrigatório de dados 
nas faturas dos serviços de telefonia”. 
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. 

PROJETO DE LEI Nº 692/07 – do Senado Federal – 
Antônio Carlos Valadares – (PLS 190/2006) – que “al-
tera as Leis nºs 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a ven-
da de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação 
das autoridades sanitárias”. (Apensado: PL 4664/2004 
(Apensado: PL 6320/2005)) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – do Sr. Raul Henry – 
que “obriga os supermercados a divulgarem em des-
taque a data de vencimento da validade dos produtos 
incluídos em todas as promoções especiais lançadas 
por estes estabelecimentos”. (Apensado: PL 2875/2008) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.536/12 – do Sr. Reguffe – que 
“estabelece que as empresas fabricantes de produtos 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão colocar em 
seus aparelhos sistema de voltagem automático, com 
tensões elétricas compreendidas entre 110 e 220 volts”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990”. (Apensados: PL 4061/2004, PL 
226/2011 e PL 1049/2011 (Apensado: PL 1107/2011)) 
RELATOR: Deputado ROBERTO TEIXEIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/12 – do Sr. Eli Correa Fi-
lho – que “dispõe sobre a atuação dos órgãos gover-
namentais integrantes do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor quanto ao registro e encaminhamento 
de reclamações e cobrança de emolumento”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PROJETO DE LEI Nº 3.568/12 – do Sr. Severino Ni-
nho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências” para proibir a oferta ostensiva 
de crédito”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 1-6-2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – do Senado Federal 
– Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre alteração do limite de potência que caracteriza as 
pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e 
investimentos em geração de energia elétrica de ou-
tras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.888/10 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre planos de as-
sistência funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 851/11 – do Sr. Geraldo Simões 
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensa-
do: PL 1533/2011) 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.092/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a fiscalização referente 
ao envasilhamento, comercialização e distribuição fra-
cionada de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/11 – do Senado Federal – 
Tião Viana – (PLS 37/2008) – que “acrescenta art. 19-A 
à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para vincular o 
montante das multas aplicadas pelas infrações ao art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, às ações de 
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habilitação e reabilitação profissional e social”. (Apen-
sado: PL 7207/2010 (Apensado: PL 1240/2011 (Apen-
sados: PL 1653/2011, PL 2973/2011 e PL 3502/2012))) 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.780/11 – do Senado Federal- 
Serys Slhessarenko – (PLS 511/2009) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Sorriso, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 3.616/12 – do Sr. Félix Mendonça 
Júnior – que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novem-
bro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências”, para incluir o art. 60-A, com o objetivo 
de dispor sobre a gratuidade na baixa de empresas 
que não apresentem qualquer atividade por, no míni-
mo, 3 (três) anos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.687/12 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “altera o inciso I do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins”, e 
acrescenta novo inciso III ao art. 37 da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, com o objetivo de agilizar 
a abertura e o encerramento de empresas no País”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/12 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a remuneração do 
empregado readmitido, ou contratado por empresa in-
tegrante do mesmo grupo econômico”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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. 

PROJETO DE LEI Nº 7.681/10 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o Programa de Estímulo à 
Produção Nacional destinado ao fortalecimento, de-
senvolvimento e consolidação da produção de brin-
quedos em território nacional; altera a legislação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; do Im-
posto de Importação – II, do PIS e Cofins, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.592/12 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 115/2007) – que “dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão do comer-
ciário”. (Apensado: PL 6406/2009) 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 5º da Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que “dispõe sobre o 
programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a re-
gularização fundiária de assentamentos localizados 
em áreas urbanas, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.692/12 – do Sr. José Hum-
berto – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, que “Dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas; altera 
o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as 
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Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 
1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências” para permitir como beneficiários 
pessoas incluídas em cadastro de inadimplentes ou 
de proteção ao crédito”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Audiência Pública Conjunta 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – CMADS e Comissão de Finanças e Tributação 
– CFT, e participação da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas – CMMC
Tema: ECONOMIA VERDE E TRIBUTAÇÃO

Expositores: 
Senhor HELINTON JOSÉ ROCHA – Assessor do Dep-
to de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(CONFIRMADO)
Senhor MÁRCIO HOLLAND, Secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda e Senhor FERNANDO 
MOMBELLIi, Coordenador-Geral de Tributação da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (CONFIRMADOS)
-Senhor SÉRGIO MARGULIS, Assessor Especial do 
MMA – Ministério do Meio Ambiente, representando a 
Ministra Izabella Teixeira (CONFIRMADO)
Senhor RONALDO SEROA DA MOTTA, Economista 
Sênior do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada CONFIRMADO)
Representante da FBDS – Fundação Brasileira para 
o Desenvolvimento Sustentável
-Senhor ANDRÉ LIMA, Coordenador de Políticas Pú-
blicas do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (CONFIRMADO)
Senhor CARLOS EDUARDO FRICKMANN YOUNG, 
Professor Doutor da UFRJ – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro CONFIRMADO)
Senhora MÔNICA MESSEMBERG GUIMARÃES, Dire-
tora de Relações Institucionais da CNI – Confederação 
Nacional da Indústria (CONFIRMADA) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 3.623/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui incentivos fiscais para operações com 
instrumentos musicais”. (Apensado: PL 7973/2010) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.751/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 282/11 – do Sr. Thiago Peixoto – 
que “dispõe sobre a suspensão e cassação da eficácia 
da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF de estabelecimen-
tos que distribuam, adquiram, comercializem, transpor-
tem ou estoquem madeiras extraídas ilegalmente das 
florestas brasileiras e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 820/11 – do Sr. Alceu Moreira 
– que “remite dívidas; institui medidas de estímulo à 
liquidação ou regularização de dívidas originárias de 
operações de crédito, tendo como beneficiários aqui-
cultores, pescadores, colônias de pesca, associações 
ou cooperativas de pesca ou aquicultura; e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 1090/2011) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, denominada Estatuto da Cidade, para incluir 
critérios de classificação do espaço urbano e rural, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.336/11 – do Senado Federal 
– Tasso Jereissati – (PLS 310/2006) – que “altera os 
arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de 
agosto de 1935 e o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, para dispor sobre a finalidade das 
fundações, o prazo para manifestação do Ministério 
Público sobre suas alterações estatutárias, a remune-
ração dos seus dirigentes, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1624/2011) 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 



PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre os fundamentos e a política do 
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.232/11 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a dedutibilidade das doações 
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) da base 
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas 
e da contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.390/11 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “institui o Fundo de Investimento em Participações 
no Agronegócio e adota outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.476/12 – do Sr. Nilson Leitão 
– que “dispõe sobre a forma de pagamento do auxí-
lio financeiro da União aos Estados e Municípios que 
abrigarão sedes e subsedes dos jogos da Copa das 
Confederações e Copa do Mundo de Futebol no Brasil 
em 2013 e 2014. Respeitando a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, isenta os municípios de baixo IDH, bem 
como a capacidade de endividamento e a previsão 
de investimentos dos estados e municípios em saú-
de, educação e segurança pública, previstos sobre a 
respectiva jurisdição”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.657/12 – do Sr. Nelson Pa-
dovani – que “acrescenta o art. 29-A ao Decreto-Lei 
nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor sobre a 
destinação de veículos apreendidos objeto da pena 
de perdimento em decorrência de sua utilização na 
prática dos crimes de contrabando ou descaminho”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 691/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 351/2004) – que “altera a Lei nº 
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
para determinar a aplicação de recursos em educação 
e em ciência e tecnologia”. 
RELATOR: Deputado GENECIAS NORONHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de 7 de 
julho de 1981, a fim de assegurar gratificação natalina 
aos médicos-residentes”. (Apensados: PL 7055/2010 
e PL 7328/2010) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 – do Senado Federal – 
Expedito Júnior – (PLS 49/2008) – que “altera o inciso 
II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, para estender o direito à pensão por morte aos 
filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando 
estudantes, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2483/2007 e PL 366/2011) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 509/11 – do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS 28/2010) – que “altera os arts. 2º 
e 13 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
garantir a presença, nas redes de ensino, de profissio-
nais da educação habilitados em alimentação escolar”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011) 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.863/11 – do TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO – que “altera dispositivos da Lei 
nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do 
Tribunal de Contas da União e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Audiência Pública Conjunta 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – CMADS e Comissão de Finanças e Tributação 
– CFT, e participação da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas – CMMC

Tema: ECONOMIA VERDE E TRIBUTAÇÃO

Expositores: 
Senhor HELINTON JOSÉ ROCHA – Assessor do Dep-
to de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(CONFIRMADO)
Senhor MÁRCIO HOLLAND, Secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda e Senhor FERNANDO 
MOMBELLIi, Coordenador-Geral de Tributação da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (CONFIRMADOS)
-Senhor SÉRGIO MARGULIS, Assessor Especial do 
MMA – Ministério do Meio Ambiente, representando a 
Ministra Izabella Teixeira (CONFIRMADO)
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Senhor RONALDO SEROA DA MOTTA, Economista 
Sênior do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada CONFIRMADO)
Representante da FBDS – Fundação Brasileira para 
o Desenvolvimento Sustentável
-Senhor ANDRÉ LIMA, Coordenador de Políticas Pú-
blicas do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (CONFIRMADO)
Senhor CARLOS EDUARDO FRICKMANN YOUNG, 
Professor Doutor da UFRJ – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro CONFIRMADO)
Senhora MÔNICA MESSEMBERG GUIMARÃES, Dire-
tora de Relações Institucionais da CNI – Confederação 
Nacional da Indústria (CONFIRMADA) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 1-6-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.013/11 – do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “institui o Selo Pró-Ar e a certificação 
dos níveis de emissão de dióxido de carbono (CO2) 
por veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 855/11 – do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta 
o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências”, 

no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológi-
cos do território nacional”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – do Sr. Otavio Leite – 
que “cria incentivos para a abertura e funcionamento 
da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.689/12 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “dispõe sobre o florestamento das faixas laterais 
de domínio das rodovias”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.712/12 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “institui o Programa Brasileirinhos Amigos 
do Verde, que dispõe sobre medidas para promoção, 
preservação do meio ambiente e educação ambiental 
por meio do plantio de uma muda de árvore a cada 
nascimento de criança no município”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.777/12 – do Sr. Romero Rodrigues 
– que “permite ao produtor agropecuário beneficiado por 
programas de universalização em áreas rurais optar pela 
conexão trifásica à rede elétrica de distribuição”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que 
dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para 
instituir mecanismos de estímulo à instalação de siste-
mas de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apen-
sado: PL 4946/2001 (Apensados: PL 1310/2011, PL 
2750/2003 (Apensados: PL 3322/2004, PL 7074/2006 
(Apensado: PL 4958/2009), PL 1069/2007 (Apensa-
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dos: PL 953/2011 e PL 2454/2011), PL 2565/2007, 
PL 7849/2010, PL 682/2011 e PL 1138/2011) e PL 
2874/2011)) 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Requerimento nº 204 dos Deputados Geraldo Thadeu, 
Walter Tosta, Arnaldo Faria de Sá)

Tema:
“Debater exigências impostas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA, para compra de 
medicamentos.”

Convidados:
SÉRGIO MENA BARRETO, Presidente Executivo da 
Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Dro-
garias – ABRAFARMA
HENRIQUE UCHIO TADA, Diretor Técnico Executivo 
da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Na-
cionais – ALANAC
JORGE RAIMUNDO, Presidente do Conselho Con-
sultivo da Associação da Indústria Farmacéutica de 
Pesquisa – INTERFARMA
MARIA EUGÊNIA CARVALHAES CURY, Gerente Geral 
do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notifica-
ção e Investigação em Vigilância Sanitária da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA O  
ORDENAMENTO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA  

DA SAÚDE. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Aprovação da agenda de trabalho 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.014/11 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 110 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, que “Institui o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa Um Compu-
tador por Aluno – PROUCA e institui o Regime Especial 
de Aquisição de Computadores para Uso Educacional 
– RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui fonte 
de recursos adicional aos agentes financeiros do Fun-
do da Marinha Mercante – FMM para financiamentos 
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo 
da Marinha Mercante – CDFMM; institui o Regime Es-
pecial para a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETA-
ERO; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado 
de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 11.484, de 31 de maio de 2007, 
11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
11.948, de 16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho 
de 2009, 11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 
27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 
9.126, de 10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de 
abril de 2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, 
de 10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 
2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de 5 
de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 
os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 
1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revoga as Leis 
nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, de 23 
de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de 
janeiro de 1969; revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, 
de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de 
outubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.139/10 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “dispõe sobre a concessão de benefício do 
seguro-desemprego a todo pescador profissional que 
exerça pesca comercial artesanal, ao trabalhador que 
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exerça atividade pesqueira artesanal, ao que a estes 
se assemelham, entre eles os que capturam ou cole-
tam caranguejos e mariscos e os que os processam, 
incluindo estes trabalhadores como segurados espe-
ciais do regime geral de previdência social”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.318/10 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta a alínea “d” ao inciso I do art. 30 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
a organização da Seguridade Social, institui Plano de 
Custeio, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 617/11 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz 
antialérgico nas escolas públicas e privadas e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.287/11 – da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “estabelece diretrizes 
para a valorização dos profissionais da educação esco-
lar básica pública”. (Apensados: PL 1377/2011 (Apen-
sado: PL 1882/2011), PL 1857/2011 e PL 2826/2011) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.071/11 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “dispõe sobre exame audiométrico para os 
operadores de Telemarketing”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.785/11 – do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar 
a convivência da criança e do adolescente com os pais 
privados de liberdade”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.442/12 – do Sr. Alexandre Roso 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
imediata de cirurgia plástica reconstrutiva, nos casos 
de mutilação decorrentes de tratamento de câncer de 
mama”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.488/12 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a redação do art. 72 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 
Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.508/12 – do Sr. Nazareno 
Fonteles – que “institui a Renda Básica Familiar e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.511/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “torna obrigatória a disponibilização de 

postos de atendimento médico em locais de realiza-
ção de vestibulares, concursos públicos ou privados 
e demais eventos similares”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.525/12 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 66/2010) – que “concede 
pensão especial aos ex-servidores da extinta Superin-
tendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), 
afetados por doença grave em decorrência de conta-
minação pelo dicloro-difenil-tricloroetano”. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.530/12 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “concede incentivo fiscal às empresas de médio 
e grande porte que alocarem recursos para a cons-
trução de centros de referência na recuperação de 
dependentes químicos”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.531/12 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “destina parcela dos recursos do Fundo Social, 
criado pela a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, ao financiamento da previdência social”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.554/12 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 238/2008) – que “acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para insti-
tuir a obrigatoriedade de as prestadoras de serviços 
de telecomunicações oferecerem planos de serviços 
para atendimento específico de pessoas com defici-
ência auditiva ou da fala”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.575/12 – do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a redação dos arts. 3.º, 15 e 71 da Lei n.º 
10.741, de 1.º de outubro de 2003, que “dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso e dá outras providências”. Dispõe 
sobre a prioridade especial das pessoas maiores de 
80 (oitenta) anos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/12 – do Senado Federal 
– Ana Amélia – (PLS 406/2011) – que “altera a Lei nº 
11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a 
efetivação de ações de saúde que assegurem a pre-
venção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS”, para assegurar o 
atendimento às mulheres com deficiência”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.596/12 – do Senado Federal 
– Humberto Costa – (PLS 461/2011) – que “altera a 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que “dispõe 
sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Me-
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dicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, 
e dá outras Providências”, para estabelecer medidas 
que inibam erros de dispensação e de administração 
e uso equivocado de medicamentos, drogas e produ-
tos correlatos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.598/12 – do Senado Federal 
– Rodrigo Rollemberg – (PLS 605/2011) – que “altera 
a Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa 
de controle de infecções hospitalares pelos hospitais 
do País”, para dispor sobre a prevenção de erros de 
medicação”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.603/12 – do Sr. Chico D’Angelo 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidentes sobre motocicletas e bi-
cicletas e reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) incidentes so-
bre a receita bruta decorrente da venda, no mercado 
interno, desses bens, quando adquiridos por agentes 
comunitários de saúde”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.673/12 – do Senado Federal – 
Humberto Costa – (PLS 464/2011) – que “acrescenta 
§§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto 
de 1977, para tratar da interdição cautelar do estabe-
lecimento envolvido na prática de infrações sanitárias 
relativas à falsificação de medicamentos, insumos far-
macêuticos, cosméticos e correlatos”. 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.690/12 – do Sr. Darcísio Peron-
di – que “altera a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

PROJETO DE LEI Nº 3.696/12 – do Senado Federal 
– Pedro Taques – (PLS 323/2011) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 8.989, de 24 de fe-
vereiro de 1995, para limitar a exigência de laudos de 
avaliação para pessoas com deficiência adquirentes 
de automóveis com isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI)”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.697/12 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre o programa de agendamento de 
consultas e entrega domiciliar de medicamentos de 
uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades 
especiais e idosos em todo o território nacional, e dá 
outras providências”. 

RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.731/12 – do Sr. Walter Tosta 
– que “altera a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, 
que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pa-
cientes acometidos de transtornos mentais egressos 
de internações”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.752/12 – do Sr. Ronaldo Fon-
seca – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, para estabelecer prazo de atendi-
mento no Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.755/12 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “concede incentivos fiscais do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
para a fabricação e comercialização de alimentos des-
tinados aos portadores de diabetes”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.762/12 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a padronização da iden-
tificação de farmácias e drogarias”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.764/12 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a venda fracionada de medica-
mentos nas clínicas veterinárias, Pet Shops e estabe-
lecimentos congênitos e a produção em embalagens 
apropriadas para tal fim”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 5.359/09 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica 
e do piso salarial profissional da categoria, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3539/2012) 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-06-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.736/12 – do Sr. Ademir Camilo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Montes Claros, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.737/12 – do Sr. Ademir Camilo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Teófilo Otoni – UFTO, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.774/11 – do Sr. Andre Moura 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
pedreiro e cria o piso salarial nacional da categoria”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 6.380/09 – do Senado Federal – 
Expedito Junior – (PLS 363/2008) – que “altera a Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para prever a pos-
sibilidade de decretação da indisponibilidade de bens 
quando o investigado ou acusado estiver foragido”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 6.688/09 – do Senado Federal – 
Antônio Carlos Valadares – (PLS 281/2008) – que “altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para fixar prazo para recolhimento da contribuição sindical”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.758/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “dá aos trabalhadores em educação (professo-
res e funcionários), cuja atuação seja junto ao siste-
ma prisional brasileiro, o adicional de periculosidade”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.206/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o caput e revoga os §§ 1º 
e 2º do art. 21-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre a inclusão do critério epide-
miológico de caracterização da natureza acidentária 
da incapacidade, no estabelecimento do nexo causal 
entre o trabalho e o agravo”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 742/11 – do Sr. André Figueiredo 
– que “altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943 e da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, para incentivar a formação técnico-profissional 
de adolescentes e jovens em áreas relacionadas à ges-
tão e prática de atividades desportivas e à prestação de 
serviços relacionados à infra-estrutura, organização e pro-
moção de eventos esportivos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.783/11 – SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a criação e a 
extinção de funções comissionadas no quadro de pes-
soal da Justiça Federal de primeiro grau da 5ª Região 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.816/11 – do Sr. Paulo Wagner – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre veículos apreendidos por infração de trânsito e 
não reclamados por seus proprietários”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/11 – do Sr. Assis Melo – 
que “dispõe sobre a prática do “Trabalho Decente” nas 
contratações de serviços e obras públicas da Admi-
nistração Pública Federal, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 229/07 – do Sr. Chico D’Angelo 
– que “regulamenta a negociação coletiva de trabalho 
no setor público”. (Apensado: PL 966/2007) 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 993/11 – do Sr. Giovani Cherini – que 
“acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, com o objetivo de estabelecer autorização 
à Caixa Econômica Federal, ouvido o Conselho Curador 
do FGTS, a efetuar crédito de valores de que dispõe a 
Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, nas 
contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990”. (Apensado: PL 3038/2011) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO 

LOCAL: Auditório Paulo Kobayashi – Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo – ALESP 
HORÁRIO: 18h 

A – Mesa Redonda: 

Tema:
“Debater a conveniência, o impacto ambiental, o real 
alcance aos usuários, a segurança preventiva e a 
transparência na implantação da Linha 17 – Ouro do 
Metrô, Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede 
Metroviária, em sistema de monotrilhos da companhia 
do Metropolitano de São Paulo – Metrô, em especial 
o trecho Estação Morumbi da CPTM à Estação São 
Paulo / Morumbi, da Linha 4 – Amarela”.
Requerimento nº 123/12-CVT, do Deputado Ricardo 
Izar.

Convidados:
LUIZ CARLOS GONDIM – Deputado Estadual;
MAURO BIAZOTTI – Diretor de Planejamento da Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo – Representando 
o Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos 
de São Paulo e o Presidente da Companhia Metropo-
litana de São Paulo – METRÔ;
MARCIA VAIROLETTI – Diretora do Movimento de-
fenda São Paulo;
DEISE LUCI BONOME – Diretora da Associação Cul-
tural e de Cidadania do Panamby; e YVES JADOUL – 
Presidente da Associação de Moradores da Villa Inah 
e Jardim Leonor – SAVIAH.

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 7ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/11 
– 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, Se-
nadores e Deputados Federais são idênticos aos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 

 Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, 
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 27ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-12 
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 30-5-2012: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/2010 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 3.835/2012 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 3.788/2012 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 3.838/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.841/2012 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 3.802/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.821/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.837/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 171/2012 

Comissão de Minas e Energia: 
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PROJETO DE LEI Nº 3.848/2012 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
75/2012 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
78/2012 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
79/2012 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 3.801/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público: 

PROJETO DE LEI Nº 3.797/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.806/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.851/2012 

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 1 
minuto.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 181, DE 2012 

(Do Sr. Irajá Abreu e outros)

Estabelece regime de cobrança unifi-
cada dos tributos sobre a renda, o consu-
mo e a folha de pagamentos, e dá outras 
providências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa vigorar acres-
cida da seguinte Seção ao Capítulo I do Título VI:

“Seção VII – Do Regime de Cobrança 
Unificada de Tributos

Art. 161-A. Lei complementar estabele-
cerá regime especial de cobrança, fixando, de 
forma unificada, base de cálculo, alíquota e de-
mais elementos necessários ao recolhimento 
centralizado dos seguintes tributos e encargos: 

I – o imposto de trata o art. 153, III; e a 
contribuição de que trata o art. 195, I, ‘c’;

II – os impostos de tratam os arts. 153, 
IV; 155, II; e 156, III; e as contribuições de que 
tratam os arts. 177, § 4º; 195, I, ‘b’; e 239;

III – as contribuições de que tratam os arts. 
195, I, ‘a’; 212, § 5º; e o recolhimento do fundo 
e do seguro de que trata o art. 7º, III e XXVIII.

§ 1º Além dos tributos e encargos men-
cionados nos incisos do caput deste artigo, a lei 
complementar poderá incluir outros que vierem a 
ser criados com bases de cálculo semelhantes, 
bem como estabelecer a unificação da cobran-

ça de outros tributos e encargos, respeitada a 
semelhança entre suas bases de cálculo. 

§ 2º O regime de cobrança unificada será 
opcional para o contribuinte.

Art. 161-B. A lei complementar definirá 
a forma pela qual:

I – o depósito da parcela do fundo de 
garantia por tempo de serviço será feito dire-
tamente na conta do trabalhador; 

II – o recolhimento será unificado e cen-
tralizado, adotando-se cadastro nacional único 
de contribuintes;

III – a distribuição da parcela de recursos 
pertencentes aos respectivos entes federados 
será imediata, vedada qualquer retenção ou 
condicionamento;

IV – a arrecadação, a fiscalização e a co-
brança poderão ser compartilhadas pelos entes 
federados, observado o disposto no art. 161-C.

Art. 161-C. As obrigações acessórias re-
lativas ao regime unificado de cobrança serão 
simplificadas e prestadas pelo contribuinte a 
um só ente federado, designado pela lei com-
plementar.” (NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

O Banco Mundial, por meio do International Fi-
nance Corporation, divulga anualmente estudo sobre o 
ambiente de negócios de cada país (Doing Business), 
com a classificação daqueles que melhor acolhem os 
empreendimentos privados. Segundo o ranking publica-
do em 2012, o Brasil ocupa 126º lugar entre 183 nações, 
perdendo seis posições em relação ao ano anterior. 

Dentre as variáveis na determinação dessa clas-
sificação, está a facilidade com que os cidadãos conse-
guem cumprir com suas obrigações tributárias. Nesse 
quesito, a classificação brasileira é ainda pior: 150º lu-
gar, com perda de duas posições em relação a 2011.

De fato, cumprir com as normas da legislação 
brasileira é tarefa inglória. De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), 
desde a promulgação da Constituição Federal em 
1988 foram editadas mais que 275 mil normas de 
natureza tributária, sendo que quase 30 mil foram 
baixadas pelo governo federal, mais de 85 mil pelos 
governos estaduais e outras 160 mil pelas prefei-
turas. Isso resulta em quase 50 normas tributárias 
editadas por dia útil.

No plano federal, basta ir ao endereço eletrônico 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil para consta-
tar que os contribuintes estão soterrados de obrigações 
acessórias de todo o tipo, destacando-se o extenso nú-
mero de declarações eletrônicas deles cobradas, a saber: 
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Além disso, não podemos esquecer que as em-
presas encontram-se às voltas com a adaptação dos 
seus sistemas contábeis e fiscais ao Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED). Por enquanto, elas es-
tão incorrendo em todos os custos relacionados com 
a transição, mas não estão colhendo os prometidos 
benefícios com a escrituração digital. 

Andressa Guimarães Torquato F. Rêgo, pesqui-
sadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação 
Getúlio Vargas e doutoranda em Direito Financeiro 
pela Universidade de São Paulo, em seu artigo “Refor-
ma tributária viável – Obrigações acessórias e SPED: 

Problemas e soluções para uma efetiva simplificação 
das obrigações tributárias acessórias”, divulgado em 
2011, mostra que as empresas continuam convivendo 
com a obrigatoriedade de manutenção de livros con-
tábeis e fiscais em papel, mesmo quando já estejam 
utilizando o SPED. 

Além disso, vários Estados da Federação conti-
nuam a exigir dos contribuintes a prestação de infor-
mações pelo SINTEGRA, sistema eletrônico adotado 
no nível estadual, cujas informações poderiam ser ob-
tidas diretamente do SPED exigido pelo fisco federal. 

A pesquisadora relata, inclusive, que Pernam-
buco e Distrito Federal não aderiram ao SPED, nem 
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adotam o padrão do SINTEGRA, exigindo cada qual 
escrituração de livros eletrônicos próprios.

Ora, esse cipoal tributário sobrecarrega os empre-
endedores estabelecidos no País, sugando-lhes recur-
sos e esforços que deveriam estar sendo empregados 
em tarefas mais produtivas, como a melhoria da quali-
dade dos produtos vendidos e dos serviços prestados.

Com o objetivo de reduzir esse peso sobre a so-
ciedade brasileira, estamos apresentado a presente 
proposta de emenda à Constituição (PEC), que busca 
instituir um regime de cobrança unificada de todos os 
tributos que incidam sobre a mesma base tributável. 

Os tributos sobre a produção e o consumo se-
rão cobrados em uma única guia de recolhimento, 
de acordo com alíquota e base de cálculo uniformes, 
definidas por lei complementar. Assim, numa única 
apuração, as empresas quitarão o IPI, o ICMS, o ISS, 
a Cide-Combustíveis, a Cofins, O Imposto de Importa-
ção (II), o Imposto de Exportação (IE), e o PIS/Pasep. 
Da mesma forma, o IRPJ e a CSLL terão cobrança 
unificada, pois ambos são calculados com base nos 
lucros das empresas. 

Também os principais encargos sobre a folha 
de pagamento serão condensados em uma única co-
brança, abrangendo a cota patronal para Previdência 
Social, o Salário-Educação, a Contribuição Sindical, 
FGTS, INSS do Trabalhador

A lei complementar definirá a forma pela qual a 
arrecadação será distribuída entre os entes federati-
vos, de forma a obedecer as destinações e vinculações 
previstas na Constituição Federal, inclusive quanto ao 
repasse do FGTS diretamente para a conta do traba-
lhador, além da cobrança unificada sob a Renda.

Para cada base de incidência unificada, o contri-
buinte se relacionará com apenas um nível de governo, 
escolhido pela lei complementar, cumprindo suas obri-
gações acessórias apenas junto ao fisco designado, 
que será o responsável pelo repasse das informações 
para os demais entes da Federação interessados, 
exemplo do Super Simples Nacional.

Como se vê, essa cobrança unificada dos tribu-
tos representa uma novidade no debate da questão 
tributária. As várias tentativas de se implementar um 
verdadeira Reforma Tributária mostraram-se infrutí-
feras. O que esta PEC oferece é novo olhar sobre o 
assunto, focado nos custos de cumprimento da obri-
gação acessória. Ela busca aliviar os custos adminis-
trativos dos contribuintes, preservando, no entanto, as 
competências tributárias dos membros da Federação 
e as destinações para as finalidades previstas cons-
titucionalmente. 

Queremos simplificar a apuração e a cobrança 
dos tributos, unificar guias de recolhimento, extinguir 

declarações, livros fiscais e contábeis redundantes, 
diminuir a burocracia estatal, diminuir os custos admi-
nistrativos das empresas, enfim tornar nosso País mais 
competitivo, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos 
ilustres pares do Congresso Nacional para o aperfei-
çoamento e aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Irajá Abreu.

Proposição: PEC 0181/12
Autor da Proposição: IRAJÁ ABREU E OUTROS
Ementa: Estabelece regime de cobrança unificada dos 
tributos sobre a renda, o consumo e a folha de paga-
mentos, e dá outras providências.
Data de Apresentação: 30/05/2012
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas:      191
Não Conferem:      001
Fora do Exercício:     000
Repetidas:      002
Ilegíveis:      000
Retiradas:      000
Total:       194

Assinaturas Confirmadas

1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 AMAURI TEIXEIRA PT BA
6 ANDERSON FERREIRA PR PE
7 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
8 ANTONIO BULHÕES PRB SP
9 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
10 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
11 ARNON BEZERRA PTB CE
12 ARTHUR LIRA PP AL
13 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
14 ASSIS DO COUTO PT PR
15 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
16 AUREO PRTB RJ
17 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
18 BERINHO BANTIM PSDB RR
19 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
20 BIFFI PT MS
21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
22 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
23 CARLINHOS ALMEIDA PT SP
24 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
25 CARLOS ZARATTINI PT SP
26 CELSO MALDANER PMDB SC
27 CHICO LOPES PCdoB CE
28 CLEBER VERDE PRB MA
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29 COSTA FERREIRA PSC MA
30 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
31 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
32 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
33 DÉCIO LIMA PT SC
34 DEVANIR RIBEIRO PT SP
35 DILCEU SPERAFICO PP PR
36 DIMAS RAMALHO PPS SP
37 DOMINGOS DUTRA PT MA
38 DOMINGOS NETO PSB CE
39 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
40 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
41 DR. GRILO PSL MG
42 DR. JORGE SILVA PDT ES
43 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
44 DR. UBIALI PSB SP
45 DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
46 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
47 EDIO LOPES PMDB RR
48 EDSON SANTOS PT RJ
49 EDUARDO DA FONTE PP PE
50 EDUARDO SCIARRA PSD PR
51 EFRAIM FILHO DEM PB
52 ELIENE LIMA PSD MT
53 ELISEU PADILHA PMDB RS
54 ENIO BACCI PDT RS
55 EUDES XAVIER PT CE
56 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
57 FÁBIO FARIA PSD RN
58 FABIO TRAD PMDB MS
59 FELIPE BORNIER PSD RJ
60 FELIPE MAIA DEM RN
61 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
62 FILIPE PEREIRA PSC RJ
63 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
64 GEORGE HILTON PRB MG
65 GERA ARRUDA PMDB CE
66 GERALDO SIMÕES PT BA
67 GERALDO THADEU PSD MG
68 GILMAR MACHADO PT MG
69 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
70 GLADSON CAMELI PP AC
71 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
72 GUILHERME MUSSI PSD SP
73 HELENO SILVA PRB SE
74 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
75 HEULER CRUVINEL PSD GO
76 HOMERO PEREIRA PSD MT
77 IRAJÁ ABREU PSD TO
78 JAIME MARTINS PR MG
79 JAIR BOLSONARO PP RJ
80 JAIRO ATAÍDE DEM MG
81 JEFFERSON CAMPOS PSD SP

82 JHONATAN DE JESUS PRB RR
83 JOÃO CAMPOS PSDB GO
84 JOÃO DADO PDT SP
85 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
86 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
87 JOÃO PAULO LIMA PT PE
88 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
89 JORGINHO MELLO PSDB SC
90 JOSÉ CHAVES PTB PE
91 JOSÉ NUNES PSD BA
92 JOSE STÉDILE PSB RS
93 JOSIAS GOMES PT BA
94 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
95 JÚLIO CESAR PSD PI
96 JÚLIO DELGADO PSB MG
97 LAEL VARELLA DEM MG
98 LEANDRO VILELA PMDB GO
99 LELO COIMBRA PMDB ES
100 LEONARDO GADELHA PSC PB
101 LEONARDO MONTEIRO PT MG
102 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
103 LEONARDO VILELA PSDB GO
104 LEOPOLDO MEYER PSB PR
105 LILIAM SÁ PSD RJ
106 LIRA MAIA DEM PA
107 LÚCIO VALE PR PA
108 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
109 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
110 LUIZ NOÉ PSB RS
111 LUIZ SÉRGIO PT RJ
112 MANATO PDT ES
113 MANDETTA DEM MS
114 MANOEL JUNIOR PMDB PB
115 MARCELO AGUIAR PSD SP
116 MARCELO CASTRO PMDB PI
117 MARCOS MEDRADO PDT BA
118 MÁRIO FEITOZA PMDB CE
119 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
120 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
121 MENDONÇA FILHO DEM PE
122 MIGUEL CORRÊA PT MG
123 MILTON MONTI PR SP
124 NEILTON MULIM PR RJ
125 NELSON MEURER PP PR
126 NELSON PELLEGRINO PT BA
127 NEWTON CARDOSO PMDB MG
128 NILDA GONDIM PMDB PB
129 NILTON CAPIXABA PTB RO
130 ODAIR CUNHA PT MG
131 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
132 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
133 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
134 OTAVIO LEITE PSDB RJ
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135 OTONIEL LIMA PRB SP
136 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
137 PADRE TON PT RO
138 PAES LANDIM PTB PI
139 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
140 PAULO FEIJÓ PR RJ
141 PAULO FOLETTO PSB ES
142 PAULO PIAU PMDB MG
143 PAULO PIMENTA PT RS
144 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
145 PAULO WAGNER PV RN
146 PENNA PV SP
147 PINTO ITAMARATY PSDB MA
148 POLICARPO PT DF
149 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
150 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
151 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
152 RATINHO JUNIOR PSC PR
153 RAUL HENRY PMDB PE
154 REBECCA GARCIA PP AM
155 REGINALDO LOPES PT MG
156 RENATO MOLLING PP RS
157 RIBAMAR ALVES PSB MA
158 RICARDO BERZOINI PT SP
159 RICARDO IZAR PSD SP
160 ROBERTO BALESTRA PP GO
161 ROBERTO BRITTO PP BA
162 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
163 ROBERTO TEIXEIRA PP PE
164 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
165 RONALDO BENEDET PMDB SC
166 RONALDO FONSECA PR DF
167 RUBENS OTONI PT GO
168 RUY CARNEIRO PSDB PB
169 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
170 SANDES JÚNIOR PP GO
171 SANDRO MABEL PMDB GO
172 SÉRGIO BRITO PSD BA
173 SÉRGIO MORAES PTB RS
174 SEVERINO NINHO PSB PE
175 SIBÁ MACHADO PT AC
176 SILAS CÂMARA PSD AM
177 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
178 VALADARES FILHO PSB SE
179 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
180 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
181 VICENTE CANDIDO PT SP
182 VICENTINHO PT SP
183 VILSON COVATTI PP RS
184 VITOR PENIDO DEM MG
185 WALDIR MARANHÃO PP MA
186 WALNEY ROCHA PTB RJ
187 WELLINGTON ROBERTO PR PB

188 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
189 ZÉ GERALDO PT PA
190 ZÉ SILVA PDT MG
191 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 182, DE 2012 

(Do Sr. Irajá Abreu e outros)

Acresce parágrafo ao art. 166 da Cons-
tituição Federal e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do § 3o do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. 1o Esta Emenda Constitucional acresce pa-
rágrafo ao art. 166 da Constituição Federal e dá outras 
providências para dispor sobre vinculação de recursos 
orçamentários oriundos de impostos a despesas rela-
cionadas a ações e serviços de proteção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

Art. 2o O art. 166 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 9o:

“Art. 166. .............................................
.............................................................
§ 9o As programações orçamentárias 

com recursos destinados a ações e serviços 
de proteção e defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes incluídas na lei orçamentária 
anual, excluídos os recursos voltados para 
ações e serviços públicos de saúde e para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, 
deverão ser executadas em sua integralida-
de, sob pena de crime de responsabilidade de 
agentes públicos nos termos da lei.”

Art. 3o O inciso IV do art. 167 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 167. .............................................
.............................................................
IV – a vinculação de receita de impos-

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 
a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os artigos 158 e 
159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção 
e desenvolvimento do ensino, para realização 
de atividades da administração tributária e para 
ações e serviços voltados para a proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adoles-
cente, como determinado, respectivamente, 
pelos artigos 198, § 2o, 212, 37, XXII, e 227, 
§ 1o-A e § 1o-B, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de re-
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ceita, previstas no art. 165, § 8o, bem como o 
disposto no § 4o deste artigo.

..............................................................”

Art. 4o O art. 227 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1o-A e 1o-B:

“Art. 227. .............................................
.............................................................
§ 1o-A A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, em regime de co-
laboração, destinarão no mínimo dois milési-
mos (zero vírgula vinte por cento) do produto 
interno bruto nacional às ações e serviços de 
proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, excluídos os recursos destinados 
para ações e serviços públicos de saúde e para 
manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

§ 1o-B As responsabilidades financeiras 
de cada ente da Federação em virtude do dis-
posto no parágrafo anterior serão definidas em 
lei complementar federal, levando-se em conta 
percentual da arrecadação líquida de impostos.

.............................................................”

Art. 5o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

Hoje em dia, muitos direitos expressos em nor-
mas de proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, em especial na Lei no 8.069, de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), ainda estão a 
reclamar eficácia plena em sua aplicabilidade (mesmo 
quando não derivados de normas consideradas como 
programáticas) tendo em vista sobretudo a deficiência 
dos recursos orçamentários efetivamente aplicados ano 
a ano em ações e serviços voltados àquela finalidade 
pelos diversos entes da Federação.

Com o escopo de assegurar a aplicação de recur-
sos orçamentários oriundos de impostos em quantidade 
maior e, por conseguinte, mais adequada à execução 
de ações e serviços demandados de proteção e defe-
sa dos direitos da criança e do adolescente, busca-se, 
por intermédio desta emenda constitucional, construir 
mecanismos voltados tanto para estabelecer percentual 
mínimo em relação ao produto interno bruto nacional a 
ser aplicado a tal destinação pelo conjunto dos entes 
da Federação quanto para tornar impositiva a execu-
ção orçamentária no âmbito federal na parte que toca 
a ações e serviços de proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, excluídos os recursos 
destinados para ações e serviços públicos de saúde e 
para manutenção e desenvolvimento do ensino.

Certo de que a importância da presente propos-
ta de emenda à Constituição e os benefícios que dela 
poderão advir serão percebidos pelos nossos ilustres 
Pares, esperamos contar com o apoio necessário para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Irajá Abreu.

Proposição: PEC 0182/12
Autor da Proposição: IRAJÁ ABREU E OUTROS
Ementa: Acresce parágrafo ao art. 166 da Constituição 
Federal e dá outras providências.
Data de Apresentação: 30/05/2012
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas:      191
Não Conferem:      003
Fora do Exercício:     000
Repetidas:      002
Ilegíveis:      000
Retiradas:      000
Total:       196

Assinaturas Confirmadas

1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALEXANDRE ROSO PSB RS
6 AMAURI TEIXEIRA PT BA
7 ANDERSON FERREIRA PR PE
8 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
9 ANTONIO BULHÕES PRB SP
10 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
11 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
12 ARNON BEZERRA PTB CE
13 ARTHUR LIRA PP AL
14 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
15 ASSIS DO COUTO PT PR
16 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
17 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
18 BERINHO BANTIM PSDB RR
19 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
20 BIFFI PT MS
21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
22 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
23 CARLINHOS ALMEIDA PT SP
24 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
25 CARLOS ZARATTINI PT SP
26 CELSO MALDANER PMDB SC
27 CHICO LOPES PCdoB CE
28 CLEBER VERDE PRB MA
29 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
30 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
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31 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
32 DÉCIO LIMA PT SC
33 DEVANIR RIBEIRO PT SP
34 DILCEU SPERAFICO PP PR
35 DIMAS RAMALHO PPS SP
36 DOMINGOS DUTRA PT MA
37 DOMINGOS NETO PSB CE
38 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
39 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
40 DR. JORGE SILVA PDT ES
41 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
42 DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
43 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
44 EDIO LOPES PMDB RR
45 EDMAR ARRUDA PSC PR
46 EDSON SANTOS PT RJ
47 EDUARDO DA FONTE PP PE
48 EDUARDO SCIARRA PSD PR
49 EFRAIM FILHO DEM PB
50 ELIENE LIMA PSD MT
51 ELISEU PADILHA PMDB RS
52 EUDES XAVIER PT CE
53 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
54 FÁBIO FARIA PSD RN
55 FABIO TRAD PMDB MS
56 FELIPE BORNIER PSD RJ
57 FERNANDO FERRO PT PE
58 FERNANDO JORDÃO PMDB RJ
59 FILIPE PEREIRA PSC RJ
60 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
61 GEORGE HILTON PRB MG
62 GERA ARRUDA PMDB CE
63 GERALDO SIMÕES PT BA
64 GERALDO THADEU PSD MG
65 GILMAR MACHADO PT MG
66 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
67 GLADSON CAMELI PP AC
68 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
69 GUILHERME MUSSI PSD SP
70 HELENO SILVA PRB SE
71 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
72 HEULER CRUVINEL PSD GO
73 HOMERO PEREIRA PSD MT
74 IRAJÁ ABREU PSD TO
75 JAIME MARTINS PR MG
76 JAIRO ATAÍDE DEM MG
77 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
78 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
79 JHONATAN DE JESUS PRB RR
80 JOÃO BITTAR DEM MG
81 JOÃO CAMPOS PSDB GO
82 JOÃO DADO PDT SP
83 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

84 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
85 JOÃO PAULO LIMA PT PE
86 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
87 JORGINHO MELLO PSDB SC
88 JOSÉ CHAVES PTB PE
89 JOSE STÉDILE PSB RS
90 JOSIAS GOMES PT BA
91 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
92 JÚLIO CESAR PSD PI
93 JÚLIO DELGADO PSB MG
94 LAEL VARELLA DEM MG
95 LEANDRO VILELA PMDB GO
96 LELO COIMBRA PMDB ES
97 LEONARDO GADELHA PSC PB
98 LEONARDO MONTEIRO PT MG
99 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
100 LEONARDO VILELA PSDB GO
101 LEOPOLDO MEYER PSB PR
102 LILIAM SÁ PSD RJ
103 LIRA MAIA DEM PA
104 LÚCIO VALE PR PA
105 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
106 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
107 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
108 LUIZ NOÉ PSB RS
109 LUIZ SÉRGIO PT RJ
110 MANATO PDT ES
111 MANDETTA DEM MS
112 MANOEL JUNIOR PMDB PB
113 MARCELO AGUIAR PSD SP
114 MARCELO CASTRO PMDB PI
115 MARCOS MEDRADO PDT BA
116 MÁRIO FEITOZA PMDB CE
117 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
118 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
119 MAURO NAZIF PSB RO
120 MENDONÇA FILHO DEM PE
121 MENDONÇA PRADO DEM SE
122 MIGUEL CORRÊA PT MG
123 MILTON MONTI PR SP
124 NEILTON MULIM PR RJ
125 NELSON PELLEGRINO PT BA
126 NEWTON CARDOSO PMDB MG
127 NILDA GONDIM PMDB PB
128 NILSON LEITÃO PSDB MT
129 NILTON CAPIXABA PTB RO
130 ODAIR CUNHA PT MG
131 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
132 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
133 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
134 OTAVIO LEITE PSDB RJ
135 OTONIEL LIMA PRB SP
136 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
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137 PADRE TON PT RO
138 PAES LANDIM PTB PI
139 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
140 PAULO FEIJÓ PR RJ
141 PAULO FOLETTO PSB ES
142 PAULO PIAU PMDB MG
143 PAULO PIMENTA PT RS
144 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
145 PAULO TEIXEIRA PT SP
146 PAULO WAGNER PV RN
147 POLICARPO PT DF
148 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
149 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
150 RATINHO JUNIOR PSC PR
151 RAUL HENRY PMDB PE
152 REBECCA GARCIA PP AM
153 REGINALDO LOPES PT MG
154 RENATO MOLLING PP RS
155 RIBAMAR ALVES PSB MA
156 RICARDO IZAR PSD SP
157 ROBERTO BALESTRA PP GO
158 ROBERTO BRITTO PP BA
159 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
160 ROBERTO TEIXEIRA PP PE
161 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
162 RONALDO BENEDET PMDB SC
163 RONALDO FONSECA PR DF
164 ROSANE FERREIRA PV PR
165 RUBENS OTONI PT GO
166 RUY CARNEIRO PSDB PB
167 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
168 SANDES JÚNIOR PP GO
169 SANDRO MABEL PMDB GO
170 SÉRGIO BRITO PSD BA
171 SÉRGIO MORAES PTB RS
172 SEVERINO NINHO PSB PE
173 SIBÁ MACHADO PT AC
174 SILAS CÂMARA PSD AM
175 STEFANO AGUIAR PSC MG
176 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
177 VALADARES FILHO PSB SE
178 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
179 VALTENIR PEREIRA PSB MT
180 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
181 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
182 VICENTE CANDIDO PT SP
183 VICENTINHO PT SP
184 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
185 VITOR PENIDO DEM MG
186 WALDIR MARANHÃO PP MA
187 WALNEY ROCHA PTB RJ
188 WELLINGTON ROBERTO PR PB
189 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

190 ZÉ GERALDO PT PA
191 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 182, DE 2012 

(Do Sr. Toninho Pinheiro)

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, para.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 25 ..................................................
...............................................................
§ 4º A lei de diretrizes orçamentárias es-

tabelecerá condições para simplificar transfe-
rências voluntárias para o Município:

I – com até cinquenta mil habitantes; ou
II – cuja receita corrente líquida per ca-

pita do exercício financeiro anterior tenha sido 
inferior a setenta por cento da receita corren-
te líquida média per capita observada para 
todos os Municípios brasileiros no mesmo 
período.” (NR)

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

Justificação

Esta proposição visa a reduzir as dificuldades 
que temos observado na execução das transferências 
voluntárias. 

Todos os anos, procuramos atender nossos Esta-
dos com investimentos importantes por meio de emen-
das ao Orçamento Federal. Quando não esbarramos 
no instituto do contingenciamento, deparamo-nos com 
uma burocracia excessiva para a assinatura de convê-
nios e contratos de repasse para que os investimentos 
previstos nas emendas parlamentares possam enfim 
ser executados.

Ora, Municípios pequenos e de menor poder 
econômico obviamente têm menos capacidade para 
atender toda a burocracia solicitada pelo Governo 
Federal para que os convênios sejam firmados e as 
transferências sejam executadas. Mais que isso, há 
menores incentivos, pois os valores tradicionalmente 
dirigidos a esses Municípios não justificam os custos 
envolvidos para seus recebimentos.

Com isso, o que tem acontecido nos últimos anos 
é que os Municípios de maior porte, os mais ricos, têm 
abocanhado uma fatia maior das transferências volun-
tárias, fato que, a nosso ver, está na contramão da luta 
manifestada diversas vezes por nossa Presidenta, em 
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discursos e medidas, para reduzir as desigualdades 
socioeconômicas em nosso País. 

Por tudo isso, contamos com o apoio dos no-
bres Pares.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Toninho Pinheiro.

PROJETO DE LEI Nº 3.973, DE 2012 
(Do Sr. Vitor Penido)

Altera o Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, que “Dispõe sobre a res-
ponsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, 
e dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º . Esta Lei altera o artigo 1º do Decreto-

-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que define os 
crimes de responsabilidade dos Prefeitos e Vereado-
res, a fim de atribuir aos primeiros o dever de enviar à 
Câmara Municipal, até 30 dias antes das convenções 
municipais, mensagem expondo a situação contábil, 
financeira e orçamentária do Município.

Art. 2º. O artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso XXIV:

“Art. 1º. ..................................................
.............................................................. 
XXIV – deixar de enviar à Câmara Muni-

cipal, até 30 dias antes do último prazo para 
realização das convenções para escolha dos 
candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-
res, mensagem com a demonstração da real 
situação contábil, financeira e orçamentária 
do Município.

...............................................................”

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto altera o art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, 
obrigando os Prefeitos a enviarem mensagem ao órgão 
legislativo retratando a situação contábil, financeira e 
orçamentária do município, sob pena de crime de res-
ponsabilidade, com julgamento pelo Poder Judiciário, 
independentemente de pronunciamento da Câmara 
Municipal. A obrigação será restrita aos anos em que 
houver eleições municipais, mas seu descumprimento 
pode ensejar perda do cargo, inabilitação para o exer-
cício de qualquer cargo ou função pública, além de até 
três anos de detenção. 

A medida tem objetivos básicos: 1) facilitar a 
avaliação do trabalho do administrador-candidato pelo 

eleitor; 2) permitir a elaboração de projetos financeira-
mente exequíveis pelos concorrentes.

Além de prestigiar a transparência dos gastos pú-
blicos, a iniciativa favorece significativamente a lealdade 
entre os candidatos e o eleitorado, muitas vezes sem a 
menor condição de avaliar a exequibilidade financeira 
dos projetos anunciados por aqueles.

O problema é mais tormentoso nos municípios, 
onde sobretudo candidatos oposicionistas não raro 
são levados a defender programas fictícios, por falta 
de acesso a dados que permitam a elaboração de pro-
postas compatíveis com a real capacidade do erário.

Além do desconforto pessoal dos concorrentes, 
fatos dessa natureza frustram o eleitor, comprome-
tendo a credibilidade do candidato, do partido que 
representa e da própria classe política perante a po-
pulação. Ademais, a iniciativa pode neutralizar, ainda 
que parcialmente, o processo de descrédito dos dis-
cursos de campanha, ao mesmo tempo em que faci-
lita o cumprimento da legislação eleitoral, segundo a 
qual o pedido de registro dos candidatos a Presidente 
da República, Governador e Prefeito Municipal deve 
ser instruído com as propostas que defendem (Lei nº 
9.504/97, art. 11, § 1º, IX).

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012 – Deputado 
Vitor Penido, DEMOCRATAS/MG.

PROJETO DE LEI Nº 3.974, DE 2012 
(Do Sr. Manoel Junior)

Dá nova redação ao art. 406 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conferir à Justiça do Trabalho a 
competência para autorizar o menor a de-
senvolver trabalho artístico. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 406 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 406 O Juiz do Trabalho poderá autorizar ao 
adolescente o trabalho a que se referem as alíneas “a” 
e “b” do § 3º do Art. 405, desde que a representação 
tenha fim educativo ou a peça de que participe não 
possa ser prejudicial à sua formação moral. 

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

Justificação

Atualmente, o Art. 406 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT comete ao “Juiz de Menores” a com-
petência para autorizar o trabalho do menor em ativi-
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dades artísticas. Nesse mesmo sentido, o Art. 146 c/c 
Art. 149 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – ECA, fixa essa competência ao Juiz da Infância 
e da Juventude. 

Todavia, entendemos que se trata de matéria tra-
balhista, sendo mais pertinente fixar a competência na 
esfera da Justiça do Trabalho, cujas atribuições, aliás, 
foram inegavelmente ampliadas com a Constituição 
de 1988, nos termos do Art. 114. 

Temos notícia de que essa posição vem sendo 
defendida no âmbito da ANAMATRA – Associação 
Nacional Dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do 
Ministério Público do Trabalho. A discussão, aliás, extra-
pola essas instâncias, pois encontra eco no âmbito das 
79 entidades que compõem o FNPETI (Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil), “es-
paço permanente de articulação, sensibilização e mo-
bilização dos agentes sociais institucionais envolvidos 
com políticas e programas de enfrentamento ao traba-
lho infantil e de proteção ao adolescente trabalhador.” 

Nesse sentido, o FNPETI questiona se as con-
cessões de autorizações para o trabalho de menores 
expedidas pela Justiça Comum não deveriam ser ex-
pedidas exclusivamente pela Justiça do Trabalho, pois 
a Justiça Comum não estaria apta para a análise sob 
o ângulo da Legislação Trabalhista.

Assim, com nossas homenagens a todos agentes 
públicos envolvidos no combate ao trabalho infantil e na 
proteção ao menor trabalhador, trazemos a discussão 
da matéria a essa esfera política. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Manoel Junior.

PROJETO DE LEI Nº 3.975, DE 2012 
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)

Altera a redação do § 1º do art. 59 da 
Consolidação das Leis do Trabalho para 
dispor sobre a remuneração da hora ex-
traordinária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1.º do art. 59 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 59....................................................
§ 1.º Do acordo ou da convenção coletiva 

de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, 
a importância da remuneração da hora suple-
mentar, que será, pelo menos, 50% (cinquenta 
por cento) superior à da hora normal”. (NR)

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

Justificação

O texto da Consolidação das Leis do Trabalho atu-
almente em vigor, sancionado em 1943, dispõe que a 
importância da remuneração da hora suplementar será, 
pelo menos, vinte por cento superior à da hora normal.

Porém, com o advento da Carta Magna de 1988, 
foi incluído como direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais, nos termos do inciso XVI do art. 7º, que a impor-
tância da remuneração da hora suplementar será, pelo 
menos, cinquenta por cento superior à da hora normal. 

Ocorre que, passados aproximadamente vinte e 
quatro anos, a redação do artigo inserido na Consoli-
dação das Leis do Trabalho continua inalterada.

Os operadores do Direito sabem que o disposi-
tivo da Constituição sobrepõe-se à CLT e que é auto-
aplicável, tornando-se desnecessária a sua alteração. 
Todavia a nossa iniciativa busca atender os interesses 
dos trabalhadores em geral, muitos deles possuidores 
de pouca escolaridade, e que podem ser induzidos 
a erro na leitura do texto celetista, acreditando que 
a remuneração da hora extraordinária ainda seja de 
vinte por cento. 

Além disso, devemos ressaltar que a alteração 
promovida neste projeto atende ao que determina a Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, cujo 
Capítulo III dispõe acerca da “Consolidação das leis e 
outros atos normativos”. Esse procedimento permitirá, 
também, que as editoras façam a devida adaptação 
em seus códigos, pois, para tanto, é imprescindível a 
aprovação de lei.

Nesse contexto, estando configurada a juridici-
dade da matéria em apreço, esperamos contar com o 
apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Rogério Peninha Mendonça.

PROJETO DE LEI Nº 3.976, DE 2012 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

Determina a notificação da vítima de 
crime cuja pena máxima cominada seja su-
perior a dois anos, quando da instauração 
de inquérito policial, do seu tombamneto 
pelo Poder Judiciário e de demais atos re-
lativos ao processo criminal decorrente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. Esta Lei determina a notificação da vítima 

de crime cuja pena máxima cominada seja superior a 
dois anos, quando da instauração de inquérito policial, 
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do seu tombamento pelo Poder Judiciário e de demais 
atos relativos ao processo criminal decorrente.

Art. 2.º A vítima de crime de ação pública ou 
condicionada a sua representação, cuja pena máxima 
cominada seja superior a dois anos, será notificada, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, dos seguintes atos:

I – pela Polícia Judiciária, da instauração 
do Inquérito Policial, devendo constar da noti-
ficação, o seu número e a delegacia de polícia 
responsável;

II – pelo Poder Judiciário, do recebimento 
do Inquérito Policial relatado, devendo constar 
da notificação, o seu número perante o Juízo 
e a vara para qual foi distribuído, bem como 
de um dos seguintes atos:

a) da decisão que recebeu ou rejeitou 
a denúncia;

b) da decisão que acolheu ou rejeitou o 
pedido de arquivamento do inquérito policial;

c) do transcurso do prazo para ofereci-
mento da denúncia, que será certificado nos 
autos.

§1º As notificações de que trata este artigo po-
derão ser feitas por meio de carta com aviso de rece-
bimento ou correio eletrônico.

§2º No caso de morte ou não localização da ví-
tima, ou o sendo esta menor de dezoito anos, será 
notificada qualquer das pessoas mencionadas no Art. 
31 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal.

§3º Nomeado assistente da acusação, ficam 
dispensadas as notificações faltantes de que trata 
este artigo. 

§4º Cópia das notificações de que trata este ar-
tigo deverão constar dos autos do processo judicial e, 
eventuais irregularidades, deverão ser informadas à 
respectiva corregedoria.

§5º Cópia da sentença, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após sua publicação, deverá ser encaminha-
da à Corregedoria de Polícia Judiciária responsável e à 
delegacia de polícia que tramitou o respectivo inquérito 
policial, visando uniformidade procedimental e eficácia 
da atividade policial.

Art. 3.º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A violência é um problema universal que atinge 
indiscriminadamente crianças, adolescentes, mulheres 
e até mesmo homens. É mazela que não distingue sexo, 
nível social, econômico, religioso ou cultural específico. 

Os efeitos de uma conduta criminosa são per-
niciosos: causa sofrimento indescritível às suas víti-
mas bem como pode lhes impedir o bem estar físico 
e mental. As sequelas desse fenômeno social são 
enormes. As vítimas de crimes, em geral, apresentam 
mais problemas de saúde ao longo de sua vida do que 
as pessoas que nunca sofreram essa violência. Além 
disso, as vítimas desse abuso são, em alguns casos, 
mais suscetíveis de cometer suicídio.

Assim, o Estado não só tem o Poder-Dever de 
punir os infratores como também deve ter a obrigação 
de manter as vítimas informadas a respeito dos atos 
praticados com vistas a levar a cabo à persecução 
penal e a execução da pena.

A notificação da vítima quanto aos detalhes do 
desenrolar da ação penal é medida louvável, porquanto 
além de possibilitar o efetivo acompanhamento da ação 
por aquele que sofreu o dano direto da conduta deli-
tuosa, representa mais uma forma de controle da atu-
ação Estatal nas questões ligadas ao processo penal.

Ademais disso, para melhora da qualidade da 
atuação policial, é de bom alvitre que as decisões ju-
diciais sejam encaminhadas à Corregedoria de Polícia 
Judiciária responsável e à delegacia de polícia que 
conduziu o respectivo inquérito policial.

Cabe salientar que essa medida supre falha na 
sistematização da atividade de persecução penal cujos 
resultados não chegam ao conhecimento dos atores 
envolvidos no início do procedimento, inviabilizando a 
correção de erros funcionais.

Destarte, diante do exposto, contamos com o 
apoio dos ilustres Pares para a aprovação do presen-
te projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Antonio Bulhões.

PROJETO DE LEI Nº 3.977, DE 2012 
(Do Sr. Lael Varella)

Dispõe sobre o acesso às técnicas de 
preservação de gametas e Reprodução As-
sistida aos pacientes em idade reprodutiva 
submetidos a tratamento de câncer. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todo cidadão, em idade reprodutiva, que 

se submeta a tratamento de combate ao câncer que 
implique em sua esterilidade tem assegurado acesso 
à preservação, conservação, distribuição e transferên-
cia de seus gametas, para serem utilizados, quando 
assim julgar, em processo de Reprodução Assistida, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS. 
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Parágrafo único. O cidadão que se enquadrar 
no disposto no caput tem prioridade para a coleta de 
seus gametas.

Art. 2º Tanto para a coleta de gametas a que se 
refere o art. 1º, como para sua ulterior utilização em 
qualquer tempo para Reprodução Assistida, é obriga-
tório o consentimento livre e esclarecido do cidadão, 
vedada a manifestação da vontade por procurador. 

§ 1º O instrumento particular de manifestação 
do consentimento livre e esclarecido a que se refere o 
caput deve ser formalizado por instrumento particular, 
contendo necessariamente o seguinte: 

I – a indicação médica específica de em-
prego de técnicas de tratamento oncológico 
consideradas infertilizantes; 

Il – os aspectos técnicos e as implicações 
médicas das diferentes fases das modalidades 
de Reprodução Assistida disponíveis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O tratamento disponível atualmente para debelar 
as neoplasias malignas pode, em determinadas cir-
cunstâncias, afetar a fertilidade de homens e mulheres.

Isto porque, de maneira geral, as células ou can-
cerosas se multiplicam de forma rápida e desordenada. 
Tanto a quimioterapia como a radioterapia agem inter-
ferindo na proliferação das células doentes, procurando 
diminuir a multiplicação celular e levando, em última 
instância, a que estas células sofram morte celular. 

As células reprodutivas – os óvulos na mulher e 
os espermatozoides no homem – são células em cons-
tante multiplicação, e a quimioterapia e radioterapia 
podem agir indistintamente, afetando sua multiplica-
ção, interferindo no seu desenvolvimento e causando 
alterações na fertilidade. O tratamento oncológico tam-
bém pode alterar as funções reprodutivas interferindo 
na atividade das células responsáveis pela produção 
dos hormônios masculinos e femininos, levando à re-
dução do estímulo para produção de espermatozoides 
no homem e óvulos na mulher. 

A evolução do conhecimento científico e tecnoló-
gico, entretanto, propicia às pessoas que se tratam de 
tais moléstias acesso a técnicas em que uma possível 
infertilidade não significa mais não procriar.

Assim, a criopreservação de óvulos e esper-
matozoides possibilita a que futuramente as pessoas 
que se tornam inférteis em decorrência de quimio ou 
radioterapia venham a ser pais e mães e a desfrutar 
plenamente de suas vidas.

Diante disso, torna-se imperioso que o Sistema 
único de Saúde – SUS ofereça tais procedimentos 

aos cidadãos por ele atendidos e que tenha risco de 
tornarem-se inférteis.

Tal medida, certamente, representará um alívio 
para milhões de brasileiros que anualmente são diag-
nosticados com câncer e encontram-se em idade fértil. 
Ressalte-se que essa modalidade já é disponível para 
os mais abastados e que podem custear os caros pro-
cedimentos de criopreservação de gametas. 

Desse modo, a adesão ao tratamento necessário 
não significará a frustração dos que não têm recurso 
de suas expectativas em tornarem-se pais.

Isto posto, esperamos que nossa iniciativa rece-
ba o a poio necessário de todos os ilustres membros 
de ambas as Casa do Congresso Nacional para sua 
aprovação, e que venha a representar mais um avan-
ço na transformação do SUS no sistema de saúde de 
todos os brasileiros sem distinção.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Lael Varella.

PROJETO DE LEI Nº 3.978, DE 2012 
(Do Sr. Francisco Floriano)

Dispõe sobre a isenção para as pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, legalmente qualificadas como Or-
ganizações na Sociedade Civil de Interesse 
Público, do pagamento de tarifas bancárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei de nº 9.790, de 23 de março de 1999, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“ Art. 16-A. São isentas do pagamento de 
quaisquer tarifas decorrentes de prestação de 
serviços bancários cobradas pelas instituições 
financeiras, as pessoas jurídicas de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, qualificadas na forma 
desta lei, como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público.

Parágrafo único. Fica imediatamente sus-
pensa a isenção prevista no caput deste artigo 
se a entidade perder sua qualificação, confor-
me previsto no art. 7º desta lei.” ( NR)

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor no prazo de 
60 ( sessenta) dias da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Justificação

A seguinte proposta tem como objetivo combater a 
injustiça que as entidades denominadas “filantrópicas”, 
na forma da Lei de nº. 9.790, de 1999, vêm sofrendo, 
sendo oneradas indevidamente com a cobrança de 
diversas tarifas bancárias.
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Inadmissível que as Instituições de Assistência 
Social sem fins lucrativos, entendidas como aquelas 
que secundam o Estado na realização do bem comum, 
avocando suas atribuições típicas, de modo a auxiliar-
-lhe a promover o pleno desenvolvimento das pessoas 
para o exercício da cidadania, através do fornecimento 
de meios matérias e intelectuais próprios, continuem 
sofrendo cobrança pela prestação de serviços bancá-
rios, e consequentemente, redução nos valores dis-
poníveis para prática inerente a sua finalidade social.

Não se vislumbra justificativa razoável que possa 
fundamentar a continuidade desse procedimento por 
parte dos sempre lucrativos Bancos, considerando 
que até mesmo a Previdência Social lhes concede o 
benfício da isenção, conforme previsão legal.

Está constitucionalmente prevista a atuação das 
entidades filantrópicas no campo dos direitos sociais, 
colaborando decisivamente na efetivação da Ordem So-
cial, sem qualquer conotação lucrativa ou especulativa. 
Sua presença nas atividades inerentes à ordem social 
( saúde, ensino, educação, cultura, assistência aos ex-
cluídos), significa ocupação de espaço que o Estado 
deveria ter priorizado como seu campo de atuação.

Nesse diapasão, se torna imperativo que a co-
brança de tarifas pela prestação de serviços bancários 
seja suspensa por força de Lei, resgatando o justo di-
reito à isenção pelo qual essas entidades fazem jus.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Francisco Floriano.

PROJETO DE LEI Nº 3.979, DE 2012 
(Do Sr. Francisco Floriano)

Institui o sistema de prevenção à Sín-
drome Alcoólica Fetal.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – Fica instituído o sistema de prevenção 

à SAF – Síndrome Alcoólica Fetal.
Artigo 2º – Tem por escopo básico a orientação 

das gestantes em toda a rede pública de saúde, para 
os riscos do consumo de bebidas alcoólicas e demais 
substâncias psicoativas durante a gravidez.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por meio das dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento, suplementadas 
se necessário.

Artigo 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por escopo instituir 
um sistema de prevenção com o intuito de proteger os 
nascituros, por intermédio da orientação adequada às 
gestantes.

A SAF – Síndrome Alcoólica Fetal decorre do 
abuso do álcool durante a gravidez, sendo que pela 
intensidade de suas manifestações, as lesões aca-
bam ocorrendo nos três primeiros meses de gravidez. 
Segundo alguns estudos, o álcool seria uma das prin-
cipais causas de déficit neurocognitivo nas crianças 
em idade escolar, caracterizado, sobretudo, por dé-
ficit de atenção e distúrbios de conduta (ansiedade, 
resistência a absorver regras sociais, compulsividade, 
irritabilidade, maior dependência), além de apresentar-
-se como um dos fatores favoráveis ao surgimento de 
comportamento anti-social, delinqüência e adesão às 
drogas e ao crime.

A SAF é uma das maiores causas de retardo 
mental e pode ser prevenida através da abstinência 
do álcool pela mãe. No entanto, a abstinência ao ál-
cool não é fácil de ser conseguida. As mulheres que 
têm hábito de ingerir bebidas alcoólicas devem ser 
conscientizadas quanto aos efeitos danosos ao feto 
causados pela ingestão de álcool no período précon-
ceptual e pré-natal.

A gravidez é um momento de riqueza e profun-
da complexidade na vida das mulheres, considerado 
como momento privilegiado, no qual a mulher, símbo-
lo de fecundidade, reafirma seu papel social. Tem-se 
comentado com freqüência, a forte relação entre os 
problemas emocionais, complicações na gestação, 
e alterações no desenvolvimento infantil, razão pela

qual, a presença de problemas emocionais em 
gestantes colabora cada vez mais para o consumo 
de álcool.

O consumo de álcool durante a gestação está 
associado ao aumento de risco para imperfeições 
fetais, existindo relatos comprovando que em mulhe-
res alcoolistas, o risco de ter uma criança portadora 
da Síndrome ora tratada é de aproximadamente 06% 
(seis por cento).

Além de poder provocar a morte do concepto, as 
alterações podem ser muito sérias, como microcefalia, 
retardo mental, fissuras palatinas, dismorfias crânios-
-faciais e retardo mental. São comuns as dificuldades 
cognitivas, déficit de coordenação, defeitos oculares ou 
cardiopatias. Como se percebe, é relevante a presente 
sugestão, para se detectar precocemente o alcoolismo 
da gestante protegendo o ser em geração.

A presente sugestão exsurge, ao mesmo tem-
po, como desiderato de incentivo aos profissionais 
de saúde, impulsionando o diagnóstico precoce em 
recém natos, propiciando, dessa forma, intervenções 
mais oportunas, com o fito de permitir a inserção social 
dessas crianças de uma maneira mais ampla.

Há uma quantidade crescente de evidências so-
bre o impacto negativo do álcool no desenvolvimento 
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cerebral, representando a causa congênita mais co-
mum de alterações neurocomportamentais, incluindo 
o retardamento mental.

Confia-se com o presente arrazoado, na conscien-
tização das gestantes e no diagnóstico precoce das 
crianças afetadas pela síndrome, alcançando o manejo 
e cuidados apropriados, evitando as conseqüências em 
longo prazo no comportamento e assegurando uma 
adaptação social e escolar melhor e mais produtiva.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Federal Francisco Floriano de Sousa Silva.

PROJETO DE LEI Nº 3.980, DE 2012 
(Do Sr. Cândido Vaccarezza)

Dispõe sobre a gratuidade do traslado 
de cadáveres ou restos mortais de brasilei-
ro nato ou naturalizado, reconhecidamente 
pobre, falecido no exterior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No falecimento de brasileiro nato ou na-

turalizado ocorrido no exterior, de pessoa reconheci-
damente pobre, a União será responsável por todas 
as providências, inclusive as que se fizer necessárias 
junto ao governo estrangeiro, para o traslado de ca-
dáveres ou restos mortais.

Parágrafo Único – O traslado de que trata o ca-
put depende de declaração de um familiar do falecido, 
demonstrando sua condição de pobreza.

Art. 2º As despesas relacionadas ao serviço fu-
nerário municipal de taxas, emolumentos e tarifas não 
estão incluídas na gratuidade.

Parágrafo Único – Fica a critério de cada Muni-
cípio elaborar lei que verse sobre a dispensa de pa-
gamento do serviço funerário, emolumentos e tarifas 
devidas em razão da realização de funeral.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários 
do Ministério das Relações Exteriores.

Art. 4º O óbito de brasileiro ocorrido no exterior 
deve ser obrigatoriamente registrado em Consulado 
Brasileiro.

§ 1º O registro de óbito é gratuito e será feito na 
Representação Consular em cuja área de jurisdição 
ocorreu o falecimento.

§ 2º O declarante deve ter a nacionalidade bra-
sileira. Na ausência, funcionário consular assinará o 
assentamento de óbito.

§ 3º O registro de óbito de cidadão brasileiro no 
exterior será feito por um parente ou representante da 
família que apresentará a certidão de óbito, documento 

de identidade do falecido (passaporte ou carteira de 
identidade brasileira), endereço, profissão, nome do(a) 
viúvo(a), nome e data de nascimento dos filhos, se for 
o caso e, se existe testamento ou bens.

§ 4º É obrigatória a licença oficial da disposição, 
remoção ou do transporte.

§ 5º É também obrigatória a apresentação de 
atestado sanitário de doença não contagiosa emitido 
pelas autoridades locais competentes.

§ 6º O Certificado de Embalsamento será emitido 
pelas autoridades locais competentes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com a presente proposta de lei pretendemos 
desburocratizar o traslado de cadáveres ou restos 
mortais de brasileiro nato ou naturalizado, reconheci-
damente pobre, falecido no exterior, tornando-o devi-
damente gratuito.

A prática de sepultamento humano configura uma 
manifestação de respeito aos mortos.

O traslado gratuito de cadáveres e restos mortais 
oriundos do exterior só deverá ser concedido para as 
famílias hipossuficientes.

O alto custo do transporte de corpos entre países 
nos leva a elaborar este projeto de lei para acabar com 
as abusivas tarifas do traslado.

Exatamente por isso, apresentamos o presente 
projeto para que as famílias exerçam o direito funda-
mental de terem seus entes sepultados no Brasil.

Por ser de inteira justiça a pretensão das famílias 
enlutadas, que encontram suporte na Constituição, 
mas infelizmente resistem óbices na regulamentação 
infraconstitucional, propomos o presente projeto de lei, 
para o qual esperamos o apoio dos ilustres pares do 
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Candido Vaccarezza.

PROJETO DE LEI N.º 3.981, DE 2012 
(Do Sr. Cândido Vaccarezza)

Determina a isenção do Imposto so-
bre Produtos Industrializados – IPI as Vans 
destinadas ao transporte escolar de pas-
sageiros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Vans destinadas ao transporte escolar 

de passageiros, ficam isentas da cobrança do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI.

Parágrafo Único – A Secretaria da Receita Fe-
deral produzirá norma específica, detalhando os pro-
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cedimentos administrativos para a isenção do objeto 
do caput do presente artigo.

Art. 2º As Vans de fabricação nacional, classifi-
cadas no código NCM 87.03 da tabela do IPI(TIPI), 
aprovada pelo Decreto n.º 6.006/2006, ficam isentas 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando 
forem adquiridas por motoristas profissionais regu-
larmente inscritos nos registros competentes e que 
exerçam, em veículo de sua propriedade, o transporte 
coletivo de passageiros.

Art. 3º O imposto incidirá normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi-
pamentos originais do veículo adquirido.

Art. 4º A alienação do veículo adquirido nos ter-
mos desta lei antes de 2 (dois) anos contados da data 
da sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às 
condições e aos requisitos estabelecidos nos referi-
dos diplomas legais acarretará o pagamento pelo alie-
nante do tributo dispensado, atualizado na forma da 
legislação tributária e, ainda, ao pagamento de multa 
e juros moratórios previstos na legislação em vigor 
para as hipóteses de fraude ou falta de pagamento 
do imposto devido.

Art. 5º O benefício previsto no art. 1º somente 
poderá ser utilizado uma única vez, salvo se o veículo 
tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos.

Art. 6º No caso de falecimento ou incapacitação 
do motorista profissional referido no art. 2º desta lei, 
sem que tenha efetivamente adquirido veículo pro-
fissional, o direito será transferido ao cônjuge, ou ao 
herdeiro designado por esse ou pelo juízo, desde que 
seja motorista profissional habilitado e destine o veí-
culo ao serviço de transporte escolar.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com a presente proposta de lei pretendemos por 
um lado garantir a desoneração do IPI para as Vans 
destinadas ao transporte escolar, tal como ocorre para 
os ônibus e táxis, e por outro lado, propiciar a regulari-
zação do transporte realizado por Vans Escolares que 
circulam muitas vezes de forma irregular.

A não incidência do imposto implicaria na inexis-
tência do quantum a ser pago pelo contribuinte o que 
diminuiria o custo do serviço realizado e consequen-
temente diminuiria o valor cobrado.

Exatamente por isso, apresentamos o presente 
projeto para que os profissionais tenham incentivo em 
adquirir veículos novos e proporcionar maior conforto 
e segurança para o transporte escolar.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Candido Vaccarezza.

PROJETO DE LEI Nº 3.982, DE 2012 
(Do Sr. Andre Moura)

Fixa o piso salarial nacional dos ra-
dialistas.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O piso salarial nacional dos radialistas 

passa a ser de R$ 2.488,00 (dois mil, quatrocentos e 
oitenta e oito reais) mensais, com jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 

Art. 2º Os proventos a que se refere o art. 1º será 
reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – (INPC). 

Art. 3º – As autoridades responsáveis responde-
rão pelo descumprimento do disposto nesta Lei, nos 
termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1949, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, do 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e da 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A falta de uma legislação que fixe o piso nacional 
dos radialistas faz com que a categoria seja desprivile-
giada com as disparidades dos pisos salariais propos-
tos pelos patronato em negociação com os sindicatos 
de cada estado. 

De acordo com esta proposição, as negociações 
das clásulas trabalhistas e salariais, durante a chama-
da convenção de trabalho, será feita em nível nacional, 
pela representação nacional da categoria. Minimizando 
assim as celeumas identificadas através de diversas 
negociações.

Acredito ser esse um dos principais entraves que 
os radialistas têm hoje em prol da categoria, ou seja, 
as dificuldades estão nas divergências dos números 
nos diferente locais do país, a exemplo de que, quem 
trabalha nas capitais ou nos grandes centros há pre-
dominância dos maiores proventos. Porém regiões do 
Brasil com poder aquisitivo mais baixo e com a mesma 
necessidade e direito à informação, transmitidas por 
esses comunicadores os salários desses profissionais 
qualificados chegam próximos ou até menor que um 
salário mínimo. 

Certo de contar com apoio dos nobre pares desta 
Casa em prol do reconhecimento à essa nobre cate-
goria, rogo pela aprovação desta matéria.

Sala das Sessões 30 de maio de 2012. – André 
Moura, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI N.º 3.983, DE 2012 
(Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos)

Denomina “Viaduto Francisco Bilac 
Moreira Pinto” o viaduto localizado na al-
tura do Km 102 da BR-459 cruzamento com 
a Avenida Tuany Toledo, no Município de 
Pouso Alegre, no Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O viaduto localizado na altura do Km 102 

da BR-459 – cruzamento com a Avenida Tuany Tole-
do, no Município de Pouso Alegre, no Estado de Mi-
nas Gerais, passa a denominar-se “Viaduto Francisco 
Bilac Moreira Pinto”.

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

Justificação

Francisco Bilac Moreira Pinto, o saudoso “Chico 
do Bilac”, nasceu no dia 11 de abril do ano de 1934, 
em Santa Rita do Sapucaí – MG. Era filho do também 
saudoso Vice-Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, ilustre jurista e escritor, Ministro Olavo Bilac Pinto 
e sua esposa, Maria do Carmo Moreira Pinto.

Deputado Estadual e Federal, Secretário de Es-
tado da Administração em Minas Gerais, esse grande 
homem se destacou como político atuante e exímio 
administrador público, sempre prestando serviços re-
levantes para a sociedade mineira, em especial do 
Sul de Minas. 

Seguindo os passos de seu pai, também se des-
pontou como notório jurista, cuja obra publicada “En-
riquecimento ilícito no exercício de cargos públicos”, 
compreende, até hoje, instrumento de consulta indis-
pensável para estudantes e profissionais da área. 

Desta feita, nada mais justo que homenageá-lo 
atribuindo seu nome ao viaduto localizado na altura do 
Km 102 da BR-459 – cruzamento com a Avenida Tuany 
Toledo, no Município de Pouso Alegre, no Estado de 
Minas Gerais, para o qual tenho a certeza de contar 
com o apoio de meus Pares. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Bernardo Santana de Vasconcellos, PR/MG.

PROJETO DE LEI Nº 3.984, DE 2012 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Altera a Lei nº 11.771, de 2008, para 
acrescentar incisos estabelecendo horário 
de entrada e saída de hóspedes em hotéis, 
pousadas e similares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º do art. 23 da Lei 11.771, de 2008, 

passa a vigorar acrescido dos inciso I e II:

“Art. 23 (...)
§ 4º (...)
I – A duração da diária será de 24 horas 

contadas a partir do momento de ingresso do 
hóspede no estabelecimento.

II – No caso de a hospedagem ter dura-
ção igual ou inferior a 12 horas, será cobrada 
meia diária.

Art. 2º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após 
a sua publicação.

Justificação

É prática comum e corriqueira nos hotéis, pou-
sadas e outros estabelecimentos de hospedagem no 
Brasil a diária ser cobrada por inteiro, mesmo que o 
consumidor fique apenas algumas horas hospedado. 

Além disso, existem outros casos onde hotéis e 
similares reduzem a duração das suas diárias, somen-
te liberando o quarto após duas horas, mesmo que a 
diária comece a fluir a partir de 12h00. 

Isso ocorre em detrimento da Lei nº 11.771, de 
2008, conhecida como a Lei Geral do Turismo, que é 
clara, em seu parágrafo 4º, artigo 23 ao informar que 
“a duração da diária é de vinte e quatro horas”.

Trata-se de um verdadeiro acinte ao consumidor 
a prática que as empresas do setor hoteleiro adotam, 
obrigando o consumidor ao pagamento integral por 24 
(vinte e quatro) horas de utilização do quarto ou unida-
de de hospedagem, pela reserva da diária.

Ocorrem casos onde um hóspede que se hos-
peda de manhã, digamos, 10 ou 11 horas da manhã, 
ou antes, tem sua diária vencendo ao meio dia. Pode 
ser que haja compreensão em alguns locais de hos-
pedagem, sem a cobrança de duas diárias no mesmo 
dia. Mas isso nem sempre ocorre, havendo, sim, a 
condenável postura dos empresários do setor hotelei-
ro, que cobram duas diárias para uma hospedagem 
inferior a 24 horas. 

O presente projeto de lei tem o propósito de me-
lhorar a legislação em vigor, sem alterar-lhe as dispo-
sições. Pela presente proposta, fica expressamente 
proibida a cobrança de mais de uma diária antes que 
se complete o período de 24 horas de hospedagem, e 
deverá se iniciar a contagem a partir do momento em 
que o hóspede fizer o check-in no estabelecimento. 

Com essa medida, acreditamos dar contribui-
ção para a melhoria do relacionamento entre hóspe-
des e meios de hospedagem e uma contribuição ao 
desenvolvimento do turismo em nosso País, quando 
se avizinham grandes eventos esportivos que todos 
aguardamos. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Jorge 
Tadeu Mudalen, DEM/SP.
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PROJETO DE LEI N.º 3.985, DE 2012 
(Do Sr. Audifax)

Altera o parágrafo único do art. 3º da 
Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, de 
forma a contemplar entre as atividades in-
trínsecas à função do Agente Comunitário 
de Saúde a atividade de fiscalização da 
limpeza pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 

11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar com 
o acréscimo do seguinte inciso VII:

“Art. 3º ...................................................
Parágrafo único
...............................................................
VII – a fiscalização da limpeza pública, 

no que tange à coleta, à destinação e ao tra-
tamento do lixo urbano.” (NR)

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

Justificação

Inegavelmente o Brasil tem feito um grande es-
forço no sentido da consolidação de um Estado Demo-
crático de Direito, que pressupõe a busca incessante, 
por parte da Administração, da garantia efetiva dos 
direitos individuais e coletivos de seus cidadãos, com 
priorização da dignidade da pessoa humana, em todas 
as suas dimensões.

Entretanto, em que pese tal empenho, que re-
dundou, entre outras iniciativas, na aprovação da Lei 
nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamen-
tou o § 5º do art. 198 Constituição Federal, forçoso é 
reconhecer que ainda se faz notória a necessidade do 
preenchimento de uma lacuna para dar real efetivida-
de aos propósitos que nortearam esse diploma legal.

Assim é que o presente projeto visa aprimorar a 
redação do parágrafo único do art. 3º da referida Lei, 
de forma a contemplar entre as atividades intrínsecas 
à função do Agente Comunitário de Saúde a atividade 
de fiscalização da limpeza pública.

De fato, não é possível continuar ignorando, em 
pleno século XXI, o potencial lesivo à saúde pública 
decorrente da coleta, da destinação e do tratamento 
inadequados do lixo urbano, notadamente no que se 
refere à disseminação de diversas doenças e à indu-
ção do aumento da mortalidade infantil, com severos 
prejuízos humanos, ambientais e financeiros a serem 
arcados por toda a sociedade.

A gravidade da matéria está a exigir providências 
urgentes e prioritárias por parte do Estado como um 

todo, com novas abordagens e o estabelecimento de 
diretrizes básicas que possibilitem uma limpeza pú-
blica tempestiva e eficaz. Essas diretrizes devem ser 
acompanhadas necessariamente de um efetivo siste-
ma de fiscalização, objeto principal desta proposição.

Em face do exposto, considerando a importância 
e a justiça do objeto do presente projeto, contamos 
com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Audifax.

PROJETO DE LEI Nº 3.986, DE 2012 
(Do Sr. Toninho Pinheiro)

Fixa a alíquota do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados, relativamente à 
ambulância da posição 87.03 e aos tratores 
e veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 
e 87.05 da NCM-Nomenclatura Comum do 
Mercosul, quando adquiridos por Município, 
e dispõe sobre a não-incidência da Contri-
buição para o Programa de Integração So-
cial e de Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público PIS-PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
-COFINS no faturamento dos referidos bens.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É fixada em zero por cento (0%) a alíquota 

do IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados, relati-
vamente ao veículo ambulância, da posição 87.03, e aos 
tratores e veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 e 
87.05 da NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, 
quando forem adquiridos por Município.

Art. 2º O faturamento da operação de venda de 
produto referido no artigo anterior, adquirido por Muni-
cípio, não se sujeita à incidência da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e à 
incidência da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS.

Art. 3º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

Os Municípios, para bem desempenharem os 
serviços públicos de sua competência, necessitam ad-
quirir veículos tais como ambulância, trator, caminhão 
basculante, caminhão pipa, micro-ônibus destinado ao 
transporte escolar, motoniveladora, ônibus escolar, pá 
carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, trator 
de esteiras, trator de pneus, caminhão compactador de 
lixo, veículo de combate a incêndio, caminhão-betoneira 
e veículo para varrer as ruas.
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Tendo em vista que a aquisição desses produtos 
tem por finalidade a prestação de serviços públicos à 
comunidade, as incidências do IPI, da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS, quando da aquisição de 
qualquer desses bens por Município, oneram o custo 
desses serviços. Em uma análise econômica, essas 
incidências tributárias representam transferência de 
recursos municipais para a União.

Assim, as já combalidas receitas municipais são 
enfraquecidas pela injustificável cobrança de IPI, da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 
a aquisição desses produtos, comprometendo o bom 
desempenho do serviço público municipal.

Por esse motivo, e visando a preservar a orga-
nização federativa brasileira, com o fortalecimento da 
presença da administração municipal na prestação dos 
serviços públicos de interesse local (Constituição Fe-
deral, art. 30, inciso V), estou apresentando o presente 
projeto de lei, que fixa em zero por cento a alíquota do 
IPI na aquisição dos mencionados produtos por parte 
dos Municípios, além de proclamar a não-incidência 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS no 
faturamento dessas operações.

A proposição permitirá a redução dos preços 
de ambulâncias, tratores e veículos utilizados pelas 
Prefeituras Municipais, o que redundará em benefício 
dos munícipes.

Em face da importância social e econômica da 
proposta, estou certo de que o projeto de lei contará 
com o apoio de meus ilustres Pares no Congresso 
Nacional.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Toninho Pinheiro.

PROJETO DE LEI Nº 3.987, DE 2012 
(Da Sra. Andreia Zito)

Acrescentar o art. 476-B ao Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para garan-
tir estabilidade ao empregado na cessação 
do seguro-doença ou auxílio enfermidade 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, fica acrescido do seguinte Art. 476-B:
Art. 476-B. Após a cessação do seguro-doença 

ou auxílio enfermidade, quando do retorno ao trabalho, 
o empregador deverá garantir ao empregado o mesmo 
período que esteve afastado nestas situações, a título 
de estabilidade empregatícia.

Parágrafo único. Estende-se este direito à estabi-
lidade preconizada, neste artigo, às situações previs-

tas na Seção V deste diploma legal, que versa sobre 
a Proteção à Maternidade.

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

Justificação

A licença motivada por tratamento de saúde acon-
tece alheia à vontade do trabalhador, não se entenden-
do como um ato justo, que este empregado venha a 
ser surpreendido com a demissão, logo após o período 
em que esteve afastado.

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu ar-
tigo 476, já preconiza que, em caso de seguro-doença 
ou auxílio-enfermidade, o empregado passa a ser con-
siderado, como em licença não remunerada estivesse, 
durante todo o prazo desse benefício.

Ocorre que, muitas das vezes a situação do em-
pregado na condição de seguro-doença ou auxílio-en-
fermidade ultrapassa período superior a doze ou até 24 
meses, sem que aconteça a avaliação decisória para 
fins de aposentadoria, culminando com o diagnóstico 
da perícia médica pela conclusão de declarar esse 
empregado apto para o retorno às suas atividades la-
borais, sendo desse modo encaminhado para retorno 
à empresa na qual se encontrava naquela situação de 
licença não remunerada. Neste momento, na maioria 
dos casos, acontece o pior para esse empregado:- o 
aviso prévio por parte do empregador.

A presente proposição visa conceder ao funcio-
nário estabilidade temporária pelo mesmo período em 
que o mesmo esteve afastado para o seu tratamento 
de saúde.

São esses os motivos pelos quais conto com o 
apoio dos nobres Pares para que esta iniciativa pros-
pere com a celeridade que o caso requer.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputada 
Andreia Zito, PSDB/RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.963, DE 2012 
(Do Sr. Dr. Paulo César)

Sugere ao Poder Executivo que o Mi-
nistério da Saúde inclua a vacina anti-pneu-
mocócica no calendário vacinal para os 
idosos.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde Ale-
xandre Padilha:

O Programa Nacional de Imunizações do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) tem apresentado elevado 
padrão de atuação na defesa da saúde da população. 
Essa proposição objetiva aperfeiçoar esse valoroso 
programa.
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Com relação à prevenção de doenças causadas 
pelo Streptococcus pneumoniae – “pneumococo”-, 
como otite, sinusite, pneumonia, meningite e sepse, 
o Programa tem promovido a vacinação regular de 
crianças. 

Também tem disponibilizado a vacina nos Cen-
tros de Referência para Imunobiológicos Especiais 
(CRIEs), para as pessoas especialmente suscetíveis 
a essa bactéria.

Contudo, é reconhecido o valor e eficácia dessa 
vacina para reduzir o risco de infecções graves cau-
sadas pelo pneumococo e também para reduzir a sua 
transmissão entre as pessoas idosas, especialmente 
as que se encontram em asilos.

Desse modo, considerando a relevância dessa 
vacinação para a saúde dos idosos do País, sugeri-
mos que V.Exª. determine a adoção de providências 
que promovam a extensão da vacinação regular con-
tra o pneumococo também para os idosos, particular-
mente os que se encontram em asilos ou instituições 
semelhantes.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Dr. Paulo César.

INDICAÇÃO N.º 2.964, DE 2012 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Sugere ao Poder Executivo projeto 
de lei que amplie o número de cargos na 
Carreira de Defensor Público da União de 
Segunda Categoria.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

Mediante a presente Indicação, venho solicitar 
que seja encaminhado ao Congresso Nacional proje-
to de lei que amplie o quadro de cargos de Defensor 
Público da União de Segunda Categoria.

Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Fede-
ral que o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de re-
cursos. Instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, a Defensoria Pública é a responsável por dar 
efetividade a esse preceito constitucional. 

Contudo, para se dar uma efetividade a este 
preceito constitucional, é necessário o preenchimento 
de uma enorme lacuna referente à falta de um núme-
ro suficientes de Defensores Públicos em relação ao 
quantitativo populacional que demanda a utilização 
gratuita da Justiça. Em recomendação feita em 2005, 
o Tribunal de Contas da União (TCU), após analisar o 
desempenho da instituição, já recomendava a criação 
de 807 vagas de defensor público federal em todo o 

Brasil. Contudo, de lá para cá, foram criadas somente 
200 vagas.

Além deste brutal déficit, muitos dos defensores 
trabalham em condições precárias para exercer suas 
atividades.Pelos dados de agosto de 2011, existiam 
3.574 juízes trabalhistas, 1.775 juízes federais, 1.698 
membros do Ministério Público da União, 7.970 advo-
gados gerais da União — e apenas 481 defensores 
públicos federais. 

Destarte, a implementação de medidas que ga-
rantam adequada estruturação à Defensoria Pública 
são primordiais para que a assistência jurídica seja 
exercida de forma eficaz e abrangente. A necessidade 
urgente de implantar unidades de atuação especiali-
zada da Defensoria Pública da União nos municípios 
em que se encontram instalados e/ou onde se preten-
de instalar presídios federais, a exemplo de Campo 
Grande – MS, Catanduvas – PR, Porto Velho – RO e 
Mossoró – RN), bem como o fato que a Procuradoria-
-Geral Federal não mais pretende exercer atividades 
atípicas de defesa dos interesses individuais dos in-
dígenas aculturados, conforme informação veiculada 
pelo próprio titular da aludida instituição, bem ainda 
tendo em mira o acelerado processo de interiorização 
da Justiça Federal e Justiça do Trabalho, demonstram 
claramente a importância da adoção da medida que 
ora se pleiteia.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Jorge Tadeu Mudalen, DEM/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 2.328, DE 2012 
(Do Sr. Jean Wyllys)

Solicita ao Ministro de Estado do Mi-
nistério da Educação informações relativas 
à suspensão de distribuição do kit anti-
-homofobia.

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 
50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos arts. 
115 e 116 do Regimento Interno, que, após consulta 
a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado do 
Ministério da Educação, Sr. Aloizio Mercadante, as 
seguintes informações:

Segundo nota oficial emitida pelos grupos respon-
sáveis pelo Projeto Escola Sem Homofobia, foi criado 
um projeto para “contribuir para a implementação do 
Programa Brasil sem Homofobia pelo Ministério da 
Educação, através de ações que promovam ambien-
tes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos 
humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais 
e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro”. 
Apoiado pelo Ministério da Educação/Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
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(MEC/SECAD), o projeto foi planejado e executado pela 
rede internacional Global Alliance for LGBT Education 
– GALE; a organização não governamental Pathfinder 
do Brasil; a ECOS – Comunicação em Sexualidade; a 
Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual 
e Reprodutiva; e a ABGLT – Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Este material, elaborado para distribuição nas escolas 
do Brasil, passou a ser chamado por parte da impren-
sa e da militância LGBT, e, por outra parte da mesma 
imprensa e dos parlamentares contrários à cidadania 
plena, de “kit-gay”. Quais os itens desse “kit”?

Por que desenvolver o Projeto Escola sem Ho-
mofobia? O que motivou a parceria do MEC com as 
instituições supracitadas? Como e por quais critérios 
cada uma delas foi escolhida? Quais os termos da par-
ceria? O que competia a cada uma delas e ao MEC? 
Qual o montante de recursos do MEC que foi repas-
sado para cada uma delas?

De quem partiu a decisão para a confecção des-
se “kit” e por que? Quem aprovou o material sugerido? 

Qual empresa foi contratada? Houve procedi-
mento licitatório? Qual tipo de licitação foi adotado? 

Qual foi o valor do contrato para a confecção do 
material que compunha o “kit” anti-homofobia? Esse 
valor foi integralmente pago à prestadora do serviço?

Qual o real motivo para a não distribuição do “kit” 
anti-homofobia? A decisão foi tomada no âmbito do 
Ministério da Educação?

Segundo o site http://noticias.terra.com.br/educa-
cao/noticias/0,,OI5773077-EI8266,00-Deputado+opcao
+sexual+e+assunto+da+vida+privada+nao+da+escola.
html, “João Campos confirmou que a bancada utilizou 
as suspeitas de corrupção envolvendo o então ministro-
-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, como “moeda 
de troca”. “A questão do Pallocci não era necessaria-
mente cancelar o”kit”, mas forçar a presidente a nos 
receber, nos ouvir, já que buscávamos falar com ela 
há algum tempo a respeito desse assunto. Na medida 
em que nos posicionamos, Dilma então recomendou 
ao ministro Gilberto Carvalho que nos recebesse em 
nome dela”, afirmou. Logo após esse encontro, o mi-
nistro anunciou, no dia 25 de maio de 2011, o veto da 
presidente a todo o conteúdo do “kit” anti-homofobia, 
que seria distribuído a alunos do ensino médio de 6 
mil escolas públicas .” O cancelamento da distribuição 
do “kit” anti-homofobia nas escolas foi determinação 
expressa da Presidenta Dilma Rousseff?

Quantos “kits” anti-homofobia foram produzidos? 
O que foi feito deles e onde estão?

Se a Presidência da República suspendeu a dis-
tribuição do “kit”, sobre o argumento de que o mesmo 
era propaganda de “opção sexual (sic)”, e o material 

não foi distribuído, como previsto, conclui-se que hou-
ve gasto indevido de recursos públicos. Foi feito algum 
procedimento interno de apuração da responsabilida-
de pelo gasto indevido de recursos públicos? Se sim, 
quem foi o responsável? Houve representação ou 
sindicância no âmbito interno do Ministério? Houve 
punição do responsável? Houve restituição do valor 
gasto por parte do responsável ou responsáveis? Há 
alguma medida adotada pelo Ministério para que esse 
valor seja restituído aos cofres públicos? 

O Ministério Público foi instado para se manifes-
tar? Quem provocou o Ministério Público? Em caso 
negativo, por que não foi feita representação? Quem 
decidiu não promover representação contra os res-
ponsáveis?

Justificação

O Ministério da Educação, após ter contratado 
a confecção de “kits” anti-homofobia como parte do 
Projeto Escola sem Homofobia, conforme revelado 
pelo Dep. João Campos em nota supracitada, cedeu à 
pressão da bancada evangélica e vetou a distribuição 
do material confeccionado. 

Ocorre que, para além de representar um retro-
cesso na promoção do bem estar de todos, inclusive 
dos LGBT, a decisão da presidenta implicou em des-
perdício de dinheiro público, já que o projeto Escola 
sem Homofobia e seu material correspondem a verbas 
de orçamento que devem ser ressarcidas ao Erário.

Dessa forma, cumpre sejam devidamente pres-
tadas pelo Ministério da Educação as informações 
acerca dos motivos para a não distribuição do “kit” 
anti-homofobia, bem como os aspectos de custos e 
estudo prévio que devem preceder qualquer gasto 
público, responsabilidades e punições adotadas. Afi-
nal, se o material foi feito, houve o custo de produção. 
A realização de gastos sem motivo deve ser apurada.

É, portanto, no âmbito da função fiscalizatória 
que incumbe ao Poder Legislativo, que apresento o 
presente requerimento.

Nestes termos, requer o encaminhamento. 
Brasília, 30 de maio de 2012. – Jean Wyllys, 

Deputado – PSOL/RJ

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.329, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Requer informações ao Senhor Minis-
tro de Estado da Educação, Aloizio Merca-
dante, sobre convênios firmados entre o 
Ministério e Organizações não Governamen-
tais de São Paulo, referente ao Programa 
Brasil Alfabetizado.
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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, ou-
vida a Mesa, sejam solicitadas as informações abaixo 
elencadas ao Ministro de Estado da Educação Aloizio 
Mercadante sobre convênios e instrumentos congêne-
res firmados entre esse Ministério e Organizações não 
Governamentais em São Paulo, referente ao Programa 
Brasil Alfabetizado informando:

Relação nominal e CNPJ de todas as 
ONG’s que receberam recursos do Ministério 
relativo ao programa indicado; 

Valor de cada convenio; 
Objeto de cada convênio; 
Situação quanto ao cumprimento;
Valores pagos e a pagar; 
Situação de regularidade das prestações 

de contas.

Solicito ainda informar: 

A identificação dos convênios auditados 
ou fiscalizados pelo Tribunal de Contas;

O Resultado (relatórios ou conclusões) 
das auditorias e/ou procedimentos de investi-
gação realizados pelo Ministério relativamente 
aos convênios mencionados;

Justificação

O Ministro da Educação, na época do fato, Fer-
nando Haddad, enviou um auditor do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação para investigar 
supostas denuncias de irregularidades envolvendo 
ONG’s de São Paulo, que teriam desviado recursos 
do Programa Brasil Alfabetizado.

Na ocasião, o jornal Agencia Estado, de 4 de ju-
lho de 2007 publicou a seguinte matéria: 

MEC investiga denúncia de fraude com 
verba de alfabetização

Há casos de alunos fantasmas no Brasil 
Alfabetizado no DF, além de São Paulo

04 de julho de 2007 | 17h 26
Agencia Estado
O Ministério da Educação envia um 

auditor do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) para investigar 
as denúncias de irregularidades envolven-
do organizações não governamentais de 
São Paulo, que teriam desviado recursos 
do programa Brasil Alfabetizado. As denún-
cias foram feitas esta semana pelo Jornal 
da Tarde e o Estado. 

O ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad, explica que esse é o procedimento pa-
drão em casos de denúncias e, constatado o 
desvio, o caso será encaminhado ao Ministério 
Público. “Não há nada diferente a fazer. O pro-
cedimento é padrão. Vamos checar a denúncia 
e constatado o problema será encaminhado 
ao Ministério Público. É cumprir a lei”, disse 
o ministro.

O programa Brasil Alfabetizado foi refor-
mulado neste ano e o acesso de ONGs aos 
recursos dos convênios foi limitado a 20% 
das verbas disponíveis. O restante será feito 
através das redes municipais de educação. 
A razão para a mudança é a falta de eficácia 
do programa até agora. Uma das razões, diz 
o ministro, são justamente as irregularidades 
encontradas. 

“Foram identificados uma série de pro-
blemas. Alunos não analfabetos matriculados, 
reincidência de matrículas. Daí a necessidade 
de mudar”, disse o ministro. 

Já foram encontrados casos de alunos 
fantasmas no Distrito Federal, além de São 
Paulo. Em vários casos, as auditorias são fei-
tas a partir de denúncias, mas o próprio MEC 
faz auditorias periódicas, assim como a Con-
troladoria Geral da União. “Tem muita gente já 
sendo processada por malversação de recur-
sos públicos. A posição do ministério é sempre 
cumprir a lei. Se tem um ministério que está 
tentando resolver esse tipo de problema é o 
MEC”, disse Haddad.

http://www.estadao.com.br/noticias/
vidae,mec-investiga-denuncia-de-fraude-com-
-verba-de-alfabetizacao,15785,0.htm

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, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, PSDB/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.330, DE 2012 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Excelentís-
simo Ministro de Estado da Fazenda, Se-
nhor Guido Mantega, sobre a parceria Pú-
blico-Privada (PPP) constituída para a cons-
trução do Museu do Amanhã, no Pier Mauá 
da Zona Portuária – Rio de Janeiro.
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Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e no inciso I, do Artigo 115, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa 
Excelência que seja encaminhado ao Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Guido Man-
tega, o seguinte requerimento de informação, sobre 
o Museu do Amanhã e a constituição da Parceria 
Público-Privada (PPP) firmada para sua construção.

Segundo material divulgado pela imprensa1 no 
último dia 2 de maio, o Museu do Amanhã que será 
construído até 2014, terá 15 mil metros quadrados 
em uma área de 30 mil metros quadrados localiza-
da no Pier Mauá, zona portuária do município do Rio 
de Janeiro. A reportagem também informou que sua 
construção foi incluída no pacote de obras a cargo da 
Concessionária Porto Novo, por meio da maior parceria 
público-privada (PPP) do país, com o gerenciamento 
da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região 
do Porto (Cdurp). O empreendimento, de R$ 215 mi-
lhões, será custeado com recursos oriundos da venda 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção 
(Cepacs). De outra parte, a Instrução CVM nº 401, de 
29 de dezembro de 2003, estabelece que “nenhum 
CEPAC poderá ser ofertado no mercado sem prévio 
registro na CVM da operação a que estiver vinculado”.

Diante disso, pergunta-se:
A operação de venda de Cepacs a qual a cons-

trução do Museu do Amanhã está vinculada foi devida-
mente registrada na CVM? O uso desses Cepacs estão 
de acordo com as normas estabelecidas pela CVM?

A obra de construção do Museu do Amanhã está 
incluída na PPP? Quais foram as condições?

Qual a previsão de custo final da obra, tendo em 
vista que a obra foi orçada inicialmente em R$ 65 mi-
lhões e hoje já está em R$ 215 milhões? O que está 
encarecendo sua construção?

Qual a previsão de conclusão do empreendimen-
to? O cronograma está sendo cumprido?

Cabe ressaltar que, quaisquer documentos, se 
houver, que sejam remetidos com a chancela de “sigi-
losos” terão exibição restrita apenas a este requeren-
te, aplicando-se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Segundo foi amplamente divulgado pela imprensa, 
inclusive pelo portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
será construído o Museu do Amanhã na zona portuá-
ria do município. Inicialmente previsto para custar 65 
milhões de reais, o valor do projeto mais que triplicou, 
alcançado os atuais R$ 215 milhões, a serem pagos 
pela venda de Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (Cepac). 

A obra, no entanto, chega com dois anos de atraso. 
Em 2011, matéria publicada por VEJA Rio2 mostrou que 
a falta de pagamentos da prefeitura à empreiteira foram 
responsáveis por sucessivos adiamentos. Além disso, a 
matéria expõe que “as razões da explosão do custo – e 
do atraso – são constrangedoras. A única fornecedora 
possível das engrenagens elaboradas pelo arquiteto espa-
nhol é uma empresa de sua confiança, que cobra valores 
extremamente altos para a confecção dos componentes”.

A matéria também diz que a construção do em-
preendimento foi incluída no pacote de obras a cargo 
da Concessionária Porto Novo, por meio da maior Par-
ceria Público-Privada (PPP) do país, com o gerencia-
mento da Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto (Cdurp). O empreendimento faz parte 
do projeto de revitalização da zona portuária do Rio 
de Janeiro e sua conclusão está prevista para 2014.

É função do parlamento acompanhar a destina-
ção e finalidade pública dos bens públicos, a fim de 
garantir a preservação dos direitos e a boa utilização 
dos recursos públicos físicos, humanos e financeiros.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Rodrigo Maia, DEMOCRATAS/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.331, DE 2012 

(Da Sra. Deputada Erika Kokay)

Requer que seja encaminhado pedido 
de informações a Excelentíssima Senhora 
Ministra do Planejamento, Orçamento e 
Gestão sobre o pedido de cancelamento 
do Programa de Demissão Voluntária feito 
ao MPOG pela Casa Civil mediante o ofício 
n° 1285/GAB-C. CIVIL/PR, de 09/05/2012.

Senhor Presidente,
Com amparo no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e arts. 24, inciso V, § 2º e 115, inciso I do Re-
gimento Interno, solicito a Vossa Excelência que seja 
encaminhado a Senhora Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, o presente Requerimento de 
Informação, sobre o pedido de cancelamento do Pro-
grama de Demissão Voluntária (PDV) feito ao MPOG 
pela Casa Civil mediante o ofício 1285/GAB-C. CIVIL/
PR, de 09/05/201. O pedido se encontra atualmente 
na Secretaria de Gestão Pública – SEGEP/MP. Este 
requerimento tem por objetivo solicitar cópia do referi-
do pedido, a fim de se constatar se os Projetos de Lei 
número 4293/2008 e 7546/2010 foram contemplados. 

Isso posto, e considerando a relevância da ma-
téria em apreço, formulo o presente Requerimento.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012. – 
Deputada Erika Kokay – PT/DF.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.332, DE 2012 

(Do Senhor Otavio Leite)

Solicita informações ao Excelentíssi-
mo Senhor Secretário Especial de Portos 
da Presidência da República a respeito 
das obras do Porto de São Gonçalo, cida-
de na Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro – RJ. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2.º da Constituição 

Federal e nos artigos 24, inciso V e §2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário Especial de Portos 
da Presidência da República o presente Requerimento 
de Informação sobre as obras do Porto de São Gonça-
lo, cidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
– RJ, com os seguintes questionamentos:

Qual o motivo do atraso nas obras da Construção 
do Porto de São Gonçalo-RJ que atenderá demanda do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)?

Qual a dotação orçamentária 2011 e 2012 para 
a referida obra? E quanto já foi realmente executado 
para o Porto de São Gonçalo?

Qual o cronograma das obras e serviços para a 
construção do Complexo Portuário de São Gonçalo – RJ?

O atraso nas obras do Porto de São Gonçalo 
afetará diretamente as atividades do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro a curto e médio prazo?

Justificação

A presente proposta busca informações sobre 
a situação das obras do Porto de São Gonçalo – RJ, 
cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
planejado para atender a demanda do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro – Comperj,

O Porto de São Gonçalo deverá receber toda 
carga pesada do Complexo Petroquímico, como turbi-
nas, compressores e motores. Porém, a obra sequer foi 
iniciada na praia da Beira, localização do novo porto. 
Alguns equipamentos começaram a chegar ao Esta-
do do Rio de Janeiro e estão estocados à espera da 
construção da supracitada obra.

Sem a construção do novo porto e a obrigatória 
dragagem do canal de navegação da Baía da Guana-
bara, que também não começou e é imprescindível para 
que os navios atraquem em São Gonçalo – a entrada 
em operação da refinaria do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj) fica mais uma vez ameaçada.

Por se tratar de tema relevante para o desenvol-
vimento do Estado do Rio de Janeiro, é mais do que 

oportuno o envio do presente Requerimento de Infor-
mação ao Excelentíssimo Senhor Secretário Especial 
de Portos da Presidência da República.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Otavio Leite, PSDB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.333, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática)

Requer informações ao Ministro das 
Comunicações sobre a inclusão de muni-
cípios paraibanos no Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL).

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, 

§2º, 70 e 71, VII, da Constituição Federal e na forma 
dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno que, ou-
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Exmo. 
Senhor Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo 
Silva, requerimento de informações de iniciativa do 
Deputado Ruy Carneiro (Requerimento nº 131/12 – 
aprovado por este Colegiado), sobre a inclusão de 
municípios paraibanos no Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL) a ser licitado pelo Governo Federal como 
política de inclusão digital.

Justificação

O Plano Nacional de Banda Larga foi proposto 
pelo Ministério das Comunicações com o objetivo de 
“massificar, até 2014, a oferta de acessos banda larga 
e promover o crescimento da capacidade da infraes-
trutura de telecomunicações do país”.

A sociedade atual vive um momento de revolução 
tecnológica. Qualquer país que almeje desenvolver-se 
e competir no mercado internacional, precisa investir 
na chamada “economia do conhecimento”. A informa-
ção transita com muito mais velocidade nos dias de 
hoje e essa é uma premissa para o desenvolvimento.

O acesso à internet banda larga é uma ferramenta 
essencial para o crescimento econômico e social. Daí a 
importância de se massificar tal acesso, principalmente 
em um país como o Brasil, que possui 64 milhões de 
internautas fazendo uso intensivo da internet. 

Entrementes, tal crescimento de acesso não 
ocorre de maneira homogênea pelo país. A maioria 
dos acessos se concentra na região Sudeste, mais 
precisamente em São Paulo.

A região Nordeste, segundo o IBGE, é a que pos-
sui o menor percentual de acessos por domicílio no país. 
Figura também como uma das piores no número de 
acessos, ficando atrás apenas da região Norte. Pode-
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-se afirmar que estes números estão correlacionados 
ao baixo rendimento mensal da população.

Desta feita, é importante que o Plano priorize as 
regiões mencionadas. O Estado da Paraíba, por sua 
vez merece especial atenção, haja vista que figura entre 
os entes da Federação que menos possui municípios 
com acesso à banda larga. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 2.334, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática)

Requer informações ao Ministro das 
Comunicações quanto o número de rádios 
comunitárias existentes, atualmente, nos 
municípios paraibanos.

Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, 

§2º, 70 e 71, VII, da Constituição Federal e na forma 
dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno que, ou-
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Exmo. 
Senhor Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo 
Silva, requerimento de informações de iniciativa do 
Deputado Ruy Carneiro (Requerimento nº 132/12 – 
aprovado por este Colegiado), a respeito da expansão 
de rádios comunitárias nos municípios paraibanos, 
questionando-se qual é o número de rádios existentes 
atualmente, qual a sua abrangência, bem como qual 
é a possibilidade de se ter novas expansões nos mu-
nicípios do Estado, neste ano de 2012.

Justificação

As rádios comunitárias foram criadas pela Lei 
9.612 de 1998. Elas são caracterizadas por serem rá-
dios de baixo alcance, com cobertura restrita ao raio de 
1 km a partir da antena transmissora. Como o próprio 
nome já diz apenas associações e fundações comu-
nitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade 
da prestação do serviço, podem explorar tal serviço.

Á programação diária destas rádios é pensada 
de maneira a contribuir para o desenvolvimento da co-
munidade, sem discriminação de raça, religião, sexo, 
condições sociais ou convicção partidária. Lazer, ma-
nifestações culturais, artísticas, folclóricas, são exem-
plos de temas abordados pelos programas. 

Respeitando sempre os valores éticos e sociais, 
as rádios comunitárias servem também como meio de 
expressão da opinião popular, que participa expondo 
suas ideias, propostas, sugestões, reclamações e rei-
vindicações. 

Diante do exposto, fica evidente a importância 
deste veículo de comunicação popular. As associações 
e fundações são agraciadas com uma ferramenta que 
lhes permite manter o contato com a comunidade, esti-
mulando a sua participação. O papel social das rádios 
comunitárias é inegável.

Ao mesmo tempo em que leva informações para 
a comunidade, difundido ideias, elementos de cultura, 
tradições e hábitos sociais da comunidade, por exem-
plo, as rádios comunitárias abrem espaço para a ma-
nifestação da opinião popular, funcionando como um 
mediador entre a população, seus representantes e 
toda a comunidade.

Daí a importância de se expandir o número de 
concessões, haja vista que estas rádios oferecem ele-
mentos para a formação e integração da comunidade, 
estimulando o lazer, cultura e convívio social. 

Ademais, sendo a Paraíba um Estado composto, 
em sua maioria, por municípios de pequeno porte e 
rurais, muitas vezes as rádios comunitárias se consti-
tuem como o único veículo de comunicação aberto à 
população local.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.335, DE 2012 

(Do Sr. Toninho Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
nos termos que especifica.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Inter-
no desta Casa, solicito a V. Exª. seja encaminhado ao 
Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
o presente requerimento de informações.

No âmbito da Comissão de Seguridade Social e 
Família desta Casa Legislativa, encontram-se em curso 
importantes estudos que, entre outros aspectos, obje-
tivam identificar deficiências no aparato institucional e 
na infraestrutura disponível em apoio ao processo de 
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros. 

Possíveis resultados desse trabalho são iniciativas 
legislativas no sentido do aprimoramento das normas 
legais em vigor, que contribuam para a superação das 
restrições existentes.

Frequentemente produtores de hortifrutigranjei-
ros nos comunicam as dificuldades que enfrentam no 
processo de comercialização da produção. Para nos-
sa surpresa, questões simples, que não demandam 
grande soma de recursos para serem superadas, ainda 
hoje são alvo de muita insatisfação. Exemplo disso é a 
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inexistência ou a insuficiência, nas Centrais de Abas-
tecimento, de áreas de descanso (pousada), de posto 
de saúde e até mesmo de bebedouros e banheiros, 
para uso, inclusive, do público que ali se supre de ali-
mentos. Em recente visita à CeasaMinas, no Municí-
pio de Contagem (MG), pude constatar as inúmeras 
deficiências existentes. 

Tendo isso presente, e com o objetivo de sub-
sidiar os estudos em curso, solicito ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA as in-
formações a seguir indicadas, relativas à CeasaMinas 
– Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A., 
empresa de economia mista do governo federal, sob 
a supervisão do MAPA: 

– as receitas obtidas em 2010 e em 2011, 
separadamente, relativas ao aluguel das uni-
dades do Mercado Livre do Produtor;

– as receitas obtidas em 2010 e em 2011, 
separadamente, relativas ao aluguel das de-
mais lojas da CeasaMinas;

– todas as demais receitas obtidas em 
2010 e em 2011, separadamente, com a iden-
tificação do fato gerador.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Toninho Pinheiro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 2.336, DE 2012 

(Da Senhora Andreia Zito)

Requer informações a Senhora Minis-
tra de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, quanto ao Termo de Acordo nº 
8/2011, de 30 de agosto de 2011, acordado 
pela SRH/MPOG/DRT e Coordenação Geral 
de Negociação e Relações Sindicais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2º, e, 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência, sejam 
requeridas a Senhora Ministra de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, informações relativas 
quanto às conclusões deferidas com base no Termo 
de Acordo nº 8/2011, de 30 de agosto de 2011, que 
definiu os termos de acordo resultante das negocia-
ções entre o Governo Federal e entidades represen-
tativas dos servidores do plano de carreira dos cargos 
de Tecnologia Militar, nas condições que se seguem:-

Cláusula primeira. Este termo de acordo trata 
do processo de reestruturação do plano de carreiras 
dos cargos de Tecnologia Militar de que trata a Lei nº 

9.657, de 03 de junho de 1998, com as alterações da 
Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 

Cláusula segunda. O processo de reestruturação 
de que trata o caput contemplará as seguintes medidas: 
incorporação de 20% da gratificação de desempenho 
ao vencimento básico e, readequação dos critérios para 
percebimento da Gratificação de Qualificação – GQ. 

Cláusula terceira. O processo de reestruturação 
das carreiras e cargos de Tecnologia Militar terá con-
tinuidade, com as seguintes diretrizes: reestruturação 
das tabelas remuneratórias dos cargos e, aprofun-
damento do processo de fortalecimento da estrutura 
remuneratória para todos os cargos de nível superior, 
intermediário e auxiliar.

Cláusula quarta. O comprometimento das partes 
à continuidade das discussões sobre a reestruturação 
das carreiras e planos especiais de cargos via Mesa 
Nacional de Negociação Permanente. 

Assinaram o Termo de Acordo nº 8/2011: Duva-
nier Paiva Ferreira, Secretário de Recursos Humanos; 
Josemilton M. Costa, Secretário Geral do CONDSEF; 
Pedro Armengol. Pela CUT Executiva Nacional; e, Luiz 
Cláudio de Santana, Diretor do CONDSEF.

Justificação

As justificações necessárias para a solicitação 
do envio deste requerimento de informação a Excelen-
tíssima Senhora Ministra de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, prende-se ao fato, que com o 
advento da Medida Provisória nº 568/2012, de 11 de 
maio de 2012, na Seção VXI, art. 23, assim encontra-
mos:- A Lei nº 9.657, de 03 de junho de 1998, passa 
a vigorar com as seguintes alterações.

As alterações apresentadas acontecem no art. 
21-B, com o acréscimo dos §§ 4º e 5º, onde está defini-
do que os titulares de cargos de nível intermediário das 
carreiras a que se refere o caput somente farão jus ao 
nível 1 da GQ se comprovada a participação em cursos 
de qualificação profissional com carga horária mínima de 
duzentas e cinquenta horas, ou se reconhecida a qualifi-
cação profissional adquirida em, no mínimo, dez anos de 
efetivo exercício no cargo, mediante aplicação de prova 
prática e/ou escrita, por instituição de ensino vinculada 
ao Ministério da Defesa ou aos Comandos Militares, na 
forma disposta em ato do Ministro de Estado de Defesa, 
permitida a delegação aos Comandantes das Forças Ar-
madas. Já no § 5º cita o fazer jus aos níveis II e III desta 
GQ, simplesmente, com ênfase a carga horária mínima de 
exigência e com a ressalva de regulamentação posterior.

Deste modo, faz-se necessário que encaminhe-
mos mais este pedido de requerimento de informação, 
objetivando assim, essas informações complementares, 
por conta do Termo de Acordo nº 8/2011.



19694 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

Estas são Senhor Presidente, as razões que me 
levam a solicitar o deferimento a este Requerimento.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputada 
Andreia Zito, PSDB/RJ.

REQUERIMENTO Nº 5.394, DE 2012 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio do PL nº 263, de 2011, 

requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 106, 
do Regimento Interno, a reconstituição da proposição.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Newton Lima, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.395, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Requer que o Projeto de Lei nº 2.131, 
de 2007, seja remetido à Comissão seguinte, 
nos termos regimentais apontados. 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tendo em vista que o Projeto de Lei nº 2.131, de 

2007, que “torna obrigatória a homologação em cartó-
rio de todo contrato de empréstimo consignado a ser 
efetuado por aposentado ou pensionista do INSS”, não 
foi analisado pela Comissão de Finanças e Tributação 
(onde se encontra desde 22.10.2009) durante o prazo 
regimental, requeiro, nos termo do art. 52, § 6º, sua 
remessa à Comissão seguinte.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal PSB/MG.

REQUERIMENTO Nº 5.396, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Requer, nos termos do art. 52, § 6º, do 
Regimento Interno, a remessa do Projeto de 
Lei nº 5.624, de 2009, ao Plenário.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Considerando que o Projeto de Lei nº 5.624, de 

2009, encontra-se sob a análise da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania desde 03.12.2009, 
solicitamos sua remessa ao Plenário nos termos do 
art. 52, § 6º, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG.

REQUERIMENTO Nº 5.397, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Requer que o Projeto de Lei nº 2.093, 
de 2011 seja despachado à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, além das Comissões constantes 
em seu despacho inicial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 2.093, de 2011, dispõe sobre 

a obrigatoriedade de as instituições financeiras ban-
cárias disponibilizarem acesso, via autoatendimento 
ou internet, às informações previdenciárias de seus 
correntistas.

Estabelece como meios para acesso às informa-
ções mencionadas o uso de terminais de autoatendi-
mento, bem como sítios na rede mundial de compu-
tadores (internet).

A viabilidade do uso dessas tecnologias aden-
tra ao escopo da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática encarregada, segundo 
o art. 32, inciso III, alínea e, do RICD, da análise de 
matérias que tratem de assuntos relativos a comuni-
cações, telecomunicações, informática, telemática e 
robótica em geral.

Diante do exposto, solicitamos a remessa do 
projeto à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, além das Comissões constantes 
em seu despacho inicial.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG.

REQUERIMENTO Nº 5.398, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 
400 e 2.147, ambos de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O monitoramento dos ambientes profissionais e 

dos trabalhadores é objetivo comum a duas proposi-
ções em tramitação nesta Casa.

O Projeto de Lei nº 2.147, de 2011, acrescenta dis-
positivos à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a fim de 
determinar a monitoração eletrônica em todos ambientes 
da administração pública direta e indireta e autarquias 
dos entes da federação e dá outras providências.

O Projeto de Lei nº 400, de 2011, regulamenta o 
monitoramento de trabalhadores por meio de equipa-
mentos de filmagem.

Diante disso, com base no que estipula o art. 142, 
em consonância com o disposto no art. 143, do Regi-
mento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5.399, de 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 
2.220 e 2.299, ambos de 2011.
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
A concessão do salário-maternidade é questão 

regulada por duas proposições em tramitação nesta 
Casa (ambas alteram o art. 71 da Lei nº 8.213, 24 de 
julho de 1991).

O Projeto de Lei nº 2.299, de 2011, estende o 
salário maternidade para 180 (cento e oitenta) dias.

O Projeto de Lei nº 2.220, de 2011 acrescenta 
art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre o salário-maternidade devido às segura-
das mães de prematuros extremos. 

Diante disso, com base no que estipula o art. 142, 
em consonância com o disposto no art. 143, do Regi-
mento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5400, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 7.756, 
de 2010 com o Projeto de Lei nº 7.809, de 
2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A vedação à utilização de informações oriundas 

de cadastro de proteção ao crédito como condicionante 
à contratação de empregado é objetivo comum a duas 
proposições em tramitação nesta Casa.

O Projeto de Lei nº 7.809, de 2010, que altera a 
Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, para incluir entre 
as práticas discriminatórias e limitativas para efeito 
de acesso à relação de emprego, ou sua manuten-
ção, aquelas motivadas por consulta a cadastro de 
inadimplentes.

O Projeto de Lei nº 7.756, de 2010, altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para incluir dispositivo que proíbe a consul-
ta a bancos de dados e cadastros de proteção ao 
crédito, públicos ou privados, para fins de admissão 
de empregados.

Diante disso, com base no que estipula o art. 142, 
em consonância com o disposto no art. 143, do Regi-
mento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP

REQUERIMENTO Nº 5401, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 7.219, 
7.220 e 7.204, todos de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Esta Casa aprecia três projetos de lei que com-

partilham do propósito de modificar o art. 22 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991.

São eles:

- Projeto de Lei 7.219, de 2010, que altera 
o § 4º do art. 22 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre a ampliação da par-
ticipação dos sindicatos no acompanhamento 
da cobrança de multas pela previdência social;

- Projeto de Lei nº 7.220, de 2010 que 
revoga o § 5º do art. 22 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que trata de multa por 
falta de comunicação de acidente de trabalho, 
quando constatar ocorrência de nexo técnico 
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 
decorrente da relação entre a atividade da 
empresa e a entidade mórbida motivadora da 
incapacidade elencada na Classificação Inter-
nacional de Doenças – CID;

- Projeto de Lei nº 7.204, de 2010, que 
acrescenta § 6º ao art. 22 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre a não 
exigência de Comunicação de Acidente de Tra-
balho – CAT na concessão de benefício de au-
xílio-doença decorrente de acidente de trabalho;

Todas as proposições estão atualmente sob aná-
lise da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público.

O pedido encontra amparo no despacho dado 
por esta Mesa ao Requerimento nº 4.739, de 2012.

Diante do exposto, com base nos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno, solicito a tramitação con-
junta dos projetos.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5.402, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 6.706, 
de 2009 (e seus apensos) com o Projeto de 
Lei nº 3.518, de 1989.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A proteção contra despedida de empregados que 

concorrem a eleições sindicais é o propósito comum a 
diversos projetos em tramitação nesta Casa reunidos 
em torno de duas proposições principais.

O Projeto de Lei nº 6.706, de 2009, proibe a dispen-
sa do empregado que concorre a vaga de membro do 
Conselho Fiscal de sindicato ou associação profissional.
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O Projeto de Lei nº 3.518, de 1989, em seu art. 
1º , alínea c, também protege contra despedida o em-
pregado que concorre a eleições sindicais.

O regime de tramitação das proposições envolve 
a análise do Plenário.

Diante disso, com base no que estipula o art. 142, 
em consonância com o disposto no art. 143, do Regi-
mento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5403, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei nº 3.745, de 
2012 com o Projeto de Lei nº 2.342, de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Garantir a portabilidade bancária é o objetivo do 

Projeto de Lei nº 2.342, de 2011, que veda às institui-
ções financeiras a celebração de convênios, contra-
tos ou acordos que impeçam o acesso de clientes a 
operações de crédito ofertadas por outras instituições.

Como esclarece o autor em sua justificação, o 
projeto “visa salvaguardar os funcionários e servidores 
públicos que desejam estabelecer a contratação de cré-
dito consignado voluntário com a instituição financeira 
que melhor atenda a suas expectativas, sem neces-
sidade, no entanto, de vincular-se obrigatoriamente à 
instituição conveniada com seu órgão ou empregador”.

Por isso, a proposição estipula prazo (60 dias) 
para que as instituições financeiras liberem a opera-
ção em favor de outro banco, a partir da livre escolha 
do consumidor e também veda aos órgãos emprega-
dores a indicação de instituição financeira contratada 
na condição de “exclusividade” ou “prioridade” em 
detrimento de outras que ofereçam condições mais 
vantajosas para os consumidores.

Este também é o Propósito do Projeto de Lei nº 
3.745, de 2012, que dispõe acerca da portabilidade 
bancária como direito do consumidor ao estabelecer 
que “as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
assegurarão ao consumidor bancário a faculdade de 
migração de sua conta corrente ou conta salário para 
outras instituições dessa natureza”.

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP

REQUERIMENTO Nº 5404, 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 2.140, de 
2003 (e seus apensos).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O bloco de proposições reunidas em torno do 

Projeto de Lei nº 252, de 2003, visa estipular normas 
gerais relativas a concursos públicos.

O Projeto de Lei nº 2.140, de 2003, dispõe sobre 
a proibição de realização de provas orais em concur-
sos públicos.

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5405, 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.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O bloco de proposições reunidas em torno do 

Projeto de Lei nº 252, de 2003, visa estipular normas 
gerais relativas a concursos públicos.

O Projeto de Lei nº 692, de 2011, visa regular a 
questão do concurso público para ingresso na ativida-
de notarial e de registro. 

Vê-se que o projeto mais antigo tem escopo mais 
amplo que o mais recente, favorecendo a sua trami-
tação conjunta. 

As proposições encontram-se sob análise da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5406, 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 2.474, de 
2011.
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
O bloco de proposições reunidas em torno do 

Projeto de Lei nº 252, de 2003, visa estipular normas 
gerais relativas a concursos públicos.

O Projeto de Lei nº 2.474, de 2011, estabelece a 
obrigatoriedade da doação regular de sangue ser fator 
de desempate em concursos públicos.

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5407, 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 2.525, de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O bloco de proposições reunidas em torno do 

Projeto de Lei nº 252, de 2003, visa estipular normas 
gerais relativas a concursos públicos.

O Projeto de Lei nº 2.525, de 2011, dispõe sobre 
reserva de vagas em concursos públicos. 

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5408, 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 3.662, de 
2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O bloco de proposições reunidas em torno do 

Projeto de Lei nº 252, de 2003, visa estipular normas 
gerais relativas a concursos públicos.

O Projeto de Lei nº 3.662, de 2012, permite aos 
trabalhadores deixarem de comparecer ao trabalho 
por até 8 (oito) horas, para submeter-se a provas de 
concurso público.

Diante da correlação entre as proposições, com 
base no que estipula o art. 142, em consonância com 
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicita-
mos a sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – 
Guilherme Campos, Deputado Federal – PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5409, DE 2012 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Requer a convocação de Sessão So-
lene da Câmara dos Deputados para data 
e hora a ser agendada, em homenagem a 
REDEVIDA de Televisão na pessoa de seu 
emérito fundador, Senhor João Monteiro 
de Barros Filho.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce-
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e 
ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene 
desta Casa, em data e hora a ser agendada a fim de 
Homenagear a REDEVIDA de Televisão na pessoa de 
seu emérito fundador, Senhor JOÃO MONTEIRO DE 
BARROS FILHO.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Sebastião Bala Rocha.

REQUERIMENTO Nº 5410, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Requer a tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei nº 3.024, de 2008, com o Projeto 
de Lei nº 4.296, de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A estabilidade provisória de trabalhadores é tema 

comum tratado em duas proposições que tramitam 
nesta Casa.

O Projeto de Lei nº 3.024, de 2008, que dispõe 
sobre o direito de empregados que gozam de alguma 
forma de estabilidade definida em lei. 

Já o Projeto de Lei nº 4.296, de 2008, dispõe sobre 
a estabilidade de empregados de empresas objeto de 
cisão, fusão, incorporação ou agrupamento societário.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 142 
e 143 do Regimento Interno, solicitamos a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei nºs 3.024, de 2008, e do 
4.296, de 2008.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG.

REQUERIMENTO Nº 5411, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei nºs 5.681, de 2005 (e seu apenso) e 
3.518, de 1989.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Estabelecer as hipóteses em que deve ser conce-

dida estabilidade provisória no emprego é tema com-
partilhado por duas proposições em tramitação nesta 
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Casa, inclusive quanto aos casos dos trabalhadores 
que exercem ou disputam eleições.

É o caso do Projeto de Lei nº 5.681, de 2005 
(e seu apenso) e o Projeto de Lei nº 3.518, de 1989.

Diante da correlação entre as matérias, nos ter-
mos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, so-
licitamos sua a tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2.012. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG.

REQUERIMENTO Nº 5412, DE 2012 
(Do Sr. Fábio Trad)

Requer Sessão Solene em comemo-
ração aos 10 anos da Criação da PROCU-
RADORIA GERAL FEDERAL

Senhor Presidente,
Nos Termos do artigo 68, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados requeiro a Vossa Exce-
lência, sessão Solene em comemoração aos 10 anos 
da criação da PROCURADORIA GERAL FEDERAL, 
a ser realizada se possível em os dias 3 e 7 de julho.

Brasília, 30 de maio de 2012. – Fábio Trad, De-
putado Federal (PMDB/MS) Apoio Do Lider Do PMDB, 
Dep. Henrique Eduardo Alves.

REQUERIMENTO Nº 5413, DE 2012 
(Do Sr. José Chaves)

Requer a reconstituição dos PL´s n°s 
6.624/2009, 396/2011 e 1.312/2011 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, conforme art. 106 

do Regimento Interno desta Casa, a reconstituição das 
proposições listadas abaixo por terem sido extraviadas 
quando da elaboração dos pareceres pelos relatores:

- PL n° 6.624/2009, que “Altera a Lei nº 
8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências, e a 
Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer proce-
dimentos no caso de convocação do veículo 
para sanar defeitos de fabricação”;

- PL n° 396/2011, que “Dispõe sobre o 
fracionamento de medicamentos e dá nova 
redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 
74.170, de 10 de junho de 1974”;

- PL n° 1.312/2011, que “Dispõe sobre 
o fracionamento de medicamentos e dá nova 
redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 
74.170, de 10 de junho de 1974”.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
José Chaves, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5414, DE 2012

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 104, § 2º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, A RE-
TIRADA DE TRAMITAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 
5093/2012, do Sr. Lelo Coimbra e outros, que “requer 
a retirada de tramitação do Recurso n. 117/12, de mi-
nha autoria e outros”.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Paulo 
Freire, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 5415, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Requer a criação de Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de lei nº 4.842/1998, que “Dispõe sobre o 
acesso a recursos genéticos e seus pro-
dutos derivados e dá outras providências”, 
bem como debater e analisar propostas para 
conter a Biopirataria no Brasil. 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so II do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja criada a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de lei nº 4.842/1998, que “Dispõe 
sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos 
derivados e dá outras providências”, bem como debater 
e analisar propostas para conter a Biopirataria no Brasil. 

Justificação

Não é novidade que a vida humana depende 
diretamente da biodiversidade. É ela que fornece ali-
mentos, água, medicamentos, além de ser a fonte de 
muitas outras facilidades para a vida nas sociedades 
contemporâneas. 

A biodiversidade tem um importante valor social, 
cultural e também econômico para os homens. Os frutos 
da biodiversidade não são somente os produtos dire-
tamente extraídos da natureza, mas uma gama muito 
ampla de produtos e serviços ecológicos, incluindo a 
redução das emissões de gases do efeito estufa, a 
capacidade de adaptação aos eventos climáticos ou 
naturais que se intensificam agora e progressivamente 
no futuro, potencial de descobertas de novos produtos 
industriais como os cosméticos, ou para nossa saú-
de (medicamentos). Além disso, devemos considerar 
também os serviços prestados que proporcionam as 
condições adequadas a uma vida saudável, com laser, 
conhecimento, respeito cultural e paisagens. 

No debate internacional, a discussão ocorre em 
torno dos recursos genéticos, que são os recursos que 
possuem também valor científico, tecnológico e, con-
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seqüentemente, econômico – na medida em que se 
transformam em medicamentos ou fórmulas patente-
adas –, além dos valores ecológicos e sócio-culturais. 

O patrimônio natural da Terra é composto por 
plantas, animais, terra, água, a atmosfera e os seres 
humanos! Juntos, fazemos, todos, parte dos ecossiste-
mas do planeta, o que equivale a dizer que, se houver 
uma crise de biodiversidade, nossa saúde e meios de 
subsistência também entram em risco.

Porém, atualmente estamos usando 25% mais 
recursos naturais do que o planeta é capaz de fornecer. 
O resultado é que espécies, habitats e comunidades 
locais estão sofrendo pressões ou ameaças diretas. 
Um exemplo de ameaça que já atinge seres humanos 
é a perda de acesso à água doce.

A biodiversidade é à base da saúde do planeta 
e tem um impacto direto sobre a vida de todos nós. 
A redução da biodiversidade significa que milhões de 
pessoas estão diante de um futuro em que os estoques 
de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doen-
ças e a oferta de água doce será irregular ou escassa.

A diversidade biológica talvez seja a única esfera 
que coloca o Brasil como o país mais rico do planeta. 
Possuímos a maior área contínua de floresta tropical 
do mundo, a Amazônia, entre 10% e 20% das 1,5 mi-
lhão de espécies de seres vivos catalogadas, cerca 
de 55 mil espécies de plantas com sementes, a maior 
diversidade de primatas, anfíbios, peixes de água doce 
e insetos e a terceira maior de aves. Uma riqueza que 
pouco conhecemos. 

Por aqui, a utilização comercial dos recursos 
naturais começou com exploração do pau-brasil, hoje 
ameaçado de extinção, pelos portugueses. Chegamos 
à atualidade com inúmeros casos de apropriação e leva 
e traz de recursos naturais entre continentes, promovi-
do pelos colonizadores do novo mundo. Um exemplo 
emblemático é o da seringueira (Hevea brasiliensis), 
árvore nativa da Amazônia utilizada para a produção 
de borracha, que se tornou uma das principais ativi-
dades econômicas do país entre 1870 e 1920. Ainda 
no fim do século XIX, sementes da seringueira foram 
contrabandeadas por ingleses para o Sudeste Asiático, 
região onde estão hoje os maiores produtores mundiais.

O saque indevido das riquezas naturais, que nos 
anos 1990 ganhou o nome de biopirataria, movimenta 
por ano no mundo cerca de US$ 60 bilhões, segundo 
estimativas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Com a criação desta Comissão Especial pretende-
-se estabelecer a regulamentação do acesso aos 
recursos genéticos e uma melhor compreensão da 
biodiversidade sobre a vida no planeta e possibilitar 
a convergência das agendas de biodiversidade e de 

clima, questões estratégicas para calcar o desenvol-
vimento sustentável do mundo. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.416, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Solicita inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda a Constituição nº 487 
de 2005 que “Dispõe sobre a Defensoria Pú-
blica, suas atribuições, garantias, vedações 
e dá outras providências”. 

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda a 
Constituição nº 487 de 2005 que “Dispõe sobre a De-
fensoria Pública, suas atribuições, garantias, vedações 
e dá outras providências”. 

Justificação

É indispensável que o Congresso Nacional aprecie 
e aprove a PEC 487/05 da maior importância para a 
sociedade brasileira. Trata-se de uma proposta que co-
locará a Defensoria Pública da União – DPU no mesmo 
patamar que as Defensorias Públicas Estaduais, que 
já tem autonomia administrativa e orçamentária plena.

Essa matéria é de extrema importância e relevân-
cia, uma vez que o Estado brasileiro é comprometido 
politicamente com a consecução da Justiça Social, 
prevista em diversos dispositivos da Constituição Fe-
deral: Artigos 3º, 5º, 6º, 7º, 170 e 193. Com isso, faz-se 
necessário que a estrutura estatal volte-se e submeta-
-se à realização dos anseios sociais englobados pelos 
princípios constitucionais.

Destaca-se que um dos instrumentos mais im-
portantes para se galgar à inclusão social é o pleno 
acesso à justiça, direito fundamental, alçado à prote-
ção das cláusulas pétreas pelo legislador constituinte. 
Dessa maneira, a própria Constituição Federal traz, em 
seu bojo, os instrumentos garantidores à consecução 
desse direito.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5417, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Requer a criação de Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer a Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 22 de 2011 
que “Acrescenta parágrafos ao art. 198 da 
Constituição Federal, dispondo sobre a 
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responsabilidade financeira da União, co-
-responsável pelo SUS, na política remune-
ratória e na valorização dos profissionais 
que exercem atividades de agente comu-
nitário de saúde e de agente de combate 
às endemias”.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

inciso I do art. 34, conjugado com art. 114, inciso IV 
do Regimento Interno desta Casa, que seja criada a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22 de 2011 que 
“Acrescenta parágrafos ao art. 198 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a responsabilidade finan-
ceira da União, co-responsável pelo SUS, na política 
remuneratória e na valorização dos profissionais que 
exercem atividades de agente comunitário de saúde 
e de agente de combate às endemias”

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 22 de 
2011, acrescenta alterações necessárias ao pleno 
atendimento dos interesses manifestados por ambas 
as categorias profissionais, preparadas que estão para 
orientar as famílias a cuidarem de sua própria saúde, 
e envolvidas na prevenção de doenças e promoção 
da saúde. 

É importante que os recursos disponibiliza-
dos pela União para pagamento do vencimento dos 
agentes (ACS e ACE) não sejam considerados para 
fim de cumprir as exigências da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (margem prudencial de despesa com 
pessoal), uma vez que esses recursos não fazem 
parte da arrecadação municipal, o que tem dificul-
tado os prefeitos de realizar a efetivação dos agen-
tes de saúde e endemias asseguradas na Emenda 
Constitucional 51/06.

Por estas razões e considerando a importância 
da matéria é que solicito a criação desta Comissão 
Especial para que o assunto possa ser debatido am-
plamente. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5418, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Solicita inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1587 de 2007, que “Dis-
põe sobre a regulamentação do exercício 
da Perfusão Cardiocirculatória e Respi-
ratória”.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1587 
de 2007, que “Dispõe sobre a regulamentação do exer-
cício da Perfusão Cardiocirculatória e Respiratória”.

Justificação

O Projeto de Lei nº 1587 de 2007 encontra-se 
pronto para a Ordem do Dia desta Casa, onde trami-
tou nos termos regimentais, aguardando sua votação. 

O perfusionista é o profissional que, entre outras 
funções, planeja e executa a substituição das funções 
cardiocirculatórias e respiratórias durante o ato cirúr-
gico, mantendo o paciente vivo.

As primeiras gerações dos técnicos em perfusão 
constituíram-se de profissionais muito aptos a lidar com 
a aparelhagem mecânica, mas incapazes de interpretar 
e atuar sobre as alterações da fisiologia do paciente.

A perfusão cardiocirculatória e respiratória somen-
te pode ser exercida por profissionais de nível superior 
das carreiras da área da saúde e biologia, com curso 
de formação especialmente designado para esse fim. 

Entre as atribuições previstas pela proposta para 
o perfusionista, estão monitorar os parâmetros fisio-
lógicos vitais durante a cirurgia e examinar, testar e 
controlar a manutenção dos aparelhos usados. O re-
lator acrescentou, às atribuições previstas no projeto 
inicial, as funções de calcular as doses de anticoagu-
lante sistêmico e de seu neutralizante, de acordo com 
orientação da equipe médica; e participar em cursos e 
treinamentos como discente ou docente.

O perfusionista cardiocirculatório responderá civil e 
penalmente pelo exercício profissional danoso. Pela pro-
posta, o exercício ilegal da profissão configurará contra-
venção penal, sujeitando o contraventor à pena de prisão 
simples, de 15 dias a três meses, ou multa. Além disso, 
o contraventor deverá receber punição administrativa por 
seu conselho regional de fiscalização profissional.

Tenho a certeza de que a implementação desta 
iniciativa contribuirá para o fortalecimento do segmen-
to na área de saúde, motivo pelo qual solicito o apoio 
dos meus pares no sentido de aprovarmos o presente 
requerimento.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5419, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Solicita inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Resolução nº 80 de 1991, que 
“Acrescenta dispositivo ao Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados e dá outras 
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providências”, fixando o prazo máximo de 
duas sessões, para a comissão remeter o 
processo à próxima comissão a que tenha 
sido distribuída a matéria.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Resolução 
nº 80 de 1991, que “Acrescenta dispositivo ao Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências”, fixando o prazo máximo de duas ses-
sões, para a comissão remeter o processo à próxima 
comissão a que tenha sido distribuída a matéria.

Justificação

Projeto de Resolução nº 80 de 1991fixa um prazo 
máximo de duas sessões entre o término da apreciação 
de uma proposição por determinada Comissão e sua 
posterior remessa à Comissão seguinte para exame.

O regimento interno da casa ao cogitar o envio 
do processo diretamente de uma comissão a outra 
(art. 139. iv) deixou de prever qualquer tipo de prazo 
máximo para a realização de tal envio tornando exces-
sivamente discricionário o poder da comissão que se 
manifesta com precedência de manipulação a trami-
tação das proposições, retardando muitas vezes seu 
seguimento e ulterior deliberação.

Tenho a certeza de que a aprovação da presente 
proposta será medida útil e eficaz no processo legisla-
tivo, motivo pelo qual solicito o apoio dos meus pares 
no sentido de aprovarmos o presente requerimento.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5420, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Requer a transformação de Sessão 
Plenária da Câmara dos Deputados em Co-
missão Geral para debater a Proposta de 
Emenda à Constituição de nº 54/1999, que 
dispõe do pessoal em exercício, que não 
tenha sido admitido por concurso público, 
estável ou não, passa a integrar quadro tem-
porário em extinção à medida que vagarem 
os cargos ou empregos respectivos.

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do artigo 91, I, do Regi-

mento Interno, que Vossa Excelência transforme uma 
das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados em 
Comissão Geral, para debater a Proposta de Emenda 
à Constituição de nº 54/1999, “que dispõe do pessoal 

em exercício, que não tenha sido admitido por concurso 
público, estável ou não, passa a integrar quadro tem-
porário em extinção à medida que vagarem os cargos 
ou empregos respectivos”.

Acompanha o presente requerimento o apoiamen-
to necessário para a instalação da Comissão Geral, 
ou seja, a subscrição deste requerimento por mais de 
1/3 dos membros desta Casa.

Justificação

Trata-se de Requerimento para que o Plenário 
desta Casa possa se reunir em Comissão Geral com 
o objetivo de discutir a Proposta de Emenda à Cons-
tituição de nº 54/1999, que dispõe do pessoal em 
exercício, que não tenha sido admitido por concurso 
público, estável ou não, passa a integrar quadro tem-
porário em extinção à medida que vagarem os cargos 
ou empregos respectivos.

Esta matéria é de extrema importância e relevân-
cia, uma vez que altera as Disposições Constitucionais 
Transitórias, criando quadro de pessoal, quadro extinto 
do pessoal temporário e a inclusão dos servidores em 
exercício efetivo.

A aprovação do Projeto de Emenda Constitu-
cional 54/99 permitirá que cerca de 600 mil funcioná-
rios contratados antes de 1988, em todo o país, que 
já vinham prestando serviços ao Poder Público, não 
sofram mais ameaças de demissão, pois terão a suas 
situações funcionais regularizadas definitivamente, 
sem geração de novos gastos, já que esses servido-
res estão trabalhando. 

A PEC 54/99 é na verdade uma proposta que mo-
difica o Art. 19 dos Atos das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT, da Constituição Federal que 
reconheceu apenas os trabalhadores efetivos aqueles 
que entraram no serviço público sem concurso nos 
05(cinco) anos antes da promulgação da Constituição. 
Portanto, promovendo uma injustiça ao não reconhecer 
o direito daqueles que já estavam no serviço público e 
não foram reconhecidos como servidores efetivos no 
ato da promulgação da Constituição em 1988. Contra-
ditoriamente, a lei retroagiu para prejudicar.

A PEC 54/99, com o texto original, através do 
substitutivo adotado pelo Deputado Átila Lira do Piauí, 
define e busca a correção de um equívoco constitu-
cional, não havendo aí “trem da alegria”, mas, sim, a 
reparação de uma injustiça social. Esses servidores 
que ao longo dos anos prestam serviços não têm 
seus direitos reconhecidos, e a maioria já está com 50 
anos ou mais, e praticamente, metade de suas vidas 
foram dedicadas ao serviço público, fizeram funcio-
nar a máquina administrativa deste país, e não têm a 
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perspectiva, caso sejam demitidos, serem inseridos 
no mercado de trabalho, competindo em desigualdade 
com a juventude que está saindo das universidades 
com novos conhecimentos. Assim, em conseqüência, 
excluídos, condenados a viverem as maiores dificul-
dades no capítulo final de suas vidas. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Romero 
Rodrigues, Deputado Federal, PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5421, DE 2012 
(Do Sr. Esperidião Amin) 

Solicita a retirada do Projeto de Lei n° 
3098 de 2012.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput, parágrafo primeiro, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a retirada do Projeto de 
Lei nº 3098 de 2012, de minha autoria, que “Disciplina 
o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação de 
parcerias e convênios entre órgãos públicos e organi-
zações não governamentais”. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 2012. – Deputado 
Esperidião Amin (PP/SC).

DESPACHOS DO PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA/SGM
Aviso no 478-Seses-TCU-Plenário, de 16 de maio 

de 2012, do Tribunal de Contas da União. Encaminha-
mento de Acórdão proferido nos autos do Processo n° 
TC 021.871/2011-6, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam.

Encaminhe-se, por cópia, às Comissões 
de Fiscalização Financeira e Controle e de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Publique-se. Arquive-se.
Em 30-5-12. – Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 3.137/R/2012 (MI 4.325/DF), no 

3.165/R/2012 (MI 4.439/DF), e no 3.184/R/2012 (MI 
3:354/DF), do Supremo Tribunal Federal. Comunica-
ção das decisões nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se. 
Em 30-5-2012. – Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício no 3.151/R/2012, do Supremo Tribunal 

Federal. Comunicação da decisão no Mandado de In-
junção no 4.216/DF.

Publique-se.
Em 30-5-2012. – Marco Maia, Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios no 3.359/R/2012 (MI 3.464/DF), e no 

3.444/R/2012 (MI 4.566/DF), do Supremo Tribunal 
Federal. Comunicação das decisões nos referidos 
Mandados de Injunção.

Publique-se. 
Em 30-5-2012. – Marco Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 104, DE 2011  
(Do Sr. Sandes Júnior) 

Obriga as pessoas jurídicas que co-
mercializem produtos ou serviços pela In-
ternet a informar seu número no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e o 
endereço e o telefone de suas instalações 
físicas 

(Deferido o Requerimento n. 5208/2012, 
Conforme Despacho do Seguinte Teor: “Defiro 
O Requerimento n. 5.208/2012. Apense-Se O 
Projeto de Lei n. 104/2011, e Seus Apensados, 
ao Projeto de Lei n. 1.589/1999, Que Se Encon-
tra Apensado ao Projeto de Lei n. 4.906/2001, 
Nos Termos do Art. 142, C/C o Art. 143, II, B, 
Ambos do RICD. Publique-se. Oficie-se.”) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 576, DE 2012  

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)  

MSC Nº 410/2011 
AV Nº 653/2011 

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Turquia para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Eva-
são Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
a Renda, celebrado em Foz do Iguaçu, em 
16 de dezembro de 2010. 

(Às Comissões de Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição 
Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Urgência) 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2030, DE 2012 

(Do Sr. Stepan Nercessian)

Solicita informações sobre quais as me-
didas que estão sendo desenvolvidas pela 
Comissão de Língua Portuguesa (COLIP), 
para a elaboração de uma obra de referência 
com a ortografia oficial unificada de acordo 
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com o novo modelo ortográfico, que será 
obrigatório a partir de janeiro de 2013, em 
conjunto com todos os países signatários do 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2031, DE 2012 
( Do Sr. Junji Abe)

Solicita informações acerca do Pro-
cesso CPROD 03100.001687/2011-21.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2032, DE 2012 

(Do Sr. Gilmar Machado)

Solicita sobre as ações que integram o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2) no âmbito do Município de Uberlândia (MG).

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2033, DE 2012 

(Do Sr. André Figueiredo)

Solicita informações sobre os recur-
sos arrecadados pela Caixa Econômica 
Federal (CEF) em relação às loterias admi-
nistradas por aquela Instituição.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência, 2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2034, DE 2012 

(Do Sr. Ademir Camilo)

Solicita as informações constantes das 
Notas Técnicas e/ou Ofícios encaminhados 
pelo Ministério do Trabalho aos Sindicatos 
mencionados nos anexos do Requerimento 
nº 1526/2011 e Requerimento nº 1529/2011.
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Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2035, DE 2012 

(Da Sra. Andreia Zito)

Solicita informações sobre a verda-
deira situação do Setor de Classificação 
vegetal do Serviço de Inspeção e Sanidade 
Vegetal (SISV) e ao Centro de Treinamento 
da Inspeção Vegetal/MPARA/RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2036, DE 2012 

(Do Sr. Arnaldo Jordy)

Solicita informações sobre a adequa-
ção pelos órgãos federais da Lei de Acesso 
à Informação.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2039, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações sobre a existên-
cia e andamento de investigações ou pro-
cedimentos acerca dos fatos noticiados 
que ensejaram a saída do Senhor Alfredo 
Nascimento desse Ministério.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2040, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações sobre a existên-
cia e andamento de investigações acerca 
dos fatos noticiados que ensejaram a saí-
da do Senhor Carlos Lupi do Ministério do 
Trabalho e Emprego.
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Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2041, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações sobre a existên-
cia e andamento de procedimentos e inves-
tigações acerca dos fatos noticiados que 
ensejaram a saída do Senhor Carlos Lupi 
desse Ministério.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2042, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações sobre a existên-
cia e andamento de investigações ou pro-
cedimentos acerca dos fatos noticiados 
que ensejaram a saída do Senhor Orlando 
Silva do Ministério do Esporte.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2044, DE 2012 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita informações sobre a existên-
cia e andamento de investigações acerca 
dos fatos noticiados que ensejaram a saída 
do Senhor Mário Negromonte do Ministério 
das Cidades.

Despacho

O presente requerimento de informação 
está de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
O parecer, dispensado o relatório, em confor-
midade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 
11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  2012. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-
-Presidente, Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer da 
senhora Deputada Rose de Freitas, Primeira 
Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em: 30-5-2012.

REQUERIMENTO Nº 5.049, DE 2012  
(Do Sr. Bruno Araújo) 

Requer a apensação do Projeto de Lei 
nº 3088, de 2004, e seus apensados, ao Pro-
jeto de Lei nº 7419, de 2006, por versarem 
sobre matéria correlata 

(Defiro o Requerimento nº 5.049/2012. 
Apense-se o Projeto de Lei nº 3.088/2004 
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Ao Projeto de Lei 71/2003, que se encontra 
apensado ao Projeto de Lei nº 7.419/2006. 
Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto 
de lei nº 7.419/2006 Para incluir a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania para 
proferir parecer quanto ao mérito. Publique-se. 
Oficie-se. [Atualização do despacho do PL nº 
7.419/2006: À CSSF, CDC, CFT (art. 54 do 
RICD) e CCJC (mérito e art. 54 do RICD) – 
proposição sujeita à apreciação pelo plenário. 
Regime de tramitação: prioridade.]) 

REQUERIMENTO Nº 5.095, DE 2012  
(Do Sr. Fabio Trad) 

Solicita a devolução do Projeto de De-
creto Legislativo nº 2.820, de 2010, à Pre-
sidência da Câmara dos Deputados para 
nova distribuição, de forma que este Cole-
giado possa manifestar-se sobre o mérito 
da matéria 

(Defiro o Requerimento n. 5.095/2012, 
Nos Termos do Art. 141 do Regimento Interno 
Da Câmara dos Deputados. Revejo o Despacho 
Inicial Aposto ao Projeto de Decreto Legisla-
tivo n. 2.820/2010 Para Incluir a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, Para 
Pronunciar-se Sobre o Mérito da Proposição. 
Publique-se. Oficie-se. [Atualização do Despa-
cho do PDC n. 2.820/2010: à CVT, Cspcco e 
CCJC (Mérito e Art. 54, RICD) – Proposição 
Sujeita À Apreciação do Plenário. Regime de 
Tramitação: Urgência.]) 

REQUERIMENTO Nº 5.120, DE 2012  
(Do Sr. Darcísio Perondi) 

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, que o Projeto de Lei nº 6.232, de 2009 
passe a tramitar conjuntamente com o Pro-
jeto de Lei nº 14, de 1999 

(Indefiro o Requerimento n. 5.120/2012, 
nos Termos do Art. 142, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, por Entender que 
não há Correlação Apta A Justificar a Apensa-
ção do Projeto de Lei n. 6.232/2009 Ao Proje-
to de Lei n. 14/1999. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.171, DE 2012  
(Do Sr. Guilherme Campos) 

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 
2.680, de 2011 e 6.232, de 2009 

(Indefiro, nos Termos do Art. 142, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
por Entender que não há Correlação Apta a 
Justificar a Apensação do Pl N. 2.680/2011 
ao Pl N. 6.232/2009. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.208, DE 2012  
(Do Sr. Júlio Delgado) 

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 
104, de 2011 (e seus apensos) e 4.906, de 
2001.

(Defiro o Requerimento n. 5.208/2012. 
Apense-se o Projeto de Lei n. 104/2011, e seus 
Apensados, ao Projeto de Lei n. 1.589/1999, 
que se Encontra Apensado ao Projeto de Lei 
n. 4.906/2001, nos Termos do Art. 142, C/C o 
Art. 143, II, B, Ambos do RICD. Publique-se. 
Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.300, DE 2012  
(Do Sr. Wolney Queiroz) 

Requer apensação do PL nº 7029/2006 
ao PL nº 396/2011.

(Indefiro, nos Termos do Parágrafo Único 
do Art. 142 do Ricd, o Pedido de Apensação 
Contido no Requerimento n. 5300/2012, Tendo 
em Vista que o Pl n. 7029/2006, Que Tramita 
Sob Regime de Deliberação Conclusiva no 
Âmbito das Comissões, Já Recebeu Parecer 
de Mérito das Comissões de Defesa do Con-
sumidor, de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio e de Seguridade Social e 
Família. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.355, DE 2012  
(Do Sr. Renato Molling) 

Solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei ° 2.337/2007 

(Defiro a Retirada do Projeto de Lei n. 
2.337/2007, Nos Termos do Art. 104, C.C. o 
art. 114, VII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.375, DE 2012  
(Do Sr. Waldenor Pereira) 

Requer a realização de Sessão Sole-
ne da Câmara dos Deputados para o dia 10 
de julho de 2012, em homenagem aos 80 
anos do Manifesto dos Pioneiros da Edu-
cação Nova 

(Defiro. Publique-se.) 
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COMISSÕES 

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária, Re-
alizada em 24 de Maio de 2012.

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia vin-
te e quatro de maio 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 presença dos Senhores Deputados Ricardo 
Berzoini – Presidente; Alessandro Molon, Fabio Trad 
e Luiz Carlos – Vice-Presidentes; Andre Moura, An-
thony Garotinho, Antonio Bulhões, Bruna Furlan, 
Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado Protó-
genes, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, 
Felipe Maia, Henrique Oliveira, João Paulo Lima, Jor-
ginho Mello, José Mentor, Jutahy Junior, Leonardo 
Picciani, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Mauro Benevides, 
Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paulo Tei-
xeira, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pe-
reira, Vicente Candido, Vieira da Cunha e Zenaldo 
Coutinho – Titulares; Daniel Almeida, Dr. Carlos Al-
berto, Edmar Arruda, Gonzaga Patriota, Gorete Pe-
reira, João Dado, Laercio Oliveira, Márcio Macêdo, 
Marcos Rogério, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinot-
ti, Reinaldo Azambuja, Rosane Ferreira e Sandro Alex 
– Suplentes.Deixaram de comparecer os Deputados 
Alceu Moreira, Armando Vergílio, Arnaldo Faria de 
Sá, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio 
de Andrada, Carlos Bezerra, Dr. Grilo, Félix Mendon-
ça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Jerônimo 
Goergen, João Campos, João Paulo Cunha, José 
Nunes, Luiz Couto, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson 
Pellegrino, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Paes Lan-
dim, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, Pau-
lo Maluf, Sandra Rosado, Vicente Arruda e Vilson 
Covatti. O Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata da vigésima quinta 
reunião ordinária realizada em vinte e três de maio. 
O Deputado Onofre Santo Agostini requereu dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. 
ORDEM DO DIA: Foi solicitada inversão de pauta 
para apreciação dos itens onze, dezoito, oito e dez. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da 
Comissão. Mantendo o acordo firmado com os mem-
bros da Comissão, inicialmente foi apreciada a Re-

dação Final do projeto de lei apresentado conclusi-
vamente nas Comissões, itens 2 da pauta. 1 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.562/09 
– do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta o art. 76-A 
à Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que “dispõe 
sobre as locações de imóveis urbanos e os procedi-
mentos a elas pertinentes”. RELATOR: Deputado 
JOÃO PAULO LIMA. Em votação, foi aprovada. 2 – 
REQUERIMENTO Nº 79/12 – do Sr. João Paulo Lima 
– (PL 4330/2004) – que “requer a realização de Se-
minário para debater do o PL 4330/2004 que Dispõe 
sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros 
e as relações de trabalho dele decorrentes”. O Depu-
tado Nazareno Fonteles subscreveu o requerimento. 
O Deputado Onofre Santo Agostini sugeriu que fos-
sem convidados O Presidente da Confederação Na-
cional da Indústria – Sr. Robson Braga de Andrade, 
e o Professor da USP – Sr. José Pastore. O Deputa-
do Laércio Oliveira sugeriu que também fossem con-
vidados o Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio – Sr. Antônio Oliveira Santos, e o Presiden-
te do Centro Nacional de Modernização Empresarial 
– Professor Lívio Giosa. Em votação, foi aprovado o 
requerimento. 3 – PROJETO DE LEI Nº 5.749/09 – 
do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre as medidas 
necessárias à concretização do direito de voto do 
adolescente internado”. RELATORA: Deputada SAN-
DRA ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação. Vista ao Deputado Fabio Trad, em 24/04/2012. 
O Deputado Marcos Rogério apresentou voto em 
separado em 15/05/2012. . Retirado de pauta por 
acordo. 4 – PROJETO DE LEI Nº 2.377/11 – do Sr. 
Dr. Aluizio – que “dispõe sobre a advertência que deve 
conter as propagandas eleitorais”. RELATOR: Depu-
tado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com emenda. Lido o Parecer pelo 
Deputado Felipe Maia, foi concedida vista ao Depu-
tado Marcos Rogério. O Presidente informou que ha-
via sobre a Mesa requerimento, de autoria do Depu-
tado Laércio Oliveira, de retirada de pauta do item 29 
– PROJETO DE LEI Nº 858/11. O Deputado encami-
nhou favoravelmente. Em votação, foi aprovado o re-
querimento. 5 – PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 – do 
Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a organização 
de brigadas de incêndio voluntárias”. RELATOR: De-
putado SANDRO MABEL. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado Luiz 
Couto, em 24/04/2012. Esgotado o prazo de vista, a 
matéria retornou à discussão. Não houve oradores 
inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado 
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o Parecer contra o voto do Deputado Nazareno Fon-
teles. 6 – 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 responsabilidade exclusiva pelo ato seja do 
dirigente partidário da esfera da federação que o pra-
ticou”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA 
LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta por acordo. 7 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.186/11 – do Sr. Laurez Moreira – que “altera a 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições”. RELATOR: Depu-
tado ROBERTO FREIRE. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação, com substitutivo. Retirado de 
pauta por acordo. 8 – PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 
– do Senado Federal – Aloizio Mercadante – (PLS 
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 mandatá-
rio que deixar o partido”. RELATOR: Deputado ES-
PERIDIÃO AMIN. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Pe-
dro Uczai, em 16/11/2011. Esgotado o prazo de vis-
ta, a matéria retornou à discussão. Discutiram a ma-
téria os Deputados Esperidião Esperidião Amin e 
Onofre Santo Agostini. Retirado de pauta por acordo. 
9 – PROJETO DE LEI Nº 96/11 – do Sr. Rubens Bue-
no – que “altera o § 4º e acrescenta os §§ 5º e 6º ao 
art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para majorar a multa e ampliar o conceito de pesqui-
sa fraudulenta, além de estabelecer novas sanções”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis-
lativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Lido o Parecer pelo Deputado Marcos Rogério, não 
houve oradores inscritos para a discussão. Em vota-
ção, foi aprovado o Parecer. 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 645/11 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “dis-
põe sobre os órgãos provisórios dos partidos políticos 
e dá outras providencias”. RELATOR: Deputado ONYX 
LORENZONI. PARECER: pela inconstitucionalidade 
e injuridicidade. Retirado de pauta por acordo. 11 – 
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”. RELA-
TOR: Deputado PAULO MALUF. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação. Lido o Parecer pelo Deputa-
do Nazareno Fonteles, usaram da palavra os Depu-
tados Roberto Freire, Alessandro Molon. Esperidião 
Amin, Marcos Rogério e Nazareno Fonteles. Foi con-
cedida vista conjunta aos Deputados Alessandro Mo-
lon, Marcos Rogério e Nazareno Fonteles. 12 – PRO-
JETO 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. Lido o Parecer pelo Depu-
tado Esperidião Amin, usaram da palavra os Depu-
tados Roberto Freire, Alessandro Molon e Marcos 
Rogério. Foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Alessandro Molon e Marcos Rogério. 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.784/11 – do Poder Executivo – que “dá 
nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Lido o 
Parecer pelo Deputado Alessadro Molon, discutiram 
a matéria os Deputados Esperidião Amin, Marcos 
Rogério e Alessandro Molon. Em votação, foi aprova-
do o Parecer. O Senhor Presidente encerrou a reunião 
às onze horas e quarenta e seis minutos, antes con-
vocando reunião de Audiência Pública para debater 
o Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2011, para 
a próxima terça-feira, vinte e nove de maio, às qua-
torze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Re-
jane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, 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 Vigésima Sétima Reunião Audiência 
Pública, Realizada em 29 de maio de 2012.

Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do 
dia vinte e nove de maio 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 presença dos Senhores Deputados Ricardo 
Berzoini – Presidente; Alessandro Molon, Fabio Trad e 
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Luiz Carlos – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Andre 
Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bruna Furlan, Carlos 
Bezerra, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, 
Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia, Félix 
Mendonça Júnior, Gera Arruda, João Paulo Cunha, 
Jorginho Mello, José Nunes, Leonardo Picciani, Luiz 
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Mauro Benevides, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Arruda, Vicente 
Candido, Vieira da Cunha e Vilson Covatti – Titulares; 
Alexandre Leite, Antonio Carlos Magalhães Neto, Cida 
Borghetti, Dalva Figueiredo, Daniel Almeida, Dilceu 
Sperafico, Dr. Carlos Alberto, Efraim Filho, Francisco 
Escórcio, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Jaime Mar-
tins, João Dado, Laurez Moreira, Luiz Noé, Marcelo 
Aguiar, Márcio Macêdo, Marcos Rogério, Nazareno 
Fonteles, Odílio Balbinotti, Otoniel Lima, Pauderney 
Avelino, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Roberto 
Teixeira, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câ-
mara – Suplentes.Compareceu também o Deputado 
Silvio Costa, como não-membro.Deixaram de com-
parecer os Deputados Anthony Garotinho, Armando 
Vergílio, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza, 
Danilo Forte, Eduardo Cunha, Evandro Milhomen, 
Fábio Ramalho, Francisco Araújo, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, 
José Mentor, Jutahy Junior, Marcos Medrado, Maurí-
cio Quintella Lessa, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pau-
lo Teixeira, Roberto Freire, Sandra Rosado, Valtenir 
Pereira e Zenaldo Coutinho. ORDEM DO DIA: O Se-
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos da 
reunião destinada à realização de Audiência Pública 
para debater o Projeto de Lei Complementar nº 14, 
de 2011, de autoria do Deputado Silvio Costa, que 
“Dá nova redação à alínea “g” do inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei 
de Inelegibilidade), alterada pela Lei Complementar 
nº 135, de 4 de junho de 2010”, a requerimento do 
Deputado Efraim Filho. O Presidente informou que 
o Relator do projeto era o Deputado Ronaldo Fon-
seca. O Senhor Presidente saudou os presentes e 
informou que foram convidados os Senhores: Benja-
mim Zymler – Presidente do Tribunal de Contas da 
União; Ophir Cavalcante – Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo 
representado pelo Senhor Pedro Henrique Braga; 
Henrique Nelson Calandra – Presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros; Marcelo Lavenère 
– Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; José 
Jairo Gomes – Procurador da República da 1º Região 

e Júlio Marcelo de Oliveira – Movimento de Comba-
te à Corrupção Eleitoral. O Presidente esclareceu os 
critérios para a organização da reunião, informando 
que a palavra seria concedida aos convidados, por 
vinte minutos 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 palestrantes presentes a compor a Mesa 
e concedeu-lhes a palavra. O Presidente concedeu a 
palavra para exposição aos convidados – Senhores 
Benjamin Zymler, Pedro Henrique Braga, Henrique 
Nelson Calandra e Marcelo Lavenère. O Deputado 
Silvio Costa, autor do projeto, usou da palavra antes 
do pronunciamento dos demais convidados por ter 
de se retirar para reunião da CPMI. Assumiu a Presi-
dência o Deputado Alessandro Molon. Continuaram a 
exposição os convidados Júlio Marcelo de Oliveira e 
José Jairo Gomes. O Presidente registrou a presença 
da Drª Renata Gil, representante da Associação dos 
Magistrados Brasileiros. Reassumiu a Presidência 
o Deputado Ricardo Berzoini. O Senhor Presidente 
agradeceu a intervenção dos convidados e concedeu 
a palavra ao autor do Requerimento de Audiência Pú-
blica, Deputado Efraim Filho. Em seguida, concedeu 
a palavra ao relator do Projeto, Deputado Ronaldo 
Fonseca, e aos parlamentares inscritos para debater, 
Deputados Vicente Arruda, Eliseu Padilha, Alessandro 
Molon, Mendonça Filho, Fabio Trad, Rosane Ferrei-
ra, Luiz Couto e Marcos Rogério. Após a intervenção 
dos parlamentares, o Presidente concedeu a palavra 
aos convidados para que respondessem aos ques-
tionamentos e fizessem suas considerações finais. O 
Presidente agradeceu a presença de todos e encer-
rou a reunião às dezoito horas e oito minutos, antes 
convocando reunião ordinária para quarta-feira, dia 
trinta de maio, às dez horas, para apreciar os itens 
da pauta já divulgada. E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ricardo Berzoini, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião de Audiência Pública, 
Realizada em 15 de maio de 2012. 

Às quinze horas e dois minutos do dia quinze 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, no 
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Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Marcio Reinaldo 
Moreira – Presidente; Renato Molling – Vice-Presiden-
te; Antonio Balhmann, José Augusto Maia e Ronaldo 
Zulke – Titulares; Afonso Florence, Esperidião Amin 
e Mário Feitoza – Suplentes. Compareceu também 
a Deputada Janete Rocha Pietá, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados João Lyra, 
João Maia, Luis Tibé, Miguel Corrêa, Vinicius Gurgel 
e Zeca Dirceu. Justificou a ausência o Deputado Jâ-
nio Natal. ABERTURA: O Deputado Ronaldo Zulke 
declarou abertos os trabalhos da Audiência Pública 
e informou que a Reunião estava sendo realizada em 
razão da aprovação do Requerimento n.º 42/2011, de 
iniciativa dos Deputados Miguel Corrêa e Dr. Ubiali, 
com o objetivo de discutir a implantação e o funcio-
namento das Zonas de Processamento de Exporta-
ção – ZPE. Em seguida, o Deputado Ronaldo Zulke 
convidou para fazer parte da Mesa de Exposições os 
senhores: GUSTAVO SABÓIA FONTENELE E SILVA, 
Secretário Executivo do Conselho Nacional das Zonas 
de Processamento de Exportação do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 
representando a Subchefia da Análise e Acompanha-
mento de Políticas Governamentais da Casa Civil da 
Presidência da República e o MDIC; DYOGO HENRI-
QUE DE OLIVEIRA, Secretário Adjunto da Secretaria 
Executiva do Ministério da Fazenda; e MARCELO ANI-
BAL HASBANI, Analista Ambiental do Departamento 
de Produção e Consumo Sustentáveis da Secretaria 
de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 
(SAIC) do Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, 
o Deputado Ronaldo Zulke explicou as regras de con-
dução dos trabalhos da Audiência Pública e passou 
a palavra, por vinte minutos, ao palestrante Gustavo 
Sabóia Fontenele e Silva. Em seguida, o Deputado 
Ronaldo Zulke passou a condução dos trabalhos ao 
Deputado Antonio Balhmann, que, dando sequência 
às exposições, passou a palavra, por vinte minutos, 
aos demais palestrantes, Dyogo Henrique de Olivei-
ra e Marcelo Anibal Hasbani. Encerrada a fase das 
exposições, o Deputado Antonio Bahlmann iniciou a 
fase dos debates e fez uso da palavra o Deputado 
Renato Molling. Em seguida, o Deputado Antonio 
Balhmann passou a condução dos trabalhos ao De-
putado Afonso Florence. Continuando a fase dos de-
bates, fizeram uso da palavra os Deputados Renato 
Molling e Antonio Balhmann. Na fase dos debates, 
como participante, também fez uso da palavra o se-
nhor Jackson Salomão, representante do Ministério 
da Integração Nacional. Para responder às indaga-
ções dos participantes e realizar suas considerações 
finais, o Presidente em exercício, Deputado Afonso 

Florence, passou a palavra aos expositores Marcelo 
Anibal Hasbani, Dyego Henrique de Oliveira e Gustavo 
Sabóia Fontenele e Silva. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Deputado Afonso Florence 
agradeceu a presença de todos os palestrantes e do 
público presente e encerrou a reunião às dezesseis 
horas e quarenta minutos, antes convocando os se-
nhores membros da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio para a Reunião De-
liberativa Ordinária, a ser realizada no dia dezesseis 
de maio de 2012, quarta-feira, às nove horas, naquele 
mesmo Plenário. E, para constar, eu, Anamélia Lima 
Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Afonso Florense, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor encontra-se 
gravado e passa a integrar o seu arquivo documental.  

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 12.ª Reunião Ordinária, Realizada em 
16 de maio de 2012.

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezes-
seis de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Senhores Deputados Mar-
cio Reinaldo Moreira – Presidente; Renato Molling 
– Vice-Presidente; Antonio Balhmann, João Maia, 
José Augusto Maia, Ronaldo Zulke e Zeca Dirceu – 
Titulares; Ângelo Agnolin, Damião Feliciano, Edson 
Ezequiel, Esperidião Amin, Guilherme Campos, João 
Bittar, Mandetta, Osmar Terra, Renzo Braz e Welling-
ton Fagundes – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados João Lyra, Luis Tibé, Miguel Corrêa e 
Vinicius Gurgel. Justificou a ausência o Deputado 
Jânio Natal. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou em apreciação as Atas da 9.ª Reunião De-
liberativa Ordinária e da 10.ª Reunião Extraordinária 
de Audiência Pública, ambas realizadas no dia nove 
de maio de 2012. Por solicitação do Deputado João 
Maia, foi dispensada a leitura das Atas. Submetidas 
à votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
A – Informes: 1 – o Senhor Presidente informou aos 
senhores parlamentares que no dia 5 de junho, terça-
-feira, às 15 horas, no Plenário 2, localizado no Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, acontecerá a Reunião 
Conjunta das Comissões Temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, em atendimento ao disposto no 
Art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 
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a presença do presidente do Banco Central do Brasil, 
Dr. Alexandre Tombini. A reunião pretende avaliar o 
cumprimento dos objetivos e metas das políticas mo-
netária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto 
e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços do Banco Central do 
Brasil, referente ao exercício de 2011. 2 – o Deputa-
do Wellington Fagundes pediu a palavra, pela ordem, 
e solicitou a inclusão de um representante do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 
entre os convidados listados no Requerimento n.º 
70/2012, sobre a Mesa Redonda que será realizada 
no Município de Rondonópolis – MT. ORDEM DO DIA: 
A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 71/12 
– do Sr. Afonso Florence e outros – que “requer a re-
alização de seminários nos nove estados nordestinos 
com representantes de organizações governamentais 
e não governamentais para discutir os problemas e 
alternativas de convivência com a seca no semiárido 
nordestino”. Retirado de pauta, de ofício. 2 – RE-
QUERIMENTO Nº 72/12 – do Sr. Afonso Florence – 
que “requer a realização de Audiência Pública con-
junta com Comissão Mista de Orçamento pra debater 
a situação da estiagem no Nordeste Brasileiro”. Re-
tirado de pauta, de ofício. 3 – REQUERIMENTO Nº 
73/12 – do Sr. Renato Molling e outros – (PL 3709/2008) 
– que “requer que esta comissão realize Audiência 
Pública para discutir o PL 3709/2008, que dispõe so-
bre alteração do artigo 229-C, da Lei 9.279,de 
14.05.1996 e dá outras providências, bem como apen-
sados”. Discutiram a matéria: Dep. João Maia (PR-
-RN), Dep. Guilherme Campos (PSD-SP), Dep. An-
tonio Balhmann (PSB-CE), Dep. Marcio Reinaldo 
Moreira (PP-MG) e Dep. Renato Molling (PP-RS). 
Encerrada a discussão e submetido à votação, o Re-
querimento foi aprovado, com a solicitação do De-
putado João Maia de que a discussão verse também 
sobre o PL n.º 2236/2011. B – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 4 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 90/11 – do Sr. 
Zeca Dirceu – que “autoriza o Poder Executivo a di-
vulgar, diariamente, os dados relativos a operações 
de importação e de exportação”. RELATOR: Deputa-
do JOÃO MAIA. PARECER: pela rejeição. Vista ao 
Deputado Ronaldo Zulke, em 28/3/2012. O Depu-
tado Ronaldo Zulke apresentou voto em separado 
em 16/5/2012. Discutiram a matéria: Dep. Ronaldo 
Zulke (PT-RS), Dep. Zeca Dirceu (PT-PR), Dep. An-
tonio Balhmann (PSB-CE) e Dep. João Maia (PR-RN). 
Retirado de pauta a requerimento do Relator, De-
putado João Maia, para refazer o parecer. 5 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 125/12 – do Sr. 
Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. PARECER: pela 
aprovação. Não deliberado. 6 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 520/11 – do Senado Fe-
deral – (PDS 246/2011) – que “aprova a Programação 
Monetária para o 3º trimestre de 2011”. RELATOR: 
Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação. 
Não deliberado. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 7 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 439/11 
– do Sr. Mendonça Filho – que “susta os efeitos do 
Decreto nº 7.567, de 2011, da Presidente da Repú-
blica”. RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição. Não deliberado. C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: PRIORIDADE 8 – PROJETO DE LEI Nº 
2.709/11 – do Senado Federal – Renan Calheiros – 
(PLS 59/2010) – que “altera a Lei nº 11.110, de 25 
de abril de 2005, que institui o Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), a Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, que institui os 
Fundos Constitucionais de Financiamento 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 finan-
ciamento de que tratam”. RELATOR: Deputado JOÃO 
MAIA. PARECER: pela aprovação. Não deliberado. 
9 – PROJETO DE LEI Nº 2.710/11 – do Senado Fe-
deral – Gim Argello – (PLS 185/2010) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Cristalina, no Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado AFONSO FLOREN-
CE. PARECER: pela aprovação. Não deliberado. 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 683/11 – do Sr. Weliton Prado – que “estabelece 
condições para o comércio varejista e da outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 
PARECER: pela aprovação na forma do substitutivo. 
Não deliberado. 11 – PROJETO DE LEI Nº 3.093/08 
– do Sr. José Airton Cirilo – que “dispõe sobre a obri-
gatoriedade de instalação de berçário em órgãos e 
entidades públicas e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 7687/2010) RELATOR: Deputado OSMAR 
TERRA. PARECER: pela rejeição deste e pela apro-
vação do PL 7687/2010, apensado, com emenda. O 
Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 16/5/2012. Não deliberado. 12 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.788/11 – do Sr. Mendonça Filho 
– que “dispõe sobre a restrição de financiamento de 
operações de concentração econômica pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: 
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pela rejeição. Não deliberado. 13 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.236/11 – do Sr. Audifax – que “altera a Lei 
nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que “Cria o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá ou-
tras providências”, para dispor sobre o exame de pa-
tentes”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Gui-
lherme Campos e Renato Molling, em 25/4/2012. 
Retirado de pauta pelo Relator, para realização de 
Audiência Pública em conjunto com o Requeri-
mento n.º 73/2012. 14 – PROJETO DE LEI Nº 
6.356/05 – do Sr. Vicentinho – que “regulamenta a 
demissão coletiva e determina outras providências”. 
(Apensado: PL 5232/2009 (Apensado: PL 5353/2009)) 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 5232/2009, e do PL 
5353/2009, apensados. O Deputado Guilherme Cam-
pos apresentou voto em separado em 8/8/2007. 
Não deliberado. 15 – 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. Não deliberado. 16 – 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 separado em 
9/8/2011. Não deliberado. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 376/11 – da Sra. Nilda Gondim – que “dispõe so-
bre a obrigatoriedade de manutenção e regulagem 
de calibrador de pneus”. RELATOR: Deputado MIGUEL 
CORRÊA. PARECER: pela aprovação. Não delibe-
rado. 18 – PROJETO DE LEI Nº 722/11 – do Sr. Jor-
ge Corte Real – que “estabelece medidas de estímu-
lo ao investimento, 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. Não deliberado. 
19 – PROJETO DE LEI Nº 896/11 – do Sr. Dimas 
Ramalho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, para determinar 
o acesso gratuito dos assinantes do sistema de tele-
fonia móvel aos serviços 0800”. RELATOR: Deputado 
MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela aprovação. Não 
deliberado. 20 – 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 Cidadã, destinado à pror-

rogação da licença-maternidade mediante concessão 
de incentivo fiscal, para ampliar a licença-paternida-
de para os casos mencionados”. RELATOR: Deputa-
do RONALDO ZULKE. PARECER: pela aprovação, 
com emendas. Não deliberado. 21 – 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 obri-
gar as empresas incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização a aplicar cinco por cento do seu lucro 
tributável nas microrregiões em que atuam”. RELA-
TOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. PARECER: 
Parecer Reformulado do Relator, Dep. Antonio Balh-
mann (PSB-CE), pela aprovação. Não deliberado. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente, Deputado Marcio Reinaldo Moreira, en-
cerrou os trabalhos às onze horas e dezesseis minu-
tos, antes convocando os senhores membros para a 
Reunião de Audiência Pública Extraordinária sobre o 
PLP 11/2011, que “altera a Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996, para estabelecer a inci-
dência de ICMS sobre operações de exportação de 
produtos primários não renováveis”, a se realizar 
dentro de cinco minutos, naquele mesmo Plenário. E, 
para constar, eu, Anamélia Lima Rocha Fernandes, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Marcio 
Reinaldo Moreira, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor encontra-se gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar seu arquivo 
documental. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 13ª Reunião Extraordinária de Audi-
ência Pública, Realizada em 16 de maio de 2012. 

Às onze horas e vinte e sete minutos do dia 
dezesseis de maio de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Marcio Reinaldo Moreira – Presidente; Renato Molling 
– Vice-Presidente; João Maia, Antonio Balhmann, José 
Augusto Maia, Ronaldo Zulke e Zeca Dirceu – Titula-
res; Guilherme Campos, Mandetta, Damião Feliciano, 
Esperidião Amin, Edson Ezequiel, Osmar Terra, Ren-
zo Braz, Wellington Fagundes, Ângelo Agnolin, João 
Bittar – Suplentes. Também estiveram presentes os 
Deputados Luiz Argôlo, Luiz Fernando Machado e Ber-
nardo Santana de Vasconcellos, como não membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados João Lyra, 
Luis Tibé, Miguel Corrêa e Vinicius Gurgel. Justificou 
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a ausência o Deputado Jânio Natal. ABERTURA: O 
Presidente, Deputado Marcio Reinaldo Moreira de-
clarou abertos os trabalhos da Audiência Pública e 
informou que a Reunião estava sendo realizada em 
razão da aprovação do Requerimento n.º 62/2011, de 
iniciativa do Deputado Ronaldo Zulke, com o objetivo 
de discutir a incidência de ICMS sobre operações de 
exportação de produtos primários não renováveis, 
matéria objeto do Projeto de Lei Complementar n.º 
11/2011. Em seguida, o Presidente convidou para 
fazer parte da Mesa de Exposições os senhores: 
ROBERTO JORGE ENRIQUE DANTAS, Diretor de 
Planejamento da Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC; NILO EMANOEL RENDEIRO DE 
NORONHA, Sub-Secretário de Fazenda do Estado 
do Pará, representando o Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária – CONFAZ; e JOSÉ FERNANDO 
COURA, Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de 
Mineração – IBRAM, representando também a Vale 
do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional – 
CSN. Em seguida, o Presidente explicou as regras 
de condução dos trabalhos da Audiência Pública e 
passou a palavra, por vinte minutos, ao palestrante 
José Fernando Coura. Em seguida, o Deputado Marcio 
Reinaldo Moreira passou a condução dos trabalhos 
ao Deputado Ronaldo Zulke, que, dando sequência 
às exposições, passou a palavra, por vinte minutos, 
aos demais palestrantes, Nilo Emanoel Rendeiro e 
Roberto Jorge Enrique. Encerrada a fase das expo-
sições, o Deputado Ronaldo Zulke iniciou a fase dos 
debates e fizeram uso da palavra os Deputados Anto-
nio Balhmann, Luiz Argôlo, Luiz Fernando Machado, 
Bernardo Santana de Vasconcellos e Mandetta. Para 
responder às indagações dos participantes e realizar 
suas considerações finais, o Presidente em exercí-
cio, Deputado Afonso Florence, passou a palavra aos 
expositores Nilo Emanoel Rendeiro, José Fernando 
Coura e Roberto Jorge Enrique. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Deputado Ronaldo 
Zulke agradeceu a presença de todos os palestran-
tes e do público e encerrou a reunião às treze horas 
e dezessete minutos, antes convocando os senhores 
membros da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio para o Seminário “Desa-
fios da Indústria Brasileira Frente à Competitividade 
Internacional”, a ser realizado a partir das nove horas 
do dia 22 de maio, no Auditório Petrônio Portela do 
Senado Federal. E, para constar, eu, Anamélia Lima 
Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ronaldo Zulke, e publicada no Diário da 

Câmara dos Deputados. O inteiro teor encontra-se 
gravado e passa a integrar o seu arquivo documental.  

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária , 
de Audiência Pública,  Realizada no dia 22 de maio 
de 2012.

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do 
dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e doze, 
reuniu-se ordinariamente a Comissão de Educação 
e Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Deputados titula-
res: Newton Lima – Presidente, Raul Henry – 1º Vice-
-Presidente, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, Gabriel 
Chalita, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Paulo 
Freire, Professora Dorinha Seabra Rezende, Regi-
naldo Lopes, Tiririca e Waldenor Pereira. Deputados 
suplentes: Aline Corrêa, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, 
João Bittar, José Linhares e Keiko Ota. Foi registrada 
a presença dos parlamentares não integrante da Co-
missão, Deputados Bohn Gass, Chico Lopes e We-
liton Prado. Deixaram de comparecer os Deputados 
titulares: Acelino Popó, Ademir Camilo, Alex Canzia-
ni, Alice Portugal, Artur Bruno, Biffi, Chico Alencar, 
Joaquim Beltrão, Jorge Boeira, Lelo Coimbra, Mara 
Gabrilli, Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto 
Itamaraty, Professor Setimo, Rogério Marinho, Ste-
pan Nercessian e Waldir Maranhão. ABERTURA: O 
Presidente Deputado Newton Lima (PT/SP) declarou 
aberta a reunião de audiência pública convocada para 
debater “as dificuldades enfrentadas por Estados e 
Municípios na implementação do Piso Nacional dos 
Professores (Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008)”. 
Atendendo ao Requerimento nº 135/2011, do Depu-
tado Luiz Noé. O Presidente convidou as seguintes 
autoridades para tomarem assento à mesa: a senho-
ra Maria Eulalia Nascimento, Secretária-Adjunta de 
Educação do Rio Grande do Sul; Ricardo Dantas, Se-
cretário de Estado de Administração do Governo do 
Estado de Pernambuco; Vilson Roberto Bastos dos 
Santos, Prefeito Municipal de Cruz Alta/RS; e Milton 
Canuto de Almeida, Vice-Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). O 
Presidente teceu alguns comentários acerca do tema 
em discussão e em seguida anunciou a existência da 
lista de inscrição para o debate, e informou que para 
o melhor ordenamento dos trabalhos, observado o 
disposto no art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, adotaria os seguintes critérios: cada 
expositor teria o prazo de vinte e cinco minutos para 
sua alocução, prorrogáveis por mais cinco minutos, 
só podendo ser aparteado durante a prorrogação; 
somente após os participantes terminarem suas ex-
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posições, passaria ao debate com os senhores depu-
tados; o autor do requerimento teria dez minutos para 
fazer seus comentários e eventuais interpelações aos 
palestrantes; os demais deputados inscritos para o 
debate teriam o tempo de, no máximo, três minutos 
para suas intervenções; os expositores teriam igual-
mente três minutos para responderem as interpela-
ções que lhes fossem dirigidas; seriam autorizadas 
para o debate, inscrições com os seguintes critérios 
de preferência: autor do requerimento; membros da 
Comissão de Educação e Cultura; e outros parlamen-
tares. Ato contínuo, O Presidente convidou o Depu-
tado Luiz Noé para sucedê-lo na coordenação dos 
trabalhos. O Presidente em exercício proferiu algumas 
considerações sobre a matéria em discussão e em 
seguida outorgou a palavra ao primeiro convidado, a 
senhora Maria Eulalia Nascimento, para dar início à 
suas exposições. Encerrada a exposição, o Presidente 
em exercício concedeu a palavra ao senhor Ricardo 
Dantas, que fazendo uso de projetor multimídia, dis-
correu, de forma detalhada, sobre os dados estatísti-
cos de maior relevância, revelados em sua pesquisa. 
Encerrada a exposição, o Presidente em exercício 
concedeu a palavra aos demais palestrantes para que 
procedessem às suas apresentações. Encerradas as 
narrativas, deu-se início ao debate. Manifestaram-se os 
Deputados Izalci, Fátima Bezerra, Professora Dorinha 
Seabra Rezende e Waldenor Pereira. Não havendo 
mais oradores inscritos o Presidente em exercício en-
cerrou a lista de inscrição para o debate, agradeceu a 
presença de todos, em especial a dos convidados, e 
outorgou a palavra a esses para os esclarecimentos 
que julgassem pertinentes e para suas considerações 
finais. Os expositores concluíram as suas narrativas, 
agradeceram aos presentes, em especial ao autor do 
requerimento e aos demais parlamentares. ENCER-
RAMENTO: não havendo mais oradores inscritos, 
o Deputado Luiz Noé, no exercício da Presidência, 
agradeceu as presenças dos convidados, dos parla-
mentares e demais autoridades, e declarou encerrada 
a reunião às dezessete horas e dez minutos, tendo 
antes convidado os senhores membros para a reunião 
ordinária deliberativa, dia 23 de maio, às 10 horas, 
plenário 10, para tratar dos assuntos constantes da 
pauta. O inteiro teor da reunião foi gravado e filmado, 
passando os arquivos de áudio e vídeo a integrarem 
o acervo documental desta reunião, para posterior 
degravação mediante solicitação escrita devidamen-
te justificada. E, para constar, eu Marivaldo Ferreira 
da Silva lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Secretário desta Co-
missão de Educação e Cultura, Jairo Luís Brod e pelo 

Presidente Deputado Newton Lima, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária, 
Realizada em 23 de maio de 2012.

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do 
dia vinte e três de maio do ano de dois mil e doze, 
reuniu-se ordinariamente a Comissão de Educação 
e Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Deputados titula-
res: Newton Lima – Presidente; Raul Henry, Pedro 
Uczai e Paulo Rubem Santiago – Vice-Presidentes; 
Ademir Camilo, Alex Canziani, Alice Portugal, Biffi, 
Chico Alencar, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, Ga-
briel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Jorge Boeira, 
Lelo Coimbra, Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Ga-
brilli, Paulo Freire, Professora Dorinha Seabra Re-
zende, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Stepan 
Nercessian, Tiririca, Waldenor Pereira e Waldir Ma-
ranhão. Deputados suplentes: Aline Corrêa, Ander-
son Ferreira, Angelo Vanhoni, Antônio Roberto, Arios-
to Holanda, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, Geraldo 
Resende, Gilmar Machado, Jandira Feghali, Jean 
Wyllys, João Bittar, Jorginho Mello, José Linhares, 
Keiko Ota, Miriquinho Batista, Oziel Oliveira, Rogério 
Peninha Mendonça e Severino Ninho. O Deputado 
Stepan Nercessian teve a ausência justificada na 
sessão do dia 16/05/2012, na forma do Oficio nº 94/12-
LID. Deixaram de comparecer os Deputados titulares: 
Acelino Popó, Artur Bruno, Pinto Itamaraty e Profes-
sor Setimo. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal conforme estabelecido no art. 50 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente De-
putado Newton Lima (PT/SP) declarou iniciados os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das seguin-
tes reuniões: 11ª Reunião Ordinária Deliberativa, re-
alizada em 16/5/2012; Reunião de Instalação e Elei-
ção da Subcomissão Permanente de Cultura, reali-
zada em 9/5/2012; Reunião de Instalação e Eleição 
da Subcomissão Especial de Formação e Carreira 
Docente, realizada em 9/5/2012; e Ordinária Delibe-
rativa da Subcomissão Rio+20, realizada em 
22/05/2012 dispensando suas leituras tendo em vis-
ta prévia distribuição aos senhores membros. Em 
votação, as Atas foram aprovadas à unanimidade. 
AVISOS: O Presidente proferiu os seguintes comu-
nicados: A fixação do prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamenta-
ria deve ocorrer tão logo seja aprovado o Relatório 
Preliminar. No momento em que tal fato acontecer, a 
Secretaria da Comissão informa a todos os gabinetes; 
Continuação das eleições das mesas diretoras das 
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demais subcomissões especiais e permanentes no 
âmbito desta Comissão; e Inscrições ao Prêmio 
DARCY RIBEIRO até o dia 30/05/2012. O Presidente 
congratulou-se, ainda, com o Presidente do Conselho 
de Educação – CNE, Antônio Carlos Caruso Ronca 
e o Presidente da Câmara de Educação Básica, Fran-
cisco Aparecido Cordão, aos quais sua Excelência 
dirigiu palavras enaltecedoras pela brilhante palestra 
realizada nesta data, em que abordaram a necessi-
dade de articulação entre União, estados e municípios 
na gestão e implementação das novas diretrizes edu-
cacionais. Fizeram uso da palavra para breves comu-
nicações, os Deputados Paulo Rubem Santiago, Fá-
tima Bezerra, Chico Alencar, Waldenor Pereira e Pe-
dro Uczai. EXPEDIENTE: O Presidente informou o 
encaminhamento, aos senhores parlamentares, de 
Oficio em que informa as novas regras para a entre-
ga de relatórios de proposições e respectivos votos, 
visando dar maior celeridade à tramitação dos pro-
cessos. Fez, ainda, distribuir cópia da Lei 12.345/2010, 
que trata dos critérios para criação de datas come-
morativas. ORDEM DO DIA: B – Requerimentos: 1 
– Apreciação do Requerimento nº 172/12 – do De-
putado Rogério Marinho – que “requer que seja rea-
lizada Reunião de Audiência Pública com a presença 
dos Senhores: Luiz Cláudio da Costa – Presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP); Priscila Fonseca da 
Cruz – Diretora Executiva do Movimento Todos pela 
Educação e Simon Schwartzman – Especialista em 
Educação para discutir os resultados do ensino médio 
brasileiro, evidenciados no último censo escolar de 
2011”. O Autor expôs as razões pelas quais o Reque-
rimento deveria ser aprovado. Discutiu a matéria o 
Deputado Waldenor Pereira. Em votação, o Requeri-
mento foi aprovado à unanimidade, com a sugestão 
do Deputado Newton Lima para incluir o nome do 
Deputado Reginaldo Lopes, na qualidade de Presi-
dente da Comissão de Reformulação do Ensino Mé-
dio, para também compor a Mesa dos convidados a 
serem ouvidos. 2 – Apreciação do Requerimento nº 
173/12 – do Deputado Rogério Marinho – que “requer 
que seja realizada Reunião de Audiência Pública com 
a presença dos Senhores: Romeu Caputo – diretor 
de Articulação e Apoio aos Sistemas de Ensino da 
Educação Básica, José Carlos Dias de Freitas presi-
dente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e César Callegari – secretário da 
Educação Básica do MEC para discussão do Progra-
ma Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equi-
pamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância)”. O Autor constextualizou as ra-
zões pelas quais o Requerimento deveria ser apro-

vado. Não houve debate. Em votação, o Requerimen-
to foi aprovado à unanimidade. Dando continuidade 
à ordem do dia, o Presidente, atendendo aos Reque-
rimentos apresentados e aprovados, retirou da Pau-
ta os seguintes projetos: 4 – Projeto de Decreto 
Legislativo nº 3/11 – do Deputado Rubens Bueno 
– que “susta a aplicação do art. 19 da Portaria nº 10, 
de 30 de abril de 2010, do Ministério da Educação 
que dispõe sobre procedimentos para inscrição e 
contratação de financiamento estudantil a ser conce-
dido pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES)”. Relator: Deputado Reginal-
do Lopes. Parecer: pela rejeição. Vista ao Deputado 
Stepan Nercessian em 09/05/2012. (Avulso Nº 4). O 
Deputado Stepan Nercessian apresentou voto em 
separado. Autor da proposta de retirada de pauta: 
Deputado Newton Lima. 5 – Projeto de Lei nº 6.765/10 
– do Senador Demosténes Torres – (PLS 300/2009) 
– que “denomina “Campus Ceres – Domingos Men-
des da Silva” o campus do Instituto Federal Goiano, 
localizado em Ceres, Estado de Goiás”. Relator: De-
putado Waldenor Pereira. Parecer: pela rejeição. (Avul-
so Nº 103). Autor do Requerimento: Deputado Wal-
denor Pereira. 8 – Projeto de Lei nº 1.429/07 – do 
Deputado Silvio Torres – que “altera a Lei n.º 9.615, 
de 24 de março de 1998”. (Apensado: PL 3786/2008). 
Relator: Deputado Dr. Ubiali. Parecer: pela aprovação 
deste, e pela rejeição do PL 3786/2008, apensado. 
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em 
separado em 09/07/2008. (Avulso Nº 23). Autor do 
Requerimento: Deputado Dr. Ubiali. 9 – Projeto de 
Lei nº 4.124/08 – do Deputado Chico Alencar – que 
“define o funk como forma de manifestação cultural 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Paulo 
Rubem Santiago. Parecer: pela rejeição, com envio 
de Indicação ao Poder Executivo. (Avulso Nº 111). 
Autor do Requerimento: Deputado Paulo Rubem San-
tiago. 10 – Projeto de Lei nº 4.237/08 – do Deputado 
Sandes Júnior – que “obriga os funcionários de cre-
ches particulares e outras entidades de atendimento 
conveniadas com o Poder Público a notificação dos 
casos de violência contra a criança e adolescente aos 
Conselhos Tutelares, nos termos do art. 13 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 7728/2010 (Apensados: PL 
1941/2011, PL 1960/2011 e PL 2091/2011)). Relato-
ra: Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 
Parecer: pela rejeição deste, do PL 7728/2010, do PL 
1941/2011, do PL 1960/2011, e do PL 2091/2011, 
apensados. (Avulso Nº 112). Autor do Requerimento: 
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 19 
– Projeto de Lei nº 496/11 – do Deputado Sandro 
Mabel – que “torna obrigatória a instalação de portais 
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de raios-X nas escolas pública e privadas”. (Apensa-
do: PL 1294/2011). Relator: Deputado Lelo Coimbra. 
Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 
1294/2011, apensado. (Avulso Nº 115). Autor do Re-
querimento: Deputado Lelo Coimbra. 29 – Projeto de 
Lei nº 1.970/11 – do Deputado Esperidião Amin – que 
“denomina “Campus Ademar Pedro Baldissera” o 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina, localizado no Municí-
pio de São Miguel do Oeste, no Estado de Santa Ca-
tarina”. Relator: Deputado Waldir Maranhão. Parecer: 
pela rejeição. (Avulso Nº 101). Retirado de tramita-
ção atendendo ao Requerimento do Autor da propo-
sição. 30 – Projeto de Lei nº 1.998/11 – do Deputa-
do Mauro Nazif – que “estabelece a obrigatoriedade 
da instalação de creches e pré-escolas na proximi-
dade de unidades de saúde”. Relator: Deputado Dr. 
Ubiali. Parecer: pela aprovação. (Avulso Nº 67). Autor 
do Requerimento: Deputado Waldenor Pereira. 31 – 
Projeto de Lei nº 2.211/11 – do Deputado Eduardo 
Cunha – que “altera a Lei nº 10.260 de 12 de julho 
de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Financiamen-
to ao estudante do Ensino Superior e dá outras pro-
vidências””. Relator: Deputado Reginaldo Lopes. Pa-
recer: pela rejeição. (Avulso Nº 93). Autor do Reque-
rimento: Deputado Eduardo Cunha. 34 – Projeto de 
Lei nº 2.671/11 – dos Deputados Newton Lima e 
Amauri Teixeira – que “inclui o art. 18-A na Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet)”. 
Relatora: Deputada Fátima Bezerra. Parecer: pela 
aprovação. (Avulso Nº 102). Autor do Requerimento: 
Deputada Fátima Bezerra. 35 – Projeto de Lei nº 
3.210/12 – do Sr. Pastor Marco Feliciano – que “con-
fere ao Município de Orlândia, no Estado de São 
Paulo, o título de “Capital Nacional do Futsal””. Rela-
tor: Deputado Dr. Ubiali. Parecer: pela aprovação. 
(Avulso Nº 117). Autor do Requerimento: Deputado 
Dr. Ubiali. C – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário – Prioridade: 3 – Apreciação do Rela-
tório apresentado ao Projeto de Lei nº 6.241/09 – do 
Senador Renato Casagrande – (PLS 372/2007) – que 
“autoriza a União a criar a Escola Nacional de Segu-
rança Pública e Proteção Social”. Relator: Deputado 
Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela rejeição. (Avul-
so Nº 110). O Relator procedeu à leitura do Relatório. 
Não houve debate. Em votação, o Relatório foi apro-
vado à unanimidade. D – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Prio-
ridade: 6 – Apreciação do Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 2.206/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por des-
membramento da Universidade Federal do Pará – 

UFPA, e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Miriquinho Batista. Parecer: pela aprovação deste, da 
Emenda 1/2011 da CTASP, da Emenda 2/2011 da 
CTASP, e da Emenda 3/2011 da CTASP. (Avulso Nº 
118). O Relator apresentou o Relatório e o voto. Dis-
cutiu a matéria o Deputado Oziel Oliveira. Em votação, 
o Relatório foi aprovado por aclamação. Tramitação 
Ordinária: 7 – Projeto de Lei nº 1.370/07 – do De-
putado Filipe Pereira – que “dispõe sobre a criação 
de uma Universidade Federal no Município de Itape-
runa”. Relator: Deputado Penna. Parecer: pela apro-
vação. (Avulso Nº 22). Apreciação adiada em virtude 
da ausência do Relator. 11 – Projeto de Lei nº 
5.559/09 – do Deputado Otavio Leite – que “estabe-
lece que os programas de fomento, apoio e incentivo 
à cultura, empreendidos pela administração federal, 
possam se estender a atividades e projetos que ob-
jetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Bra-
sileiro, nos termos desta Lei”. (Apensado: PL 
5724/2009). Relator: Deputado Mauro Benevides. 
Parecer: pela aprovação deste, e do PL 5724/2009, 
apensado, com substitutivo. (Avulso Nº 28). Aprecia-
ção adiada em virtude da ausência do Relator. 12 
– Projeto de Lei nº 6.785/10 – do Deputado Felipe 
Maia – que “dispõe sobre o intercâmbio acadêmico 
de estudantes de graduação e de pós-graduação no 
País”. Relator: Deputado Osmar Serraglio. Parecer: 
pela aprovação. (Avulso Nº 37). Apreciação adiada 
em virtude da ausência do Relator. 13 – Projeto de 
Lei nº 7.413/10 – do Deputado Lelo Coimbra – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar campus do Insti-
tuto 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. (Avulso 
Nº 113). Apreciação adiada em virtude da ausência 
do Relator. 14 – Apreciação do Relatório apresentado 
ao Projeto de Lei nº 7.447/10 – do Deputado Luiz 
Alberto – que “estabelece diretrizes e objetivos para 
as políticas públicas de desenvolvimento sustentável 
dos povos e comunidades tradicionais”. Relator: De-
putado Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela aprova-
ção. (Avulso Nº 114). O Relator apresentou o Relató-
rio. O Deputado Izalci, na forma do artigo 57 – inciso 
XVI do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
pediu vista ao Projeto. Vista concedida. 15 – Apre-
ciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei 
nº 7.517/10 – da Deputada Janete Rocha Pietá – que 
“dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo inte-
grais para estudantes de cursos de idiomas e de in-
formática, cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo”. Relator: 
Deputado Reginaldo Lopes. Parecer: pela rejeição. 
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(Avulso Nº 87). O Relator procedeu à leitura do voto 
constante do Relatório. Não houve debate. Em vota-
ção, o Relatório foi aprovado à unanimidade. 16 – 
Projeto de Lei nº 7.549/10 – do Deputado Roberto 
Santiago – que “institui o Dia Nacional dos Auxiliares 
da Administração Escolar”. Relator: Deputado Waldir 
Maranhão. Parecer: pela rejeição. (Avulso Nº 88). 
Apreciação adiada em virtude da ausência do Re-
lator. 17 – Projeto de Lei nº 8.014/10 – do Deputado 
Eduardo Barbosa – 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 nacio-
nal, para assegurar a presença de cuidador na esco-
la, quando necessário, ao educando portador de ne-
cessidades especiais”. Relator: Deputado Alex Can-
ziani. Parecer: pela aprovação, com emendas. (Avul-
so Nº 74). Apreciação adiada em virtude da ausên-
cia do Relator. 18 – Projeto de Lei nº 71/11 – do 
Deputado Otavio Leite – que “altera o art. 318 do 
Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943 (Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT)”. Relator: Depu-
tado Professor Setimo. Parecer: pela aprovação. (Avul-
so Nº 47). 20 – Apreciação do Relatório apresentado 
ao Projeto de Lei nº 519/11 – do Deputado Leonar-
do Monteiro – que “dispõe sobre a criação da Univer-
sidade Federal do Vale do Rio Doce – UFVRD – no 
Estado de Minas Gerais”. Relator: Deputado Paulo 
Rubem Santiago. Parecer: pela rejeição, com envio 
de Indicação ao Poder Executivo. (Avulso Nº 116). O 
Relator apresentou o Relatório. Discutiu a matéria o 
Deputado Reginaldo Lopes. Em votação, o Relatório 
foi aprovado à unanimidade. 21 – Apreciação do 
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 853/11 
– do Deputado Jonas Donizette – que “altera dispo-
sitivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Gabriel 
Chalita. Parecer: pela rejeição. O Deputado Dr. Ubia-
li apresentou voto em separado em 14/03/2012. (Avul-
so Nº 58). O Relator apresentou o Relatório. O Depu-
tado Dr. Ubiali apresentou voto em separado. Deba-
teram a matéria os Deputados Waldenor Pereira, 
Professora Dorinha Seabra Rezende e Paulo Rubem 
Santiago. Em votação, o Relatório foi aprovado pela 
maioria dos parlamentares presentes, com votos con-
trários dos Deputados Dr. Ubiali, Severino Ninho, 
Keiko Ota e Stepan Nercessian. 22 – Projeto de Lei 
nº 924/11 – do Deputado Giovani Cherini – que “cria 
o Programa Universidade Social, e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Waldir Maranhão. Pare-
cer: pela rejeição. (Avulso Nº 100). Apreciação adia-
da em virtude da ausência do Relator. 23 – Projeto 
de Lei nº 1.206/11 – do Deputado Givaldo Carimbão 
– que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998, autorizando a reprodução de discursos pronun-
ciados em sessões legislativas e tribunais, nos meios 
de comunicação social”. Relator: Deputado Pinto Ita-
maraty. Parecer: pela aprovação. (Avulso Nº 76). Apre-
ciação adiada em virtude da ausência do Relator. 24 
– Projeto de Lei nº 1.245/11 – do Deputado Arthur 
Oliveira Maia – que “dispõe sobre a criação da Uni-
versidade Federal de Feira de Santana – UniFeira, 
por desmembramento da Universidade Federal da 
Bahia – UFBA e dá outras providências”. Relator: De-
putado Alex Canziani. Parecer: pela aprovação. (Avul-
so Nº 77). Apreciação adiada em virtude da ausên-
cia do Relator. 25 – Projeto de Lei nº 1.641/11 – do 
Deputado Romero Rodrigues – que “denomina “Go-
vernador Ernani Sátyro”, trecho de cento e treze qui-
lômetros da BR-361, entre as cidades de Patos e 
Itaporanga, no Estado da Paraíba”. Relator: Deputa-
do Alex Canziani. Parecer: pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo 1 da CVT. (Avulso Nº 108). 
Apreciação adiada em virtude da ausência do Re-
lator. 26 – Apreciação do Relatório apresentado ao 
Projeto de Lei nº 1.644/11 – do Deputado Romero 
Rodrigues – que “dispõe sobre reserva de vagas para 
egressos de escolas de ensino médio da região ge-
ográfica em que estiver situada a instituição federal 
de educação superior que aderir a sistema nacional 
unificado de seleção de candidatos a seus cursos de 
graduação”. (Apensados: PL 2666/2011 e PL 
2956/2011). Relator: Deputado Luiz Noé. Parecer: 
pela rejeição deste, do PL 2666/2011, e do PL 
2956/2011, apensados, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. (Avulso Nº 109). O Relator procedeu 
à leitura do voto constante do Relatório. O Deputado 
Paulo Rubem Santiago, na forma do artigo 57 – inci-
so XVI do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, pediu vista ao Projeto. Vista concedida. O 
Presidente parabenizou o Deputado Luiz Noé por ter 
sido o primeiro parlamentar a fazer a leitura de seu 
voto, utilizando o monitor de sua bancada, por con-
sequência, servindo-se da pauta eletrônica. 27 – Pro-
jeto de Lei nº 1.715/11 – do Deputado Diego Andra-
de – que “altera a redação do parágrafo único do art. 
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, para dispor sobre a divulgação dos resultados 
dos processos seletivos de acesso a cursos superio-
res de graduação”. Relator: Deputado Raul Henry. 
Parecer: pela aprovação, na forma do substitutivo em 
anexo. (Avulso Nº 65). Apreciação adiada em virtu-
de da ausência do Relator. 28 – Projeto de Lei nº 
1.764/11 – do Deputado Zé Silva – que “determina a 
reserva de vagas, nos processos seletivos de acesso 
aos cursos superiores de graduação em Ciências 
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Agrárias, das instituições federais de educação su-
perior, para os estudantes que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas situadas no 
meio rural”. Relator: Deputado Alex Canziani. Parecer: 
pela aprovação. (Avulso Nº 79). Apreciação adiada 
em virtude da ausência do Relator. 32 – Projeto de 
Lei nº 2.368/11 – do Deputado Osmar Júnior – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para tratar da disponibilidade de infraestru-
tura desportiva nos estabelecimentos de ensino pú-
blicos e privados”. Relator: Deputado Artur Bruno. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. (Avulso Nº 
81). Apreciação adiada em virtude da ausência do 
Relator. 33 – Apreciação do Relatório apresentado 
ao Projeto de Lei nº 2.590/11 – do Deputado Louri-
val Mendes – que “dispõe sobre a unificação da data 
de realização das provas dos vestibulares para in-
gresso nas universidades públicas federais e estadu-
ais”. (Apensado: PL 3012/2011). Relator: Deputado 
Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela rejeição deste, 
e do PL 3012/2011, apensado. (Avulso Nº 95). O Re-
lator apresentou o Relatório. Não houve debate. Em 
votação, o Relatório foi aprovado à unanimidade. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente Deputado Newton Lima agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou os trabalhos às treze ho-
ras e vinte e seis minutos, tendo antes convidado os 
senhores membros para a reunião ordinária delibe-
rativa, dia 30 de maio, às 10 horas, plenário 10, para 
tratar dos assuntos constantes da pauta. O inteiro 
teor da reunião foi gravado e filmado, passando os 
arquivos de áudio e vídeo a integrarem o acervo do-
cumental desta reunião, para posterior transcrição 
mediante solicitação escrita devidamente justificada. 
E, para constar, eu Marivaldo Ferreira da Silva lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Secretário desta Comissão de Educa-
ção e Cultura, Jairo Luís Brod e pelo Presidente De-
putado Newton Lima, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima-Quarta Reunião, Ordinária de 
Audiência Pública, Realizada em 22 de maio de 2012.

Às catorze horas e cinquenta e oito minutos do 
dia vinte e dois de maio de dois mil e doze, reuniu-
-se em audiência pública ordinária a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Anexo II, Ple-
nário 11, da Câmara dos Deputados, sob a presidên-

cia do deputado Edmar Arruda. Compareceram os 
deputados Edmar Arruda (presidente), Edson San-
tos (vice-presidente), Vanderlei Siraque – titulares; 
Carlos Magno, Vanderlei Macris – suplentes; Amauri 
Teixeira, Dr. Ubiali, Edinho Bez, Francisco Escórcio, 
Leonardo Gadelha, Raimundo Gomes de Matos, 
Ribamar Alves e Weliton Prado – não-membros. 
Deixaram de comparecer os titulares Aline Corrêa, 
Aníbal Gomes, Carlos Brandão, Daniel Almeida, 
Devanir Ribeiro, Edio Lopes, Fernando Francischini, 
Giroto, Glauber Braga, Hugo Motta, Marcelo Matos, 
Nelson Bornier, Nilton Capixaba, Paulo Feijó, Ro-
naldo Caiado e Wellington Roberto. ABERTURA: O 
presidente declarou aberta a reunião de audiência 
pública destinada a debater acerca das dificuldades 
encontradas pelo Governo Federal para a conclusão 
das obras de transposição do rio São Francisco, 
objeto do Requerimento 292/12, do deputado Van-
derlei Macris, aprovado pela Comissão em onze de 
abril de 2012. Em seguida, anunciou a composição 
da Mesa com a presença do ministro da Integração 
Nacional Fernando Bezerra, discorreu sobre os ob-
jetivos da reunião e apresentou as regras a serem 
obedecidas na condução da audiência. Com a pala-
vra, o ministro prestou esclarecimentos sobre o con-
junto das obras do projeto de integração das bacias 
hidrográficas nordestinas, a partir da transposição 
das águas do rio São Francisco, ressaltando que o 
objetivo é oferecer segurança hídrica à região, am-
pliando a oferta de água, sobretudo no semiárido 
nordestino. Explicou que as obras estiveram parali-
sadas temporariamente devido a questões técnicas 
levantadas nos projetos executivos, que ensejaram 
aditivos contratuais. Ressaltou, entretanto, que as 
obras já foram retomadas e estarão em ritmo acele-
rado até o final do ano, propiciando o cumprimento 
dos cronogramas pactuados, para totalização das 
obras até o segundo semestre de 2015. O ministro 
informou também que já foram concluídos 36% das 
obras e que a variação na estimativa do seu custo – 
que em 2007 era de R$ 4,800 bilhões e atualmente 
é de 8,200 bilhões – ocorreu principalmente devido 
aos reajustes contratuais legalmente previstos e ao 
aumento do custo socioambiental das obras, estan-
do os aditivos contratuais limitados a 25% do valor 
inicialmente pactuado. Dando início aos debates, o 
presidente passou a palavra ao autor do requeri-
mento de audiência, deputado Vanderlei Macris, que 
questionou o ministro, entre outros pontos, sobre as 
datas e custos finais das obras, ressaltando a baixa 
execução orçamentárias em 2012 e a paralização do 
trecho executado pela empreiteira Delta. Com a pa-
lavra, o ministro admitiu que o custo final das obras 
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ainda poderá aumentar, devido a reajustes e aditivos 
contratuais, mas os cronogramas devem ser cum-
pridos, com a conclusão do eixo leste até o final de 
2014 e do eixo norte no segundo semestre de 2015. 
Obedecendo à ordem de inscrição na lista de orado-
res, fizeram considerações e questionamentos sobre 
o tema os deputados Leonardo Gadelha, Fernando 
Ferro, Raimundo Gomes de Matos e Amari Teixeira. 
O presidente também comentou o tema e perguntou 
ao ministro se não haveria risco de faltar dinheiro 
para a conclusão das obras no prazo previsto. Em 
seguida, o ministro fez os esclarecimentos e consi-
derações finais, garantindo que nunca se cogitou o 
contigencimento dos recursos necessários para a 
conclusão das obras. ENCERRAMENTO: Não ha-
vendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o 
presidente agradeceu a participação do convidado, 
comunicou que haverá reunião ordinária deliberati-
va da CFFC na próxima quarta-feira, dia vinte e três 
de maio, no plenário 9, às dez horas, e encerrou a 
audiência às dezessete horas e oito minutos. A reu-
nião foi gravada e, após a degravação do arquivo de 
áudio, o texto com seu inteiro teor será anexado a 
este documento. E, para constar, eu, Regina Pereira 
Games, secretária, lavrei a presente ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo presidente, 
deputado Edmar Arruda, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima-Quinta Reunião, Ordinária De-
liberativa, Realizada em 23 de Maio de 2012.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia 
vinte e três de maio de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no 
Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do deputado Edmar Arruda. Com-
pareceram os deputados Edmar Arruda (presidente), 
Edson Santos e Wellington Roberto (vice-presiden-
tes), Aline Corrêa, Carlos Brandão, Daniel Almeida, 
Devanir Ribeiro, Edio Lopes, Fernando Francischini, 
Giroto, Glauber Braga, Hugo Motta, Marcelo Matos, 
Nelson Bornier, Nilton Capixaba, Paulo Feijó, Ronaldo 
Caiado, Vanderlei Siraque – titulares; Aureo, Eduardo 
Cunha, João Magalhães, Mendonça Filho, Vanderlei 
Macris e Vaz de Lima – suplentes. Deixou de compa-
recer o titular Aníbal Gomes. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em apreciação as atas da décima-
-segunda e da décima-terceira reuniões da Comissão, 

cuja leitura foi dispensada a pedido do deputado Van-
derlei Macris. Não houve discussão. Em votação, as 
atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: Nos termos do 
art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o presidente 
informou que foram distribuídas cópias da lista dos 
expedientes recebidos pela Comissão no período de 
dezesseis a vinte e dois de maio de dois mil e doze, 
que passa a integrar esta ata, dispensando a leitura 
dos citados expedientes. ORDEM DO DIA: 1 – RE-
QUERIMENTO Nº 297/12, do Sr. Aureo, que “solicita 
ao prefeito municipal e ao secretário de Saúde do 
Município de Mesquita – Estado do Rio de Janeiro, 
informações e cópias de documentos referentes às 
Transferências efetuadas pela União nos exercícios 
de 2009 a 2011”. Retirado de pauta a pedido do autor. 
2 – REQUERIMENTO Nº 311/12, do Sr. Edmar Arru-
da, que “requer a realização de seminário no âmbito 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
desta Casa, para debater a eficácia das políticas pú-
blicas voltadas para o estímulo ao consumo e suas 
possíveis consequências para a economia do país”. 
Assumiu a presidência, nos termos regimentais, o 
deputado Edson Santos. Com a palavra o deputado 
Edmar Arruda, explicou o objetivo do seminário pro-
posto e defendeu a aprovação do seu requerimento. 
Em discussão, manifestaram-se favoravelmente ao 
requerimento os deputados Devanir Ribeiro e Edson 
Santos. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
Reassumiu a presidência o deputado Edmar Arruda. 
3 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 48/11, do Sr. Fernando Francischini, que “propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
(CFFC) realize ato de fiscalização nos contratos cele-
brados entre a Petrobras e empreiteiras contratadas 
para obras de reforma e modernização da Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Município de 
Araucária – PR”. Relator: deputado Edson Santos. Re-
latório prévio: pelo arquivamento. Concedida vista ao 
deputado Vanderlei Macris. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o presidente convocou reunião 
ordinária da Comissão para a próxima quarta-feira, 
trinta de maio, no Plenário 9, às dez horas, encerrou 
os trabalhos às onze horas e dois minutos. E, para 
constar, eu, Regina Pereira Games, secretária, lavrei 
a presente ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo presidente, deputado Edmar Arruda, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECE-
BIDOS NA CFFC NO PERÍODO DE 16-5-2012 
a 22-5-2012 Lista a ser distribuída na reunião 
de 23-5-2012.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 7ª Reunião (Audiência Pública)  Conjun-
ta com a Comissão de Minas e Energia, Realizada 
em 12 de Abril 2012.

Às dez horas e seis minutos do dia doze de abril 
de dois mil e doze, no plenário n.º 8 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, a Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável reuniu-se em 
audiência pública ordinária, conjunta com a Comis-
são de Minas e Energia, sob a Presidência alternada 
dos Deputados Sarney Filho e Simão Sessim, com o 
objetivo de colher esclarecimentos sobre o novo va-
zamento de óleo no Campo de Frade, localizado na 

Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, em face 
de requerimentos aprovados nas respectivas Comis-
sões. Registraram presença pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável os Senhores 
Deputados Sarney Filho – Presidente; Penna e Rebecca 
Garcia – Vice-Presidentes; Antônio Roberto, Augusto 
Carvalho, Felipe Bornier e Márcio Macêdo – Titulares; 
Alfredo Sirkis, Antonio Bulhões e Antonio Carlos Men-
des Thame – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Arnaldo Jordy, Giovani Cherini, Givaldo Ca-
rimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Márcio Bittar, 
Marina Santanna, Mário de Oliveira, Ricardo Tripoli e 
Vilalba. Registraram presença pela Comissão de Mi-
nas e Energia os Senhores Deputados Simão Sessim 
– Presidente; João Carlos Bacelar – Vice-Presidente; 
Dr. Aluizio, Fernando Jordão e Marcos Rogério – Titu-
lares; Domingos Sávio, Fernando Torres, Paulo Feijó 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 19721 

e Vanderlei Siraque – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Ângelo Agnolin, Arnaldo Jardim, 
Bernardo Santana de Vasconcellos, Carlos Souza, 
Carlos Zarattini, César Halum, Davi Alcolumbre, Davi 
Alves Silva Júnior, Dimas Fabiano, Eduardo Sciarra, 
Fernando Ferro, Gabriel Guimarães, Gladson Cameli, 
Guilherme Mussi, José Otávio Germano, Luiz Alberto, 
Luiz Fernando Faria, Luiz Fernando Machado, Marcos 
Montes, Padre João, Paulo Abi-Ackel, Ronaldo Bene-
det, Sandes Júnior, Vander Loubert, Walter Feldman e 
Wladimir Costa. Compareceram como não-membros 
das duas Comissões os Deputados Chico Alencar, 
Dr. Ubiali e Emanuel Fernandes. O Deputado Simão 
Sessim, Presidente da Comissão de Minas e Energia, 
declarou abertos os trabalhos e convidou inicialmen-
te a tomar assento à mesa quatro expositores: Rafael 
Jean Williamson, Diretor de Assuntos Corporativos 
da Chevron Corporation; David Man Wai Zee, Profes-
sor Adjunto da Faculdade de Oceanografia da UERJ 
– Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Gisela 
Damm Forattini, Diretora de Licenciamento Ambiental 
do Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, representando a Sr.ª 
Izabella Teixeira, Ministra de Estado do Meio Ambien-
te; e Eduardo Santos Oliveira, Procurador da Repúbli-
ca no Município de Campos dos Goytacazes (RJ). O 
Deputado Simão Sessim discorreu sobre os objetivos 
da reunião, cientificou os convidados, parlamentares 
e demais presentes acerca das normas regimentais 
e concedeu a palavra aos palestrantes. Encerrada a 
primeira parte dos debates, o Deputado Simão Sessim 
passou a condução dos trabalhos ao Deputado Sar-
ney Filho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, que convidou a tomar 
assento à mesa os demais palestrantes: Rafael Neves 
Moura, Chefe da Coordenadoria de Segurança Ope-
racional da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis, representando o Sr. Edison 
Lobão, Ministro de Estado de Minas e Energia, e a Sr.ª 
Magda Chambriard, Diretora-Geral da ANP; Joése de 
Andrade Bandeira Leandro, Subchefe de Organização 
e Assuntos Marítimos do Comando de Operações Na-
vais da Marinha do Brasil; e Marcelo Neiva Amorim, 
Coordenador de Atendimento a Emergências Ambien-
tais do Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, representando o 
Presidente do Órgão, Sr. Curt Trennepohl. Encerrado 
o segundo bloco de exposições, o Sr. Cristiano Villar, 
Coordenador-Geral de Petróleo e Gás do Ibama, subs-
tituiu a Sr.ª Gisella Damm Forattini. O Presidente abriu 
os debates e concedeu a palavra, inicialmente, aos 
requerentes da audiência pública, Deputados Antonio 
Carlos Mendes Thame, Fernando Jordão e Fernando 

Torres, que inquiriram os palestrantes. Em continui-
dade aos debates, o Presidente passou a palavra aos 
Deputados Dr. Aluizio, Alfredo Sirkis e Felipe Bornier, 
cujas indagações foram respondidas pelos expositores. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos palestrantes, parlamentares e demais 
participantes e encerrou a reunião às doze horas e cin-
quenta e sete minutos. E, para constar, eu, Aurenilton 
Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
e pelo Senhor Deputado Simão Sessim, Presidente da 
Comissão de Minas e Energia, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião (Audiência Pública) Ordi-
nária, Realizada em 17 de Abril de 2012.

Às quatorze horas e vinte e um minutos do dia de-
zessete de abril de dois mil e doze, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Anexo 
II, Plenário 8 da Câmara dos Deputados reuniu-se em 
audiência pública ordinária, sob a presidência do Depu-
tado Homero Pereira, para debater o PL 3009/1997 que 
estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e 
de equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos d’água, quando da construção de 
barragens, em face de requerimento aprovado nesta 
Comissão. Registraram suas presenças os Senhores 
Deputados Penna – Vice-Presidente; Leonardo Mon-
teiro e Márcio Macêdo – Titulares; Antonio Bulhões, 
Homero Pereira, Lauriete e Oziel Oliveira – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Eduardo Sciarra, 
Eliene Lima, Giovanni Queiroz e Weliton Prado, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Jordy, Augusto Carvalho, Giovani Cherini, Irajá 
Abreu, Leonardo Monteiro, Marcio Bittar, Marina Santan-
na, Mário de Oliveira, Rebecca Garcia e Ricardo Tripoli. 
Justificou sua ausência o Deputado Antônio Roberto 
(em missão oficial na Colômbia). O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e convidou a tomar assento à pri-
meira mesa os seguintes expositores: Senhor Gilberto 
Hollauer, Diretor do Núcleo de Estudos Estratégicos de 
Energia, da Secretaria de Planejamento e Desenvol-
vimento Energético do Ministério de Minas e Energia, 
representando o Ministério de Minas e Energia; Senhor 
Marcelo Perrupato, Secretário de Política Nacional do 
Ministério dos Transportes, representando o Ministério 
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dos Transportes; Senhor José Ramos Torres De Melo 
Filho, Vice-Presidente Diretor e Presidente da Comis-
são Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA – 
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil; e Flávio Antônio Neiva, Presidente da ABRAGE 
– Associação Brasileira das Empresas Geradoras de 
Energia Elétrica. O Presidente Homero Pereira discorreu 
sobre os objetivos da reunião, cientificou os convidados, 
parlamentares e demais presentes acerca das normas 
regimentais e concedeu a palavra aos palestrantes. 
Concluídas as exposições, arguíram os expositores, 
além do Presidente, os Deputados Giovanni Queiroz, 
Nilson Leitão e Eduardo Sciarra. Usou da palavra, a 
convidada Valéria Almeida Lopes de Faria, Coordena-
dora do Grupo de Trabalho de Recursos Hídricos da 
ABRAGE, em substituição ao expositor da ABRAGE 
que se ausentou por motivo de compromisso, e o par-
ticipante Luiz Antonio Fayet. O Presidente convidou a 
tomar assento à segunda mesa os seguintes exposito-
res: Paulo Godoy, Coordenador da Diretoria de Infraes-
trutura Aquaviária do DNIT – Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes; Adalberto Tokarski, 
Superintendente de Navegação da ANTAQ – Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários; e Sidney Lázaro 
Martins, Engenheiro, Consultor em Hidráulica. Encer-
radas as exposições da segunda mesa, o Presidente 
fez uso da palavra para suas considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença dos expositores, parlamentares e demais 
participantes e encerrou a reunião às dezoito horas 
e vinte e três minutos. E, para constar, eu, Aurenilton 
Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, 
cujo conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente em exercício, Deputado Homero Pereira, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 17ª Reunião (Audiência Pública) Ordi-
nária, Realizada Em 22 de maio de 2012.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte e dois de maio de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, no Anexo II, Plenário 08 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Sarney Filho – Presidente; Arnaldo Jordy e Penna – 
Vice-Presidentes; Felipe Bornier, Giovani Cherini, Irajá 
Abreu, Leonardo Monteiro, Márcio Macêdo e Stefano 
Aguiar – Titulares; Alfredo Sirkis, Bernardo Santana 
de Vasconcellos e Valdir Colatto – Suplentes. Com-

pareceu também o Deputado Weliton Prado, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antônio Roberto, Augusto Carvalho, Givaldo Carimbão, 
Marcio Bittar, Marina Santanna, Paulo Piau, Rebecca 
Garcia, Ricardo Tripoli e Vilalba. Justificou a ausência 
o Deputado Vilalba. O Senhor Presidente da reunião, 
Deputado Irajá Abreu, declarou abertos os trabalhos 
e convidou a fazer parte da mesa, como expositor, o 
Senhor Andrey Rosenthal Schlee, Diretor do Depar-
tamento do Patrimônio Material e Fiscalização, do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, representando o Presidente do IPHAN. O 
Presidente Irajá Abreu discorreu sobre os objetivos 
da reunião, cientificou o convidado, parlamentares e 
demais presentes acerca das normas regimentais e 
concedeu a palavra ao expositor. Terminada a expo-
sição, o Presidente Irajá Abreu deu início ao debate. 
Não havendo parlamentares inscritos para o debate, 
o Presidente Irajá Abreu fez uso da palavra, como um 
dos autores do requerimento, para suas colocações 
e arguições ao expositor. O expositor complementou 
suas colocações e respondeu às indagações do De-
putado Irajá Abreu. O Presidente fez uso da palavra, 
então, para suas conclusões e, como relator do PL 
3056/2008, tema do debate da presente reunião, leu 
seu relatório e apresentou seu parecer contrário ao PL 
3056/2008. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença do expositor, parlamentares e 
demais participantes e encerrou a reunião às quinze 
horas e cinquenta minutos. E, para constar, eu, Aure-
nilton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, cujo 
conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente da reunião, Deputado Irajá Abreu, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados..

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
 E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 18ª Reunião (Deliberativa) Ordinária, 
Realizada Em 23 de maio de 2012.

Às dez horas e trinta e um minutos do dia vinte 
e três de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no Anexo II, Plenário 2 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Sarney Fi-
lho – Presidente; Arnaldo Jordy, Penna e Rebecca 
Garcia – Vice-Presidentes; Antônio Roberto, Augusto 
Carvalho, Felipe Bornier, Giovani Cherini, Givaldo Ca-
rimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Marcio Bittar, 
Márcio Macêdo, Paulo Piau, Ricardo Tripoli, Stefano 
Aguiar e Vilalba – Titulares; Alfredo Sirkis, Antonio Bu-
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lhões, Antonio Carlos Mendes Thame, Bernardo San-
tana de Vasconcellos, Fernando Ferro, Fernando Jor-
dão, Fernando Marroni, Homero Pereira, Lauriete, 
Leandro Vilela, Marco Tebaldi, Oziel Oliveira, Paes 
Landim, Paulo Cesar Quartiero e Valdir Colatto – Su-
plentes. Deixou de comparecer a Deputada Marina 
Santanna. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as Atas das 14ª e 15ª Reuniões 
de Audiências Públicas Ordinárias, realizadas nos dias 
10 e 15 de maio de 2012; e a Ata da 16ª Reunião De-
liberativa Ordinária, realizada no dia 16 de maio de 
2012. Dispensada a leitura das Atas a pedido do De-
putado Penna. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 133/12 – da Sra. Marina Santanna – que 
“requer autorização para representar a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na 
Reunião Preparatória da Rede para debater as reco-
mendações sobre a Iniciativa Brasileira “Mulheres Rumo 
à RIO + 20: A Sustentabilidade no Feminino””. OS DE-
PUTADOS LEONARDO MONTEIRO E MÁRCIO MA-
CÊDO SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO E 
DISCUTIRAM A MATÉRIA. APROVADO. 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 134/12 – do Sr. Penna – (REQ 60/2004) 
– que “requer a realização de Seminário, conjunto com 
as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática e de Desenvolvimento Urbano desta Casa, 
para debater o tema de Construções Sustentáveis”. 
DISCUTIU A MATÉRIA O DEP. PENNA (PV-SP). 
APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 135/12 – do 
Sr. Stefano Aguiar – que “requer seja convidado o 
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, o Presidente do Conselho Diretor 
da Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF, 
o Professor e Pesquisador da Universidade Federal do 
Mato Grosso – UFMT, o Pesquisador do Departamen-
to de Ciências de Alimentos da Unicamp e o Diretor-
-Presidente da Monsanto do Brasil para, em Audiência 
Pública com a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, para tratar de assunto refe-
rente à constatação, em pesquisa desenvolvida pela 
Universidade Federal de Mato Grosso, da presença 
de resíduos de agrotóxicos em leite materno”. O DE-
PUTADO FELIPE BORNIER (PSD-RJ), QUE SUBS-
CREVEU O REQUERIMENTO, ENCAMINHOU A VO-
TAÇÃO. DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. PENNA 
(PV-SP) E DEP. STEFANO AGUIAR (PSC-MG). APRO-
VADO. O Presidente Dep. Sarney Filho passou a 
Presidência ao Dep. Penna. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 136/12 – do Sr. Sarney Filho – que “requer a parti-
cipação de membros desta Comissão na Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável Rio+20, bem com no evento inti-
tulado “Rio Climate Challenge”, evento paralelo à Con-
ferência, a realizar-se no período de 13 a 22 de junho 
de 2012, na Cidade do Rio de Janeiro”. O DEP. SAR-
NEY FILHO (PV-MA) ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. DIS-
CUTIU A MATÉRIA O DEP. MÁRCIO MACÊDO (PT-
-SE). APROVADO. O Dep. Sarney Filho reassumiu 
a Presidência. B – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção do Plenário: 5 – 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”. RELATORA: Deputada MARINA 
SANTANNA. PARECER: pela aprovação. O relatório 
foi lido pelo Dep. Márcio Macêdo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. PRIORIDADE. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.101/11 – do Sr. Nelson Bornier – 
que “dispõe sobre incentivo fiscal para o setor produ-
tivo, para adequação ambiental em seu processo de 
produção e descarte”. (Apensado: PL 2215/2011 (Apen-
sado: PL 2355/2011 (Apensados: PL 2380/2011 e PL 
2909/2011) RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2215/2011, do 
PL 2380/2011, e do PL 2909/2011, apensados, e pela 
aprovação do PL 2355/2011, apensado. APROVADO 
REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO DEP. 
GIOVANI CHERINI. 7 – PROJETO DE LEI Nº 3.060/11 
– da Comissão de Seguridade Social e Família – que 
“altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para 
disciplinar o receituário agronômico”. RELATOR: De-
putado MÁRCIO MACÊDO. PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Valdir Colatto, em 09/05/2012. O 
Deputado Valdir Colatto apresentou voto em sepa-
rado em 22/05/2012. O RELATOR LEU O SEU PA-
RECER. DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. VALDIR 
COLATTO (PMDB-SC), DEP. PENNA (PV-SP), DEP. 
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS (PR-
-MG), DEP. ALFREDO SIRKIS (PV-RJ), DEP. FELIPE 
BORNIER (PSD-RJ) E DEP. GIOVANI CHERINI (PDT-
-RS). APROVADO O PARECER CONTRA OS VOTOS 
DOS DEPUTADOS PAULO PIAU, FELIPE BORNIER, 
GIOVANI CHERINI, MARCO TEBALDI, IRAJÁ ABREU, 
STEFANO AGUIAR E VILALBA. O Presidente Dep. 
Sarney Filho passou a Presindência ao Dep. Arnal-
do Jordy. 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.416/11 – do Sr. 
José de Filippi – que “proíbe a utilização de madeira 
da flora nativa na fabricação de postes e cruzetas para 
eletrificação rural e dormentes”. RELATOR: Deputado 
VALDIR COLATTO. PARECER: pela rejeição. APRO-
VADO REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA 
DO DEPUTADO MÁRCIO MACÊDO. C – Proposições 
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Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
9 – SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 3.582/08 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “institui a Política de Educação para o 
Consumo Sustentável”. RELATOR: Deputado IRAJÁ 
ABREU. PARECER: pela aprovação deste. Vista à 
Deputada Marina Santanna, em 21/03/2012. O De-
putado Ricardo Tripoli apresentou voto em sepa-
rado em 15/05/2012. Em 28/03/2012, adiada a dis-
cussão a requerimento de Deputado, por 10 ses-
sões. Em 25/04/2012, decorridas as 10 Sessões. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.987/09 – do Sr. Roberto Britto – que “dis-
põe sobre destinação para arborização urbana de 
parte dos recursos arrecadados por aplicação de mul-
ta por infração ambiental”. (Apensado: PL 6557/2009) 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 6557/2009, apensado, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO 
DA RELATORA. 11 – PROJETO DE LEI Nº 868/11 
– do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre a criação 
de política de desenvolvimento do ecoturismo e do 
turismo sustentável em âmbito nacional, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Leo-
nardo Monteiro, em 16/05/2012. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 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 cos-
méticos”. RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2011 
da CMADS. APROVADO REQUERIMENTO DE RE-
TIRADA DE PAUTA DO DEPUTADO MÁRCIO MA-
CÊDO. 13 – PROJETO DE LEI Nº 2.491/11 – do Sr. 
Manoel Junior – que “institui o Programa Lixo Recicla-
do na Escola, na rede pública de ensino”. RELATOR: 
Deputado MÁRCIO MACÊDO. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A PE-
DIDO DO RELATOR. 14 – PROJETO DE LEI Nº 
2.499/11 – do Sr. Chico D’Angelo – que “institui a Po-
lítica Brasileira de Atenuação do Aquecimento Global 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado IRAJÁ 
ABREU. PARECER: pela rejeição. RETIRADA DE 
PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. EXTRAPAUTA: 1) 
REQUERIMENTO DO RICARDO TRIPOLI QUE “NOS 
TERMOS DO ARTIGO 52, § 5º DO REGIMENTO IN-
TERNO DA CÂMARA DOS DEPUTATADOS REQUER 
A INCLUSÃO DO RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO 
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR AS ATI-
VIDADES DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
(RIO+20) PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, NA 
PAUTA DA REUNIÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO DIA 23/05/2012”. O Requerimento foi subscrito 
pelos Deputados Antônio Roberto, Antônio Carlos 
Mendes Thame, Fernando Ferro, Marco Tebaldi, 
Sarney Filho, Antônio Bulhões, Fernando Marroni, 
Penna, Leonardo Monteiro, Ricardo Tripoli e Giova-
ni Cherini. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade. 2) Relatório Parcial nº 1/12 “da Subcomissão 
Especial Rio + 20 da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável”. RELATOR: Deputado 
RICARDO TRIPOLI. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente convidou os membros 
a participarem de Reunião de Audiência Pública Ordi-
nária, a realizar-se, amanhã, dia 24/05/2012, às dez 
horas, no Plenário 8, tendo como tema: “Utilização de 
Carvão Oriundo da Mata Nativa para a Produção de 
Ferro-Gusa pelas Siderúrgicas”, e declarou encerrada 
a reunião às doze horas e vinte e nove minutos. E, para 
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Sarney Filho, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 19ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária, Realizada em 24 de maio de 2012

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e 
quatro de maio de dois mil e doze, no plenário oito do 
Anexo dois da Câmara dos Deputados, a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a 
presidência do Deputado Sarney Filho, reuniu-se em 
audiência pública ordinária para debater o tema Utiliza-
ção de carvão oriundo da mata nativa para produção de 
ferro-gusa pelas siderúrgicas, em face de requerimento 
aprovado na Comissão. Registraram suas presenças 
os Senhores Deputados Sarney Filho – Presidente; 
Penna – Vice-Presidente; Augusto Carvalho, Márcio 
Macêdo e Vilalba – Titulares; Antonio Bulhões, Bernardo 
Santana de Vasconcellos e Lauriete – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Antônio Roberto, 
Arnaldo Jordy, Felipe Bornier, Giovani Cherini, Gival-
do Carimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Marcio 
Bittar, Marina Santanna, Paulo Piau, Rebecca Garcia, 
Ricardo Tripoli e Stefano Aguiar. O Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e convidou a tomar assento à 
mesa os seguintes convidados: Antonio César Carneiro 
Souza, Secretário Adjunto de Recursos Ambientais da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos do Maranhão, representando o Secretário 
Carlos Victor Guterres Mendes; Pedro Leão da Cunha 
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Soares, Superintendente do Ibama – Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
do Maranhão; Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, 
Diretor Substituto de Criação e Manejo de Unidades de 
Conservação do ICMBio – Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade; Fausto Varela Can-
çado, Presidente do Sindifer – Sindicato das Indústrias 
de Ferro no Estado de Minas Gerais; e Márcio Astrini, 
Coordenador de Campanha da Amazônia do Greenpe-
ace Brasil. O Presidente discorreu sobre os objetivos 
da reunião, cientificou os convidados, parlamentares 
e demais presentes acerca das normas regimentais 
e concedeu a palavra aos expositores. Encerradas as 
palestras, o Presidente concedeu a palavra, em cará-
ter excepcional, ao Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos, que apresentou uma exposição sobre 
o tema da audiência pública. Em seguida, concedeu 
a palavra aos expositores, para suas considerações 
finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agra-
deceu a presença dos palestrantes, parlamentares e 
demais presentes e encerrou a reunião às treze horas 
e oito minutos. E, para constar, eu, Aurenilton Araru-
na de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, cujo 
conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre-
sidente, Deputado Sarney Filho, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião, Realizada em 23 de maio 
de 2012.

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do 
dia vinte e três de maio de dois mil e doze, reuniu-
-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado, no Plenário 
6, Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a pre-
sidência alternada dos Deputados Efraim Filho e 
Alexandre Leite. A lista de presença registrou o com-
parecimento dos Deputados Efraim Filho – Presi-
dente; Mendonça Prado, Alexandre Leite e Marllos 
Sampaio – Vice-Presidentes; Alessandro Molon, Dr. 
Carlos Alberto, Enio Bacci, Fernando Francischini, 
Francisco Araújo, Givaldo Carimbão, João Campos, 
José Augusto Maia, Junji Abe, Keiko Ota e Vanderlei 
Siraque – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Delegado 
Protógenes, Edio Lopes, Erika Kokay, Fabio Trad, 
Guilherme Campos, Jair Bolsonaro, Lincoln Portela, 
Mauro Lopes, Nazareno Fonteles e William Dib – 
Suplentes. Compareceu também o Deputado Ronal-
do Benedet, como não-membro. Deixaram de regis-

trar presença os Deputados Dalva Figueiredo, Lou-
rival Mendes, Paulo Piau e Pinto Itamaraty. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apre-
ciação as Atas das 13ª e 14ª Reuniões. O Deputado 
Alexandre Leite solicitou dispensa da leitura das 
Atas, que, em votação, foram aprovadas. EXPEDIEN-
TE: O Presidente deu conhecimento ao Plenário do 
recebimento das seguintes correspondências: do 
Deputado Anthony Garotinho, encaminhando cópia 
dos ofícios enviados ao Delegado Titular da 145ª 
Delegacia de Polícia e à Promotora Titular da 1ª 
Promotoria de Justiça do Município de São João da 
Barra, do Estado do Rio de Janeiro; da Universidade 
Federal de Santa Catarina, convidando a Comissão 
a participar do 1º Seminário Internacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação em Segurança, que se 
realizaria na capital catarinense no período de 27 e 
29 de junho de 2012. Informou ainda que cópia do 
convite havia sido enviada, via e-mail, aos membros 
da Comissão. ORDEM DO DIA: Conforme acordo 
firmado na reunião do último dia 28 de março, o Pre-
sidente submeteu à apreciação do Plenário reque-
rimentos de preferência para os itens 8, 17 e 12 da 
pauta, que foram aprovados, após deliberação em 
globo. Assim, anunciou o PROJETO DE LEI Nº 
1.332/03 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe 
sobre as atribuições e competências comuns das 
Guardas Municipais do Brasil. Regulamenta e disci-
plina a constituição, atuação e manutenção das 
Guardas Civis Municipais como Órgãos de Seguran-
ça Pública em todo o Território Nacional e dá outras 
providências”. (Apensados: PLs 2.857/04 (Apensa-
dos: PLs 6.665/06 e 4.896/09), 3.854/04, 5.959/05 
(Apensado: PL 6.810/06), 7.284/06, 1.017/07, 
3.969/08, 4.821/09 e 7.937/10 (Apensado: PL 
201/11)). RELATOR: Deputado FERNANDO FRAN-
CISCHINI. PARECER: pela aprovação deste, das 
Emendas nºs 1/2003, 2/2003 e 3/2011, apresentadas 
na CSPCCO, dos PLs 5.959/05, 4.821/09, 7.937/10 
e 201/11, apensados, com substitutivo, e pela rejei-
ção dos PLs 2.857/04, 3.854/04, 7.284/06, 1.017/07, 
3.969/08, 6.665/06, 4.896/09 e 6.810/06, apensados. 
O Presidente saudou os membros das guardas mu-
nicipais de diversas partes do País que se encon-
travam presentes na Câmarara dos Deputados para 
acompanhar a discussão desse Projeto de Lei e da 
Proposta de Emenda Constitucional 534/02, que 
tratava do mesmo assunto. Com a palavra, o relator 
agradeceu ao Presidente pela presteza com que 
pautou a matéria, também ao Deputado Mendonça 
Prado por tê-lo nomeado relator. Agradeceu ainda a 
todos os Deputados que o ajudaram a melhorar a 
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proposição, com apresentação de emendas, e ao 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor do projeto. Em 
seguida, leu o substitutivo proposto e anunciou que 
acataria as seguintes sugestões de alteração: reti-
rada da expressão “dos Territórios”, no caput do art. 
2º e no art. 21, II; e inclusão da expressão “patrimô-
nio histórico”, no art. 4º, VII. Esclareceu que o rela-
tório e voto eram fruto de um trabalho de um ano e 
meio, período no qual procurou ouvir o maior núme-
ro de interessados possíveis, do Governo e da so-
ciedade civil. Acrescentou que a importância da 
proposição residia em dar suporte legal aos mem-
bros das guardas municipais, que até então traba-
lham num vácuo jurídico, pois não havia lei que re-
gulamentasse suas atividades. Por fim, ressaltou 
que não se tratava de um trabalho perfeito, e que 
estava à disposição para quaisquer sugestões e es-
clarecimentos. O Deputado Nazareno Fonteles so-
licitou vista da matéria e esclareceu que o fazia por-
que havia alguns pontos, no parecer do relator, com 
os quais tendia a não concordar, e que sua intenção 
era a de estudar o projeto e o voto do relator para, 
de forma embasada, propor algumas sugestões. O 
Presidente Efraim Filho, ao conceder a vista, escla-
receu que o pedido era regimental, e que tinha cer-
teza de que o Deputado Nazareno Fonteles, como 
era de seu costume, traria, na semana seguinte, 
ideias que certamente melhorariam ainda mais o 
trabalho do relator, que na sua opinião havia sido 
brilhante em seu substitutivo. O Deputado Lincoln 
Portela ressaltou, porém, que seria de grande im-
portância que o projeto fosse aprovado o mais rápi-
do possível, dada a situação caótica em que se en-
contrava a segurança pública no Brasil. O Deputado 
Nazareno Fonteles lembrou, todavia, que o discurso 
catastrófico em nada ajudaria na construção de um 
País sem violência. Insistiu, uma vez mais, que sua 
intenção, com o pedido de vista, não era a de pro-
crastinar a votação, mas somente a de contribuir 
para uma legislação que realmente tivesse como 
objetivo último a obtenção de uma sociedade pací-
fica. Esclareceu, por fim, que sua maior dúvida era 
com respeito à autorização para que os guardas 
municipais portassem armas fora do horário em que 
estivessem no exercício de suas funções. Concedi-
da a vista, passou-se ao PROJETO DE LEI Nº 
2.561/11, que foi retirado de pauta, dada a ausência 
momentânea do relator, Deputado Fábio Trad. Em 
seguida foi anunciado o PROJETO DE LEI Nº 
3.624/08 – do Sr. Tadeu Filippelli – que “altera o art. 
6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
que dispõe sobre registro, posse e comercialização 
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Na-

cional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras 
providências, para conceder porte de arma aos in-
tegrantes dos quadros de pessoal de fiscalização 
dos departamentos de trânsito”. (Apensado: PL 
4.408/08). RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚ-
JO. PARECER: pela aprovação deste e do PL 
4.408/08, apensado, com substitutivo. O Deputado 
Vanderlei Siraque solicitou vista do projeto, que lhe 
foi concedida. REQUERIMENTO Nº 147/12 – do Sr. 
Marllos Sampaio – que “requer aos membros desta 
Comissão Moção de Repúdio contra a atitude do 
Secretário de Estado da Segurança Pública do Es-
tado do Piauí, Robert Rios Magalhães, que pronun-
ciou levianamente palavras desrespeitosas contra 
um representante da Câmara dos Deputados”. En-
caminhando a favor, o autor argumentou que o se-
cretário de segurança pública do Estado do Piauí, 
por divergências quanto às consequências da greve 
dos professores ocorrida naquele Estado, havia se 
dirigido a ele, na imprensa local, por meio de pala-
vras indecorosas, que atingiam não apenas a ele, 
como Deputado, mas à Câmara dos Deputados, ra-
zão pela qual solicitou a aprovação do requerimen-
to. Em votação, o requerimento foi aprovado. RE-
QUERIMENTO Nº 148/12 – do Sr. José Augusto Maia 
e outros – que “requer a realização de seminário 
para debater ‘os investimentos na área da seguran-
ça pública nos estados brasileiros’, etapa Paraíba”. 
O Deputado José Augusto Maia esclareceu que se 
tratava da continuação de seu trabalho à frente da 
Subcomissão Permanente para Estudar Políticas, 
Orçamento e Financiamento da Segurança Pública, 
que no ano anterior havia feito reuniões em diversos 
Estados, como Pernambuco, Maranhão, Piauí e São 
Paulo, e que já estavam aprovadas visitas aos Es-
tados de Goiás, Acre e Paraná. A inclusão do Esta-
do da Paraíba, nesse rol, seria de grande importân-
cia para o relatório final dos trabalhos da Subcomis-
são. Em seguida o requerimento foi votado e apro-
vado. O Presidente aproveitou para anunciar que a 
reunião da Subcomissão em João Pessoa se daria 
preferencialmente até o dia 13 de julho. REQUERI-
MENTO Nº 149/12 – do Sr. Mendonça Prado – que 
“requer seja realizado Seminário para discussão da 
situação do ‘Tráfico de Pessoas no Brasil’ e lança-
mento do Grupo de Estudos sobre Tráfico de Pes-
soas da Universidade Católica de Brasília”. O autor 
argumentou que se tratava de um tema extrema-
mente relevante no contexto da segurança pública 
do Brasil, e que a intenção do seminário era de lan-
çar o grupo de estudos da Universidade Católica 
sobre o tema, e que o encontro contaria com repre-
sentantes daquela instituição, bem como da Polícia 
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Federal e do Itamaraty, além de outros especialistas 
no assunto. Em votação, o requerimento foi aprova-
do. Ausente momentaneamente o relator, foi retirado 
de pauta o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
128/12 – do Sr. Roberto Freire – que “altera a Lei 
Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, pre-
vendo a transferência de recursos do Fundo Peni-
tenciário Nacional – FUNPEN, para os municípios 
que sejam sedes de penitenciárias”. RELATOR: De-
putado ENIO BACCI. PARECER: pela aprovação 
deste, com adoção da Emenda nº 1, apresentada 
na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O Depu-
tado Raul Jungmann apresentou voto em separado 
em 6/7/10. PROJETO DE LEI Nº 8.006/10 – do Sr. 
Jair Bolsonaro – que “altera dispositivos do Decreto-
-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1884 (Lei 
de Execuções Penais) e da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, relativamente aos crimes de quadri-
lha, associação para o tráfico ilícito de entorpecen-
tes e drogas afins e contra o patrimônio praticados 
com grave ameaça ou violência à pessoa”. RELATOR: 
Deputado LOURIVAL MENDES. PARECER: pela 
aprovação. Tendo em vista a ausência justificada do 
relator, o projeto foi retirado de pauta. PROJETO DE 
LEI Nº 345/11 – do Sr. Hugo Leal – que “altera dis-
positivo da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te e dá outras providências, para aplicação do Es-
tatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 26 (vinte e 
seis) anos de idade”. RELATORA: Deputada DALVA 
FIGUEIREDO. PARECER: pela rejeição. Constatada 
a ausência da relatora, o projeto foi retirado da pau-
ta. Em seguida foi votado e aprovado requerimento 
sobre a mesa, de autoria do Deputado Vanderlei 
Siraque, que solicitava a retirada de pauta do PRO-
JETO DE LEI Nº 3.468/12 – DO Sr. Claudio Cajado 
– 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. Logo após, ausente 
naquele momento o relator, também foi retirado de 
pauta o PROJETO DE LEI Nº 7.896/10 – da Procu-
radoria-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 seguran-
ça do Ministério Público da União”. RELATOR: De-
putado ENIO BACCI. PARECER: pela aprovação 
deste e pela rejeição das Emendas nºs 1/10, 2/10 e 
3/10, apresentadas na CSPCCO. O Deputado Ale-

xandre Leite assumiu a presidência da reunião e 
anunciou o PROJETO DE LEI Nº 2.786/11 – do Po-
der Executivo – que “dispõe sobre o sistema de 
acompanhamento da execução das penas, da prisão 
cautelar e da medida de segurança”. RELATOR: De-
putado EFRAIM FILHO. PARECER: pela APROVA-
ÇÃO. O relator leu o parecer e, na sequencia, me-
diante solicitação, foi concedida vista ao Deputado 
Fernando Francischini. O Deputado Efraim Filho 
reassumiu a presidência e anunciou o PROJETO 
DE LEI Nº 3.079/11 – do Senado Federal – Waldemir 
Moka – (PLS 465/11) – que “altera os arts. 20 e 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para instituir 
isenção da contribuição destinada à Seguridade So-
cial nos casos de contratação realizada conforme a 
política de reinserção social prevista no Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sis-
nad)”. (Apensado: PL 3.227/12). RELATOR: Deputa-
do NAZARENO FONTELES. PARECER: pela apro-
vação deste e do PL 3.227/12, apensado, com subs-
titutivo. O Deputado Nazareno Fonteles agradeceu 
ao Presidente pela indicação à relatoria, uma vez 
que, como médico, tinha bastante experiência na 
matéria e se sentia particularmente feliz em atuar 
sobre o tema. Em seguida o Deputado Fernando 
Francischini solicitou vista do projeto, que lhe foi 
concedida. Logo após, foi retirado de pauta, uma vez 
que o relator se encontrava ausente, o 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 
registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição, 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 1.754/11 – do Sr. Ronaldo Benedet – 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. Mediante solicitação, 
foi concedida vista ao Deputado Nazareno Fonteles. 
Ato contínuo, assumiu a presidência o Deputado 
Alexandre Leite e retirou de pauta, estando ausente 
momentaneamente o relator, o PROJETO DE LEI 
Nº 1.966/11 – do Sr. Edson Pimenta – que “altera a 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que “Dis-
põe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras pro-
vidências”, para permitir o porte de arma de fogo 
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pelos integrantes dos órgãos policiais das Assem-
bleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal”. RELATOR: Deputado EDIO 
LOPES. PARECER: pela aprovação. Vista ao Depu-
tado Vanderlei Siraque, em 9/5/12. PROJETO DE 
LEI Nº 2.233/11 – do Sr. Domingos Dutra – que “al-
tera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 75, 77, 81, 
82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 205 e o Capí-
tulo VIII ao Título IV da Lei n° 7.210, de 11 de julho 
de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”. RE-
LATOR: Deputado EFRAIM FILHO. PARECER: pela 
aprovação. O Deputado Efraim Filho leu seu parecer 
e em seguida foi concedida vista conjunta aos De-
putados Jair Bolsonaro e João Campos. PROJETO 
DE LEI Nº 2.839/11 – da Sra. Keiko Ota – que “acres-
centa o art. 394-A ao Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. RE-
LATOR: Deputado EFRAIM FILHO. PARECER: pela 
aprovação. Após a leitura do parecer, proferida pelo 
relator, a Deputada Keiko Ota agradeceu-lhe pelo 
voto favorável e disse que a aprovação seria de gran-
de importância para os familiares de vítimas de vio-
lência. Aproveitou para agradecer também em nome 
de todos os membros da Frente Parlamentar em 
Defesa das Vítimas da Violência, da qual era Presi-
dente. Colocado em votação, o parecer foi aprovado. 
O Deputado Efraim Filho reassumiu a presidência e 
comunicou que havia recebido convite da Confede-
ração Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis 
para participar de uma reunião em Manaus, no dia 
30 de maio, ao qual, infelizmente, não poderia com-
parecer. Assim sendo, pediu que entrasse em con-
tato com a secretaria da Comissão o deputado que 
tivesse interesse em representar-lhe o evento. Antes 
do encerramento, o Deputado Nazareno Fonteles 
pediu a palavra para manifestar sua esperança no 
Congresso Nacional, um lugar em que as divergên-
cias de opiniões eram muitas vezes tomadas como 
sinônimo de desordem, reacionarismo e passividade, 
que havia, dias antes, aprovado o novo Código Flo-
restal, uma lei, em sua opinião, deletéria ao progres-
so da Nação, mas que também fora capaz de apro-
var, na noite anterior, a nova lei penal sobre o tra-
balho escravo, de grande interesse para o futuro do 
País. O Deputado Efraim Filho fez coro às suas pa-
lavras e disse esperar que o Governo Federal e a 
Bancada do Governo na Câmara também tivesse o 
mesmo espírito progressista no que dizia respeito 
aos projetos que tramitavam na Comissão, evitando 
procrastinações e adiamentos que em nada contri-
buíam para melhorar a já caótica situação da segu-
rança pública no Brasil. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 

trabalhos às dezesseis horas e vinte e quatro minu-
tos. Antes, porém, convocou reunião de audiência 
pública para o dia 29 de maio, terça-feira, às 14 ho-
ras, no Plenário 6, para debater “a criação de inde-
nização de fronteira para policiais lotados nas regi-
ões de difícil provimento”. E, para constar, eu, Ri-
cardo Menezes Perpétuo, Secretário, lavrei a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Deputado Alexandre Leite e pelo Presidente, Depu-
tado Efraim Filho, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 16ª Reunião, Realizada em 29 de maio 
de 2012.

Às quatorze horas e cinquenta e dois minutos do 
dia vinte e nove de maio de dois mil e doze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 12 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia alternada dos Deputados Efraim Filho, Alexandre 
Leite e William Dib. A lista de presença registrou o 
comparecimento dos Deputados Efraim Filho – Pre-
sidente; Mendonça Prado e Alexandre Leite – Vice-
-Presidentes; Dalva Figueiredo, Dr. Carlos Alberto, 
Enio Bacci, Fernando Francischini, Francisco Araújo, 
José Augusto Maia, Junji Abe e Keiko Ota – Titulares; 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Erika 
Kokay, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Lincoln Portela, 
Pastor Eurico e William Dib – Suplentes. Comparece-
ram também os Deputados Flávia Morais, Júlio Cam-
pos, Mandetta, Mauro Nazif, Otoniel Lima e Sabino 
Castelo Branco, como não-membros. Deixaram de 
registrar presença os Deputados Alessandro Molon, 
Givaldo Carimbão, João Campos, Lourival Mendes, 
Marllos Sampaio, Paulo Piau, Pinto Itamaraty e Van-
derlei Siraque. ABERTURA: O Presidente Efraim Filho 
declarou abertos os trabalhos e anunciou a ORDEM 
DO DIA: audiência pública para discutir a “criação 
de indenização de fronteira para policiais lotados 
nas regiões de difícil provimento”, em atendimento 
ao Requerimento nº 134/12 do Deputado Fernando 
Francischini. Ato contínuo, o Presidente informou que 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
enviara ofício informando sobre a impossibilidade de 
comparecimento da Ministra, que participava em Ma-
dri da reunião dos Ministros Iberoamericanos do Pla-
nejamento. Na sequência, esclareceu que devido ao 
número de convidados, seriam formadas duas mesas 
e convidou para compor a primeira os Senhores Mari-
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valdo de Castro, Secretário de Assuntos Legislativos, 
representando o Ministério da Justiça; Luiz Carlos 
Nóbrega Nelson, representante do Departamento de 
Polícia Federal; e Adriano Marcos Furtado, Coorde-
nador-Geral de Recursos Humanos da Polícia Rodo-
viária Federal, concedendo-lhes a palavra. Às quinze 
horas e dezesseis minutos, o Presidente solicitou ao 
Segundo-Vice-Presidente, Deputado Alexandre Leite, 
que assumisse a Presidência da mesa, e, findas as 
explanações, o Deputado Alexandre Leite, convidou 
para a segunda mesa os Senhores Paulo Renato Sil-
va Paes, Diretor de Estratégia Sindical da Federação 
Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF; Gustavo 
Henrique Pivoto João, representante da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF; 
Francisco Dalla Valle Von Kossel, representante da 
Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Fede-
rais, FENAPRF; Márcia Aiko Tsunoda, representante 
da Associação Nacional dos Peritos Criminais Fede-
rais, APCF; e Leilane Ribeiro de Oliveira, Presidente 
do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Es-
pecial de Cargos da Polícia Federal, SINPECPF; e 
concedeu a palavra ao representante da FENAPEF. 
Ao término desta exposição, o Deputado William Dib 
assumiu a direção dos trabalhos e concedeu a pala-
vra aos demais expositores. Encerradas as apresen-
tações, o Presidente em exercício, Deputado William 
Dib, após tecer considerações sobre o tema, passou 
a palavra ao autor do requerimento, Deputado Fer-
nando Francischini, e, na continuidade, obedecendo 
à ordem de inscrição, aos Deputados Mauro Nazif, a 
quem os expositores Marivaldo de Castro e Leilane 
Ribeiro de Oliveira prestaram esclarecimentos, Sabino 
Castelo Branco e José Augusto Maia. Reassumindo 
os trabalhos, às dezessete horas e quinze minutos, 
o Presidente da CSPCCO, Deputado Efraim Filho, 
apresentou escusas pela ausência, asseverou que a 
Comissão apoia as reinvindicações dos servidores, 
e, seguindo a lista de inscritos, concedeu a palavra 
aos Deputados Delegado Protógenes, Júlio Campos 
e Dalva Figueiredo. Por fim, foi franqueada a palavra 
para os esclarecimentos pertinentes e as conside-
rações finais, sucessivamente, aos Senhores Paulo 
Renato Silva Paes, Gustavo Henrique Pivoto João, 
Francisco Dalla Valle Von Kossel, Márcia Aiko Tsuno-
da, Leilane Ribeiro de Oliveira, Luiz Carlos Nóbrega 
Nelson, Marivaldo de Castro e Adriano Marcos Furta-
do. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou os trabalhos às dezessete ho-
ras e cinquenta e cinco minutos. Antes, porém, con-
vocou reunião deliberativa ordinária para o dia trinta 
de maio, às quatorze horas, no Plenário 6, com pauta 
anteriormente divulgada. E, para constar, eu, Ricardo 

Menezes Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Efraim Filho, pelo Segundo-Vice-Presidente, 
Deputado Alexandre Leite , e pelo Deputado William 
Dib, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
O inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido 
mediante solicitação.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 15ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
Realizada em 15 de maio de 2012

Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos 
do dia 15 de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Turismo e Desporto no Anexo II, Plenário 
11, da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
senhores parlamentares José Rocha – presidente; 
Afonso Hamm e Luci Choinacki – vice-presidentes; 
André Figueiredo, Carlaile Pedrosa, Danrlei de Deus 
Hinterholz, Deley, Francisco Escórcio, Jô Moraes, Jo-
nas Donizette, Magda Mofatto, Renan Filho, Romário, 
Rubens Bueno e Valadares Filho – Titulares; Delega-
do Protógenes, Fábio Souto, João Arruda, João Paulo 
Lima, Joaquim Beltrão, José Augusto Maia, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, – suplentes; Edinho Bez – 
não membro. Deixaram de comparecer os deputados 
Benjamin Maranhão, Carlos Eduardo Cadoca, Fábio 
Faria, José Airton e Otavio Leite. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o presidente, José Rocha, decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação as 
atas da 13ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 14ª 
Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realiza-
das no dia 9 de maio de 2012. A deputada Jô Moraes 
solicitou a dispensa de leitura das atas. Em votação, 
a dispensa foi aprovada. Colocadas em votação, as 
atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O presidente 
comunicou a realização do Seminário Brasil Pós-Co-
pa 2014 – Legado e Gestão dos Estádios, a realizar-
-se no dia 16 de maio corrente. Em seguida colocou 
em apreciação a inclusão do nome do senhor Valdir 
Simão, secretário executivo do Ministério do Turismo, 
como convidado para a audiência pública para debater 
o turismo receptivo, conforme Requerimento nº 151, 
aprovado em 21 de março deste ano. Não havendo 
manifestação contrária, a inclusão foi aprovada. OR-
DEM DO DIA: A – REQUERIMENTOS: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 163/12 – do Sr. José Airton – que “requer 
que a Comissão Externa que acompanhará os Jogos 
Olímpicos de 2012 em Londres, na Inglaterra, esten-
da sua finalidade para retribuir visita recebida pelo 
parlamento sueco nesta casa”. A deputada Jô Mo-
raes subscreveu e encaminhou o requerimento. Não 
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houve discussão. Posto em votação, o requerimento 
foi aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 168/12 – do Sr. 
Danrlei de Deus Hinterholz – que “solicita informações 
ao Senhor Benjamin Zymler, ministro-presidente do 
Tribunal de Contas da União, sobre a situação atual 
das obras para a Copa de 2014 em Porto Alegre/RS”. 
O deputado Danrlei de Deus Hinterholz encaminhou 
o requerimento. Não houve discussão. Posto em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. 3 – REQUERIMEN-
TO Nº 169/12 – do Sr. Vicente Candido e outros – que 
“requer seja realizada Audiência Pública, juntamente 
com a Comissão de Viação e Transporte, para tratar 
da situação da aviação civil no Brasil”. A deputada Jô 
Moraes subscreveu e encaminhou o requerimento. Não 
houve discussão. Posto em votação, o requerimento 
foi aprovado. O presidente passou a direção dos traba-
lhos à deputada Jô Moraes. 4 – REQUERIMENTO Nº 
170/12 – do Sr. José Rocha – que “requer, nos termos 
regimentais, que seja convidado o trade hoteleiro, a Em-
bratur e representante do Ministério do Turismo, com 
a finalidade de realização de audiência pública para 
tratar dos altos valores das diárias de hotéis no Brasil, 
principalmente quando da realização de megaeventos 
como a Rio+20”. O deputado José Rocha defendeu a 
proposição. Não houve discussão. Posto em votação, 
o requerimento foi aprovado. 5 – REQUERIMENTO Nº 
171/12 – do Sr. José Rocha – que “requer, nos termos 
regimentais, realização de audiência pública para de-
bater as ações visando à qualificação e capacitação 
profissional de mão de obra para a Copa do Mundo 
de 2014”. O deputado José Rocha defendeu a propo-
sição. O deputado Carlaile Pedrosa fez uso da pala-
vra. Posto em votação, o requerimento foi aprovado. A 
deputada Jô Moraes devolveu a direção dos trabalhos 
ao presidente José Rocha. B – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMI-
TAÇÃO ORDINÁRIA. 6 – Projeto de Lei nº 1.132/11 
– do Sr. Jânio Natal – que dispõe sobre o acesso gra-
tuito a praças desportivas mantidas pelo Poder Públi-
co, para ex-atleta profissional. Relatora: deputada Jô 
Moraes. Parecer: pela aprovação, com emenda. Vista 
ao deputado André Figueiredo em 14 de setembro de 
2011. O deputado André Figueiredo apresentou voto 
em separado em 26 de outubro de 2011. A relatora 
apresentou o seu parecer. Os deputados Afonso Hamm, 
Renan Filho, Jonas Donizette e André Figueiredo fi-
zeram uso da palavra. Por sugestão do presidente, e 
com a concordância dos parlamentares, a proposição 
foi retirada de pauta. ENCERRAMENTO. O presiden-
te declarou encerrada a presente Reunião às quinze 
horas e quarenta e oito minutos, antes convocando as 
senhoras e os senhores parlamentares para a Reunião 
de Audiência Pública “para tratar dos altos valores das 

diárias de hotéis no Brasil”, a realizar-se imediatamente 
após esta Reunião Ordinária. Para constar, eu, James 
Lewis Gorman Júnior, secretário da Comissão, lavrei a 
presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo presidente, deputado José Rocha, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 16ª Reunião Extraordinária de Audi-
ência Pública, Realizada em 15 de maio de 2012.

Às quinze horas e quarenta e oito minutos do 
dia quinze de maio de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Turismo e Desporto no Anexo II, Plená-
rio 11, da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos senhores deputados José Rocha – presidente; 
Afonso Hamm e Luci Choinacki – vice-presidentes; 
André Figueiredo, Carlaile Pedrosa, Danrlei de Deus 
Hinterholz, Deley, Francisco Escórcio, Jô Moraes, Jo-
nas Donizette, Magda Mofatto, Renan Filho, Romário, 
Rubens Bueno e Valadares Filho – Titulares; Delega-
do Protógenes, Fábio Souto, João Arruda, João Paulo 
Lima, Joaquim Beltrão, José Augusto Maia, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, – suplentes; Edinho Bez e 
Perpétua Almeida – não membros. Deixaram de com-
parecer os deputados Benjamin Maranhão, Carlos 
Eduardo Cadoca, Fábio Faria, José Airton e Otavio 
Leite. ABERTURA: O senhor presidente, deputado 
José Rocha, declarou abertos os trabalhos, certificou 
os presentes acerca dos procedimentos regimentais e 
informou que a Audiência Pública destinava-se a “tra-
tar dos altos valores das diárias de hotéis no Brasil”, 
em atendimento ao Requerimento nº 170/2012, do Sr. 
Deputado José Rocha. O presidente convidou para 
compor a Mesa os senhores Enrico Fermi Torquato, 
presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis; Ricardo Moesch, diretor do departamento de 
estruturação, articulação e ordenamento turístico do 
Ministério do Turismo; Roberto Rotter, presidente do 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB); 
Walter Ferreira, representante do Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur); e a deputada Perpétua Almei-
da, presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Após 
a composição da Mesa, usaram da palavra para fazer 
suas exposições os senhores Enrico Fermi Torquato, 
Ricardo Moesch, Roberto Rotter, Walter Ferreira e 
a deputada Perpétua Almeida. Em seguida, fizeram 
uso da palavra os senhores deputados José Rocha, 
Romário, Afonso Hamm, Magda Mofatto e Deley. As 
questões apresentadas pelos parlamentares foram 
respondidas pelos convidados. ENCERRAMENTO: Às 
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dezoito horas e um minuto o presidente José Rocha 
encerrou a Reunião, convocando os senhores e senho-
ras parlamentares para o Seminário Brasil Pós-Copa 
2014 – Legado e Gestão dos Estádios, a realizar-se 
no próximo dia 16 de maio, no Auditório Nereu Ramos 
da Câmara dos Deputados. Para constar, eu, James 
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo presidente, depu-
tado José Rocha, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 17ª Reunião Extraordinária de Audi-
ência Pública, Realizada em 22 de maio de 2012.

Às quatorze horas e cinquenta e oito minutos do 
dia vinte e dois de maio de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto no Anexo II, Ple-
nário 3, da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos senhores deputados José Rocha – presidente; 
Luci Choinacki – vice-presidente; André Figueiredo, 
Carlaile Pedrosa, Danrlei de Deus Hinterholz, Deley, 
Edinho Bez, Francisco Escórcio, Jô Moraes, Renan 
Filho, Romário, Rubens Bueno e Valadares Filho – Ti-
tulares; Fábio Souto, Flávia Morais, Marllos Sampaio, 
Neilton Mulim e Professora Dorinha Seabra Rezende 
– suplentes; Antonio Brito e Gilmar Machado – não 
membros. Deixaram de comparecer os deputados 
Afonso Hamm, Benjamin Maranhão, Carlos Eduardo 
Cadoca, Fábio Faria, Jonas Donizette, José Airton, 
Magda Mofatto e Otavio Leite. ABERTURA: O senhor 
presidente, deputado José Rocha, declarou abertos 
os trabalhos, certificou os presentes acerca dos pro-
cedimentos regimentais e informou que a Audiência 
Pública destinava-se a “realizar um balanço sobre a 
Timemania e discutir mudanças para melhorar sua ar-
recadação”, em atendimento aos Requerimentos de 
nos 152 e 154/2012, dos Srs. Deputados José Rocha 
e Deley, respectivamente. O presidente chamou para 
compor a Mesa o coautor do Requerimento, Dep. De-
ley e os senhores Gilson Cesar Pereira Braga, Supe-
rintendente Nacional de Loterias da Caixa Econômica 
Federal; Pedro Tengrouse, Pesquisador da Fundação 
Getulio Vargas; Carlos Alberto Calumby Lisboa, Vice-
-Presidente de Finanças do Botafogo de Futebol e 
Regatas; Weber Magalhães, Vice-Presidente Centro-
-Oeste da Confederação Brasileira de Futebol e José 
Luiz Spigolon, Superintendente da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB). O presidente registrou a pre-
sença dos seguintes representantes dos clubes de 
futebol: Mari Rosane Duarte de Oliveira – Advogada 

Coordenadora do Sport Club Internacional; Claudio 
Pimentel – Representante do Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense; Leonardo Viveiros – Advogado do Botafogo 
de Futebol e Regatas e do Fluminense Football Clube; 
José Francisco Cimino Manssur – Advogado do São 
Paulo Futebol Clube; José Perdiz – Representante do 
Vitória/BA; Eduardo Cativo – Representante do Santa 
Cruz/PE; Miguel Perez – Vice-Presidente do Gama/
DF; Jorge Varela – Presidente do Bangu/RJ; Gunter 
Fernando Kussler – Representante do Ji-Paraná Fute-
bol Clube; Cézar Ferreira da Silva – Representante do 
Uberlândia Esporte Clube; Dagoberto Fernando dos 
Santos – Diretor-Geral do Clube Atlético Paranaense. 
Justificaram a ausência os senhores Robson Rodri-
gues Henrique Farabotti – Advogado da Sociedade 
Esportiva Palmeiras e José Oliveira – Presidente da 
ASA – Arapiraca (Agremiação Sportiva Arapiraquense). 
Em seguida, fizeram uso da palavra para fazer suas 
exposições os senhores Gilson Cesar Pereira Braga, 
Pedro Tengrouse, Carlos Alberto Calumby Lisboa, 
Weber Magalhães e José Luiz Spigolon. Em seguida 
fizeram uso da palavra os senhores deputados José 
Rocha, Deley, Romário, Renan Filho, André Figueire-
do, Antonio Brito, Danrlei de Deus Hinterholz, Gilmar 
Machado, Carlaile Pedrosa e Francisco Escórcio. As 
questões apresentadas pelos parlamentares foram 
respondidas pelos convidados. ENCERRAMENTO: 
Às dezessete horas e cinquenta e um minutos o pre-
sidente José Rocha encerrou a Reunião, convocando 
os senhores e senhoras parlamentares para a próxima 
Reunião Ordinária Deliberativa, na quarta-feira, dia 23 
do corrente mês, no Plenário 5. Para constar, eu, Ja-
mes Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo presidente, 
deputado José Rocha, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.  

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária, 
Realizada em 23 de maio de 2012.

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia vin-
te e três de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 
11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Washington Reis – Presidente; 
Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes; Alberto 
Mourão, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Si-
mões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Renzo Braz, Vanderlei Macris, 
Zezéu Ribeiro e Zoinho – Titulares; Arolde de Oliveira, 
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Edinho Bez, Fábio Ramalho, Francisco Floriano, Giro-
to, Gonzaga Patriota, Jesus Rodrigues, José Chaves, 
Júlio Campos, Nilson Leitão, Paulo Freire, Pedro Cha-
ves, Ricardo Izar, Ronaldo Benedet e Zé Silva – Su-
plentes. Compareceu também o Deputado Ronaldo 
Zulke, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alexandre Santos, Diego Andrade, Gia-
cobo, João Leão, Lourival Mendes, Marinha Raupp, 
Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso e 
Wellington Fagundes. Justificou a ausência o Deputa-
do José Airton. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a ata da 11ª reunião de audi-
ência pública, realizada em 22 de maio de 2012. O 
Deputado Hugo Leal solicitou a dispensa de leitura da 
ata. Em votação, a ata foi aprovada unanimemente. 
ORDEM DO DIA: A – REQUERIMENTOS: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 115/12 – do Sr. Jaime Martins – que 
“requer a criação de Grupo de Trabalho, no âmbito da 
Comissão de Viação e Transportes, com a finalidade 
de elaborar proposta legislativa para equacionar os 
efeitos decorrentes dos vetos apostos ao projeto de 
lei que institui o novo Sistema Nacional de Viação – 
SNV”. O Presidente colocou em votação a proposição. 
Aprovado. 2 – REQUERIMENTO Nº 136/12 – do Sr. 
Zé Silva – que “requer a realização de Mesa Redonda 
na cidade de Almenara-MG para debater a execução 
da obra da Rodovia denominada BR 367 naquela lo-
calidade, conforme Edital de Concorrência Pública n. 
104/2012-00 do Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes-DNIT”. O Deputado Leonardo Quin-
tão encaminhou a proposição a pedido do autor. Não 
houve discussão. Aprovado, em conformidade com o 
Ato da Mesa nº 33/12, com apoiamento de um terço 
dos membros da comissão. O Deputado Edinho Bez 
solicitou a inclusão do Sr. Severino Almeida Filho, Pre-
sidente do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante, no rol de convidados do Requerimento nº 
121/12, aprovado na reunião ordinária em 18/04/12. A 
inclusão foi aprovada pela comissão. O Deputado Al-
berto Mourão solicitou a inclusão de um representan-
te da Casa Civil da Presidência da República, um re-
presentante do Comitê Gestor da Copa de 2014 e os 
responsáveis pela organização das doze Cidades-
-Sede da Copa de 2014 no rol de convidados do Re-
querimento nº 129/12, aprovado na reunião ordinária 
do dia 16/05/12. A inclusão foi aprovada pela comissão. 
B – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO 
PLENÁRIO: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.268/09 – do Sr. Maurício Quintella Lessa 
– que “acrescenta o art. 312-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro, a fim de tipificar o crime de obstrução 

indevida de via pública” Relator: Deputado Lúcio Vale. 
Parecer: pela aprovação. O Deputado Lúcio Vale pro-
cedeu à leitura de seu relatório e voto. Discutiu o pro-
jeto o Deputado Hugo Leal. Vista ao Deputado Hugo 
Leal. B – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO 
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 4 – 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 de-
sempenho de suas atividades profissionais, nos termos 
estabelecidos nesta lei, e dá outras providências” Re-
lator: Deputado Carlos Alberto Leréia. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. O Deputado Mauro Lopes 
procedeu à leitura do relatório e voto a pedido do re-
lator. Discutiram o projeto o Deputado Leonardo Quin-
tão e Edson Ezequiel. Em votação, foi rejeitado o pa-
recer. Designado relator do vencedor, o Deputado 
Milton Monti. Parecer Vencedor: Deputado Milton Mon-
ti, pela aprovação. Em votação, foi aprovado o parecer 
vencedor. O parecer do relator, Deputado Carlos Al-
berto Leréia, passou a constituir voto em separado. 5 
– PROJETO DE LEI Nº 782/11 – do Sr. Edson Silva 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro para dispor sobre a circulação de veículo 
de transporte de cargas nas rodovias e estradas fede-
rais, estaduais e municipais, nos finais de semana”. 
Relator: Deputado Gonzaga Patriota. Parecer: pela 
aprovação. O Deputado Mauro Lopes apresentou voto 
em separado em 09/11/2011. Retirado de pauta de 
ofício. 6 – PROJETO DE LEI Nº 836/11 – do Sr. Ro-
mero Rodrigues – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, que “Dispõe sobre o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica”, para determinar a instalação 
de equipamentos que permitam o pouso por instru-
mentos, nos aeroportos que especifica”. Relator: De-
putado Jaime Martins. Parecer: pela rejeição. O Depu-
tado Lázaro Botelho procedeu à leitura de relatório e 
voto a pedido do relator. Não houve discussão. Apro-
vado por unanimidade o parecer. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 872/11 – do Sr. Luiz Noé – que “denomina Po-
licial Rodoviário Federal Ricardo Henrique Moreira o 
viaduto localizado no quilômetro 300, da BR-116, em 
Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul”. Relator: 
Deputado Edinho Bez. Parecer: pela aprovação. O De-
putado Edinho Bez procedeu à leitura de seu relatório 
e voto. Não houve discussão. Aprovado por unanimi-
dade o parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.056/11 – 
do Sr. Vicentinho – que “altera o art. 158 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, para revogar o § 2º do 
referido dispositivo”. (Apensado: PL 2411/2011) Rela-
tor: Deputado Luiz Argôlo. Parecer: pela aprovação 
deste, com emendas, e pela rejeição do PL 2.411/11, 
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apensado. Retirado de pauta a requerimento do De-
putado Hugo Leal. 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 
– da Sra. Sandra Rosado – que “acrescenta o Inciso 
VI e o parágrafo 2º ao art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de 
maio de 1995, renumerando-se o atual parágrafo úni-
co para parágrafo 1º”. Relator: Deputado José Chaves. 
Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado Zoinho, 
em 11/04/2012. Retirado de pauta de ofício. 10 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.821/11 – do Sr. Ronaldo Zulke – que 
“inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, 
o trecho rodoviário que especifica”. Relator: Deputado 
Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de 
pauta de ofício. 11 – PROJETO DE LEI Nº 2.951/11 
– do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “denomina “Ro-
dovia Landri de Oliveira Cambraia”, o trecho da rodo-
via BR-156, entre as cidades de Macapá e Oiapoque, 
no Estado do Amapá” Relator: Deputado Lázaro Bo-
telho. Parecer: pela aprovação. O Deputado Lázaro 
Botelho procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não 
houve discussão. Aprovado por unanimidade o parecer. 
12 – PROJETO DE LEI Nº 3.312/12 – do Sr. Alceu 
Moreira – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que ins-
tituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar 
as máquinas agrícolas do registro e licenciamento 
anual”. Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta pelo relator por uma 
sessão. 13 – PROJETO DE LEI Nº 3.342/12 – do Sr. 
Aelton Freitas – que “denomina Viaduto Wilson Franco 
Filho o viaduto localizado no km 805 da BR-262, na 
cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais”. Relator: 
Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta de ofício. Nada mais havendo a tra-
tar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos 
às onze horas, antes convocando os senhores mem-
bros para Reunião Ordinária, dia 30 de maio, às 10 
horas, no Plenário 11. E, para constar, eu, Admar Pires 
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Washington Reis, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Designo relator da seguinte proposição o senhor 
Deputado Lira Maia. 

PFC 61/2011 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que 
“Propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural adote as 
medidas necessárias para que seja realizado ato de 
fiscalização e controle dos procedimentos adminis-
trativos e eventuais excessos e omissões por parte 
da Fundação Nacional do Índio – Funai – no que diz 
respeito à demarcação de terras indígenas no País.”. 

Em 30 de maio de 2012  – Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Hugo Mota
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 68/2012 – 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 irregularidades na implantação do Projeto Jampa 
Digital, no município de João Pessoa/PB”.

Ao Deputado Anthony Garotinho
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 71/2012 – do Sr. Ronaldo Fonseca – que “Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole – CFFC, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União – TCU, realize atos de fiscalização do Ministério 
da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), para averiguar a ocorrência de 
irregularidades ou fraudes na celebração do Convênio 
nº 832.009/2007 e os repasses efetuados pela Admi-
nistração Pública Federal”. 

Ao Deputado Vaz de Lima
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 67/2012 – do Sr. Vanderlei Macris – que “Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
Controladoria Geral da União, realize ato de fiscalização 
sobre o funcionamento do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES)”. 

Ao Deputado Filipe Pereira
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTRO-

LE Nº 70/2012 – 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 irregularidades em contratos, convênios 
ou instrumentos congêneres, firmados entre o Ministé-
rio da Pesca e Aquicultura – MPA e diversas ONG’’s”.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Edmar 
Arruda, Presidente.
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Danrlei de Deus Hinterholz
PROJETO DE LEI Nº 7.377/10 – do Poder Exe-

cutivo – que “dispõe sobre a concessão de prêmio e 
de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções 
campeãs do mundo de 1958, 1962 e 1970”.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – José 
Rocha, Presidente.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado José Rocha
PROJETO DE LEI Nº 3.611/12 – do Sr. Jonas 

Donizette – que “revoga o art. 94 da Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998, que “Institui normas gerais so-
bre o desporto e dá outras providências””.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2012. – José 
Rocha, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI N.º 3.484-C, DE 2000 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Proíbe a utilização de tubos flexíveis 
ou recipientes de uso coletivo para o ar-
mazenamento de molhos condimentados 
comestíveis; tendo pareceres: da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação (relator: DEP. RENILDO LEAL); da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, pela rejeição (relator: 
DEP. LUCIANO PIZZATTO); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda e do de 
nº 2.158/07, apensado (relatora: DEP. SAN-
DRA ROSADO).

Despacho: às comissões de: seguridade 
social e família; defesa do consumidor, meio 
ambiente e minorias; constituição e justiça e 
de cidadania (art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe proíbe a utilização 
de tubos flexíveis plásticos ou quaisquer recipientes de 
uso coletivo para servir ketchup, mostarda, maionese 
e molhos condimentados nos restaurantes, lanchone-
tes, pizzarias, bares, autolanches ou quaisquer outras 
instalações que sirvam alimentos. O projeto determina, 
também, que esses produtos serão servidos, obriga-
toriamente, em embalagens individuais e descartá-
veis e deverão estampar com nitidez os ingredientes 
utilizados, a data de fabricação e o prazo de validade.

Estabelece que o descumprimento implicará em 
advertência e multa, prevendo, ainda, que caberá às 
autoridades estaduais e municipais de saúde exercer 
a fiscalização para garantir o cumprimento.

A matéria, inicialmente de competência conclusi-
va das Comissões, foi distribuída, para exame de mé-
rito, às Comissões de Seguridade Social e Família, e 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

A primeira aprovou unanimemente o projeto, sem 
emendas, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Renildo Leal. A segunda, por sua vez, rejeitou, também 
unanimemente, a proposição, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Luciano Pizzatto.

Em razão da ocorrência de pareceres divergen-
tes, a matéria perdeu a conclusividade e tornou-se de 
competência do Plenário, conforme dispõe o art. 24, II, 
g, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

No dia 08 de outubro do corrente ano, o Projeto 
de Lei 2.158, de 2007, de autoria do Deputado Rati-
nho Júnior, foi apensado à proposição em epígrafe. O 
referido projeto, com a mesma finalidade do principal, 
“dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lan-
chonetes, bares, estabelecimentos similares e vende-
dores ambulantes a fornecerem embalagens descar-
táveis de condimentos alimentícios”.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Conforme determina o art. 32, IV, a, da Norma 
Interna, cumpre que esta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dos 
Projetos de Lei nº 3.484, de 2000 e nº 2.158, de 2007.

Quanto à constitucionalidade formal e material 
dos projetos, nada há a obstar ao seu prosseguimen-
to, todos os pressupostos de processabilidade encon-
tram-se atendidos, bem como os princípios e normas 
magnas são observados.

Cumpre observar que o disposto no art. 4º do 
PL 3.484/00 não apresenta qualquer vício, quando 
atribui o exercício da fiscalização às autoridades es-
taduais e municipais. Em verdade, o dispositivo repete 
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o que preceitua a Lei nº 9.782, de 1999, que instituiu 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, com 
base no sistema único de saúde consagrado pelo art. 
200, inciso II da Constituição Federal, prevê o concurso 
dos serviços públicos das três esferas de governo na 
fiscalização e ações de vigilância sanitária.

No que tange à juridicidade, também não vislum-
bramos qualquer óbice.

Contudo, no que concerne à técnica legislativa, 
necessário se faz o oferecimento de emenda supres-
siva ao art. 6º do PL 3.484/00, que expressa cláusula 
de revogação genérica, a fim de adequá-lo aos dita-
mes da Lei Complementar nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar nº 107/2001.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 3.484, de 2000, com adoção a 
emenda supressiva em anexo e pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 2.158, de 2007.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2007. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 6º do projeto em 
epígrafe.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2007. – 
Deputada Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Asdrubal Bentes, Ze-
naldo Coutinho, Luiz Carlos, Bonifácio de Andrada e 
Eliseu Padilha, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, do Projeto de Lei nº 
3.484/2000 e do de nº 2158/2007, apensado, nos ter-
mos do Parecer da Relatora, Deputada Sandra Rosado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan, 
Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado Protó-
genes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eliseu Padilha, Esperidião 
Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Félix Mendonça 
Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Olivei-
ra, João Campos, João Paulo Cunha, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, José Nunes, Jutahy Junior, Luiz Couto, 
Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado, Mauro 
Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre 
Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 

Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Roberto Freire, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Bernardo Santa-
na de Vasconcellos, Cida Borghetti, Dilceu Sperafico, 
Efraim Filho, Francisco Escórcio, Hugo Leal, Laercio 
Oliveira, Luiz Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, 
Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti e Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 3.484/2000

Suprima-se o art. 6º do projeto em 
epígrafe.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.228-B, DE 2004 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre as diretrizes gerais da po-
lítica pública para promoção da cultura de paz 
e dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (relator: DEP. CHICO ALENCAR) 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com emendas 
(relator: DEP. RONALDO FONSECA).

Despacho: às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Pelo Projeto de Lei nº 4.228, de 2004, estabele-
cem-se normas gerais de ordem pública e de interesse 
social, bem como princípios e diretrizes que regulam 
o planejamento e a execução de medidas multidisci-
plinares de promoção da paz. 

O Deputado Ademir Camilo designado relator à 
proposição neste Colegiado redigiu parecer que não 
chegou a ser apreciado e que esta relatoria aproveita, 
ainda que com algumas modificações.

Segundo o projeto, a política de promoção de 
paz se baseia nos seguintes itens: liberdade, justiça, 
democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, 
pluralismo, diversidade cultural, diálogo e compre-
ensão, respeito à vida, como promoção e prática da 
não-violência, promoção de todos os direitos funda-
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mentais, previstos no art. 5º da Constituição Federal, 
empenho na resolução pacífica dos conflitos, esforços 
destinados a satisfazer as necessidades ambientais e 
de desenvolvimento das gerações atuais e vindouras, 
fortalecimento da família, promoção da igualdade de 
direitos e oportunidades entre homens e mulheres, en-
tre os descendentes das diversas etnias formadoras do 
povo brasileiro e entre os demais grupos minoritários.

A proposição estabelece diretrizes gerais (art. 
1º ao 4º), instrumentos de promoção da política da 
paz (art. 5º ao 15), plano de promoção da paz social 
(art.16 ao 18) e disposições gerais (art. 19) sobre o 
que podemos denominar “Cultura da Paz”.

Dada à abrangência do Projeto, o Autor o no-
meou, no parágrafo único do art. 1º de Estatuto da Paz.

A Comissão de Educação e Cultura aprovou una-
nimemente o Projeto, sem emendas, nos termos do 
parecer do Relator, o Deputado Chico Alencar.

Chega, em seguida, a proposição a este Colegiado.
É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania examinar as proposições, quanto à cons-
titucionalidade, à juridicidade, e à técnica legislativa, 
consoante o disposto na alínea a do inciso IV do art. 
32 do Regimento da Câmara dos Deputados.

A União tem competência para legislar sobre a 
matéria, nos termos do art. 21, IX, do art. 23, V, X, e 
do art. 24, IX, XV. Não há reserva de iniciativa nos te-
mas do projeto, razão por que nada obsta a iniciativa 
de parlamentar na matéria.

A matéria é constitucional. As referências e atri-
buições de funções ao Poderes Executivos, Federal, 
Estadual, Municipal, não constituem invasão de com-
petência de outro Poder, pois se inserem no contex-
to dos planos nacionais, previstos no art. 21, IX, da 
Constituição Federal. Demais, o Parlamento é o lugar 
mais indicado para a geração desses trabalhos de 
planificação e de sua consolidação legislativa, refe-
rente a todos os entes da Federação, amarrando em 
um mesmo projeto os Municípios, o Distrito Federal, 
os Estados e União.

Esta Relatoria não detectou injuridicidade no 
projeto.

Já quanto à técnica legislativa, o projeto mere-
ce reparos.

Ante o exposto o voto deste relator é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 4.228, de 2004, na forma das 
emendas anexas.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 6º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão incluir, nos currículos 
escolares do ensino médio, matérias que:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:

“Art. 7º Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão incluir discipli-
nas, em suas universidades, que promovam 
o estudo de estratégias de resolução pacífica 
de conflitos e que contenham as iniciativas de 
promoção de uma cultura de paz conforme os 
princípios do art. 2º desta Lei.”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao caput do art. 9º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 9º Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao caput do art. 10 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 10. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão promover:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação:

“Art. 11. Os Poderes Executivos Muni-
cipais, Distrital, Estaduais e Federal deve-
rão estabelecer parcerias com os meios de 
comunicação social na promoção da cultura 
da paz.”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.
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EMENDA Nº 6

Dê-se ao caput do art. 13 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 13. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 14 do projeto a seguinte redação:

“Art. 14. Os Poderes Executivos Muni-
cipais, Distrital, Estaduais e Federal deverão 
promover a capacitação contínua, em direi-
tos humanos, aos integrantes dos órgãos de 
segurança pública, previstos no art. 144 da 
Constituição Federal:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 15 do projeto a seguinte redação:

“Art. 15. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital, Estaduais e Municipais estabelecerão 
um programa de apoio às famílias de adultos, 
adolescentes e crianças em conflito com a Lei.”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao caput do art. 17 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 17. O Plano de paz social é obriga-
tório para o Poder Executivo Federal e deverá 
constar dos planejamentos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:”

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

EMENDA Nº 10

Suprimam-se do projeto as expressões 
“Capítulo IV” e “ Disposições Gerais”.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2011. – 
Deputado Ronaldo Fonseca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com dez emendas, do Projeto de Lei nº 4.228-

A/2004, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Ronaldo Fonseca. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arnal-
do Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan, 
Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado Protógenes, 
Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Esperidião Amin, Fábio Ramalho, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, 
Gera Arruda, Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, 
João Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Mar-
co Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto 
Freire, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Alexandre Leite, Cesar Colnago, 
Décio Lima, Efraim Filho, Eli Correa Filho, Francisco 
Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota, Jaime 
Martins, Laurez Moreira, Liliam Sá, Marcelo Aguiar, 
Mauro Lopes, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, 
Roberto Teixeira e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 1 ADOTADA PELA CCJC  
AO PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao caput do art. 6º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão incluir, nos currículos 
escolares do ensino médio, matérias que:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 2 ADOTADA PELA CCJC  
AO PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:

“Art. 7º Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão incluir discipli-
nas, em suas universidades, que promovam 
o estudo de estratégias de resolução pacífica 
de conflitos e que contenham as iniciativas de 
promoção de uma cultura de paz conforme os 
princípios do art. 2º desta Lei.”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.
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EMENDA 3 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao caput do art. 9º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 9º Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 4 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao caput do art. 10 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 10. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão promover:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 5 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação:

“Art. 11. Os Poderes Executivos Muni-
cipais, Distrital, Estaduais e Federal deverão 
estabelecer parcerias com os meios de comu-
nicação social na promoção da cultura da paz.”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 6 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao caput do art. 13 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 13. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital e Estaduais deverão:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 7 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao art. 14 do projeto a seguinte redação:

“Art. 14. Os Poderes Executivos Muni-
cipais, Distrital, Estaduais e Federal deverão 
promover a capacitação contínua, em direi-
tos humanos, aos integrantes dos órgãos de 
segurança pública, previstos no art. 144 da 
Constituição Federal:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 8 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao art. 15 do projeto a seguinte redação:

“Art. 15. Os Poderes Executivos Federal, 
Distrital, Estaduais e Municipais estabelecerão 
um programa de apoio às famílias de adultos, 
adolescentes e crianças em conflito com a Lei.”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 9 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Dê-se ao caput do art. 17 do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 17. O Plano de paz social é obriga-
tório para o Poder Executivo Federal e deverá 
constar dos planejamentos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:”

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 10 ADOTADA PELA CCJC AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/2004

Suprimam-se do projeto as expressões 
“Capítulo IV” e “Disposições Gerais”. 

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 3.621-B, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade da Biodiversidade da Amazô-
nia; tendo pareceres: da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (relatora: DEP. VANESSA 
GRAZZIOTIN); da Comissão de Educação e 
Cultura, pela rejeição (relator: DEP. ANTO-
NIO CARLOS CHAMARIZ); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompati-
bilidade e inadequação financeira e orça-
mentária (relator: DEP. PEDRO EUGÊNIO)

Despacho: às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24 II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura; e de Finanças e Tributação Comis-
são de Educação e Cultura
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I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 3.621, de 2008, de autoria 
do nobre Deputado Carlos Souza, tem por objetivo 
autorizar o Poder Executivo a criar a Universidade da 
Biodiversidade da Amazônia.

Nos termos da proposição, caberá ao Poder Exe-
cutivo, quando da edição e da respectiva regulamenta-
ção da lei de criação da Universidade da Biodiversida-
de da Amazônia, definir e tomar todas as providências 
necessárias à plena viabilização da instituição, tanto 
em termos de aspectos jurídicos, institucionais e ge-
ográficos, como em termos de recursos econômico-
-financeiros, materiais e humanos.

Na Câmara dos Deputados, este projeto de lei 
foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP); e Educação e 
Cultura (CEC); para apreciação conclusiva de méri-
to, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados – RICD; e às Comissões de 
Finanças e Tributação (CFT); e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), para, respectivamente, exame 
de adequação financeira ou orçamentária, e de cons-
titucionalidade ou juridicidade, nos termos do art. 54 
do RICD. Tramita em regime ordinário.

A CTASP aprovou a iniciativa, no mérito, nos 
termos do parecer da relatora, Deputada Vanessa 
Grazziotin.

No prazo regimental, esta proposição não rece-
beu emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa de autorizar a criação de uma uni-
versidade federal no Estado do Amazonas, uma das 
regiões de maior biodiversidade do planeta, preferen-
cialmente no interior, é meritória na medida em que 
propõe a expansão e interiorização da oferta de edu-
cação superior, num contexto em que políticas nesse 
sentido apresentam-se urgentes. 

Quase dez anos após a entrada em vigor do Pla-
no Nacional de Educação, ainda apresentamos índices 
baixíssimos de freqüência dos jovens de 18 a 24 anos 
na educação superior. O percentual dessa faixa etária 
que freqüenta a educação superior não passa de 13%, 
acanhado inclusive para os padrões da América Latina.

Ressalte-se que a criação de uma nova universi-
dade nessa região harmoniza-se, ainda, com a política 
de interiorização do ensino superior público em anda-
mento pelo Governo do Presidente Lula. Além disso, 
trará benefícios a toda a população e ao País, não 
apenas por meio do ensino ministrado, mas também 
em decorrência das atividades de pesquisa e extensão. 

A preferência pelo município de Tefé, defendida 
na justificação, para receber a sede da nova univer-
sidade federal é apropriada em vista dos argumentos 
enunciados pelo ilustre Deputado Carlos Souza, autor 
do Projeto. Nos termos da Justificação apresentada 
pela parlamentar, Tefé dispõe de aeroporto de grande 
porte, para completar o que já foi alcançado por enti-
dades como Embrapa, Inpa e outras, na rica biodiver-
sidade regional, a serviço da humanidade, e dispõe de 
incomensurável riqueza latente, com grande potencial 
econômico social, cultural e político.

Apesar do evidente mérito apropriadamente jus-
tificado, esta Comissão de Educação e Cultura tem 
seguido a orientação da Súmula n.º 01, de 2001, se-
gundo a qual os projetos de lei que tenham por objeti-
vo criar instituições educacionais, de qualquer nível ou 
modalidade, devem ser rejeitados pois são privativos 
do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, II, da Cons-
tituição Federal. A criação de instituição educacional 
deve ser sugerida na proposição do tipo Indicação, a 
ser encaminhada ao Poder Executivo diretamente pelo 
próprio autor ou por meio desta Comissão e, nesse 
caso, após ouvido o Plenário.

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei n.º 3.621, de 2008, e, para que o teor deste pro-
jeto de extrema relevância na área educacional para o 
País alcance o poder competente, proponho que esta 
Comissão encaminhe a Indicação anexa. 

Sala da Comissão, 13 de julho de 2010. – Deputado 
Antonio Carlos Chamariz, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, com vistas à criação da Univer-
sidade da Biodiversidade da Amazônia.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cação anexa, sugerindo a criação da Universidade da 
Biodiversidade da Amazônia.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2010. – Deputado 
Antonio Carlos Chamariz, Relator.

INDICAÇÃO No , DE 2010 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação da Universidade da Biodi-
versidade da Amazônia.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:
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Foi submetido à apreciação desta Comissão de 
Educação e Cultura o Projeto de Lei n.º 3.621, de 2008, 
de autoria do nobre Deputado Carlos Souza, que visa 
autorizar o Poder Executivo a criar a Universidade da 
Biodiversidade da Amazônia.

No parecer apresentado a esta Comissão, cujo 
teor reproduzimos em parte a seguir, o Deputado An-
tonio Carlos Chamariz, relator da matéria, assim de-
fende a iniciativa: 

“[...] a criação de uma nova universida-
de nessa região harmoniza-se, ainda, com a 
política de interiorização do ensino superior 
público em andamento pelo Governo do Presi-
dente Lula. Além disso, trará benefícios a toda 
a população, não apenas por meio do ensino 
ministrado, mas também em decorrência das 
atividades de pesquisa e extensão”. 

O autor da iniciativa, Deputado Carlos Souza, 
destaca também, numa síntese de sua justificação:

Os cursos superiores de amplo campo biológico 
têm que estar ligados a áreas geográficas que se ca-
racterizam por grande potencial de biodiversidade e 
também de pesquisa e produção científica nessa área. 
Nesse sentido os estudos de biodiversidade passam 
necessariamente pela Amazônia Brasileira. A Univer-
sidade da Biodiversidade da Amazônia deve sediar-se 
em Tefé, centro geodésico águas/florestas e cidade 
que dispõe de aeroporto de grande porte, para seguir 
o exemplo de entidades como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia – INPA e outras entidades.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-la, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comissão 
manifesta seu apoio à iniciativa do nobre Deputado, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2010. – Deputado 
Antonio Carlos Chamariz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.621-A/2008, com envio de Indicação 
ao Poder Executivo nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Antonio Carlos Chamariz. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago e Antonio Carlos Chamariz – Vice-Presidentes, 
Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Carlos Abicalil, Elismar Prado, Fátima Bezerra, Gastão 

Vieira, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, 
Lobbe Neto, Marcelo Almeida, Maria do Rosário, Nilmar 
Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, 
Waldir Maranhão, Wilson Picler, Alceni Guerra, Dalva 
Figueiredo, José Linhares, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, 
Pedro Wilson e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.621, de 2008, pretende 
autorizar o Poder Executivo a criar, com sede no Mu-
nicípio de Tefé, a Universidade da Biodiversidade da 
Amazônia com o objetivo de interiorizar pesquisas e 
conhecimentos científicos.

A proposta, aprovada pelo Senado Federal, tra-
mitou, na Câmara dos Deputados, pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61, §1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, 
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou ade-
quação de seus dispositivos com o plano plurianual 
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais em vigor.

Preliminarmente, é relevante notar que os pro-
jetos de lei em exame ferem o art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea “e” da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê 
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da 
administração pública bem como de cargos, funções 
ou empregos públicos constitui atribuição privativa do 
Presidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
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orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12 
de agosto de 2011 (LDO 2012):,

Art. 88. As proposições legislativas, sob a 
forma de projetos de lei, decretos legislativos 
ou medidas provisórias e respectivas emendas 
que, direta ou indiretamente, importem ou auto-
rizem diminuição de receita ou aumento de des-
pesa da União, deverão estar acompanhadas 
de estimativas desses efeitos no exercício em 
que entrar em vigor e nos dois subsequentes, 
detalhando a memória de cálculo respectiva e 
correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e com-
patibilidade com as disposições constitucionais 
e legais que regem a matéria.

Corroborando com o entendimento dos 
dispositivos supramencionados, a Comissão 
de Finanças e Tributação editou a Súmula nº 
1, de 2008, que considera incompatível e ina-
dequada a proposição que, mesmo em cará-
ter autorizativo, conflite com a LRF, ao deixar 
de estimar o impacto orçamentário-financeiro 
e de demonstrar a origem dos recursos para 
seu custeio, exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatí-
vel e inadequada a proposição, inclusive em 
caráter autorizativo, que, conflitando com as 
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal – deixe de apresentar a estimativa de seu 

impacto orçamentário e financeiro bem como 
a respectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2012, verifica-
-se que não há previsão de recursos especificamente 
para esse propósito.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentá-
ria e financeira do Projeto de Lei nº 3.621, de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputa-
do Pedro Eugênio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 3.621/08, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pedro Eugênio. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Ave-

lino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre 
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio 
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos, 
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José 
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, 
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, 
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequi-
nha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Setim, Manoel Junior e Policarpo. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Depu-
tado Antônio Andrade, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.645-B, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 101/2009 
OFÍCIO Nº 1.362/2009-SF

Autoriza o Poder Executivo a criar, no 
Município de Catolé do Rocha, no Estado 
da Paraíba, campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) da Paraíba; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. ARMANDO ABÍLIO); e da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relator: 
DEP. RAUL HENRY); e da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. CLÁUDIO PUTY)

Despacho: às Comissões de: Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Educação e Cul-
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tura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD); e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24 II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura; e de Finanças e Tributação 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em análise, oriundo do Senado 
Federal, e cuja autoria originalmente é do nobre Se-
nador Cícero Lucena, visa autorizar o Poder Executivo 
a criar, no Município de Catolé da Rocha-PB, campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) da Paraíba.

A tramitação dá-se conforme o disposto no art.24, 
II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Em 16 de dezembro de 2009, a Douta Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público apro-
vou a proposição.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura. A tramitação é em re-
gime de prioridade. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os 
prazos na legislatura finda, não foram apresentadas 
emendas à proposição. Na nova legislatura não foram 
apresentadas emendas à proposição

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Trata-se de Projeto de Lei autorizativo. 
Somos plenamente favoráveis ao mérito da ques-

tão – a criação, no Município de Catolé da Rocha-PB, 
de campus do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba.

Entretanto, há que se destacar e respeitar o con-
teúdo das Súmulas das Comissões permanentes, em 
pleno vigor – Comissão de Educação e Cultura-CEC 
e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania-
-CCJC, acerca de proposições desta natureza, que 
abaixo reproduzimos.

SÚMULA DA CEC 

[...]

“PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL FEDERAL, 
EM QUALQUER NÍVEL OU MODALIDADE 
DE ENSINO.

Por implicar na criação de órgãos públicos, 
e, obviamente, em cargos, funções e empre-
gos, além de acarretar aumento de despesa, 
a iniciativa legislativa da criação de instituições 

educacionais, em qualquer nível ou modalidade 
de ensino, é privativa do Poder Executivo. (Ver 
art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal).

Projetos de Lei desse teor são mera-
mente autorizativos e, portanto, inócuos, pois 
não geram nem direitos nem obrigações, por 
parte do Poder Público, já que o mesmo detém 
a competência de tais prerrogativas. Lembre-
-se que em termos de mérito educacional, a 
criação de uma Instituição Educacional Pú-
blica deve ser decidida à luz de um Plano de 
Educação, de uma Política Educacional ou de 
uma Proposta Pedagógica Inovadora, e assim 
por diante, onde todas as instâncias educa-
cionais, inclusive, obviamente, as próprias es-
colas e suas comunidades, gozam do direito 
de ser ouvidas e de se tornar participantes. É 
esse o costume salutar em todas as nações 
que cultivam o Estado Democrático de Direito.

Portanto, o Parecer do Relator de um PL 
que vise a criação de Instituição Educacional 
Pública, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, deverá concluir pela rejeição da pro-
posta, logicamente ouvido o Plenário.

A criação de Instituição Educacional, 
repita-se, deve ser sugerida na proposição do 
tipo INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Poder 
Executivo. (Ver RI/CD, art. 113),diretamente 
pelo próprio Autor ou através da Comissão, e 
neste caso, após ouvido o Plenário.”

SÚMULA DA CCJC

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA  
1 – PROJETOS AUTORIZATIVOS

[...]

1. Entendimento:
1.1. Projeto de lei, de autoria de Deputado ou 

Senador, que autoriza o Poder Executivo a tomar de-
terminada providência, que é de sua competência ex-
clusiva, é inconstitucional.

1.2. Projeto de lei, de autoria de Deputado ou 
Senador, que dispõe sobre a criação de estabeleci-
mento de ensino é inconstitucional. – Fundamento: § 
1º do art. 61 da Constituição Federal e § 1º e inciso II 
do art. 164 do Regimento Interno.

2. Fundamento:
2.1. § 1º do art. 61 da Constituição Federal
2.2. § 1º e inciso II do art. 164 do Regimento In-

terno
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3. Precedentes [...]
Considerando o mérito da proposta, nossa inten-

ção é apoiá-la, mas por via do instrumento regimental 
adequado, isto é, a proposição de uma Indicação ao 
Poder Executivo, encampada pela Comissão de Edu-
cação e Cultura, encaminhada em seu nome, com 
registro de sua autoria original pelo Senado Federal. 

No caso em espécie, também é atingido o prin-
cípio da autonomia, garantia constitucional das uni-
versidades que foi estendida aos IFETs, nos termos 
da Lei nº 11.892/08, que preceitua:

“Art. 1o Fica instituída, no âmbito do sis-
tema federal de ensino, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnoló-
gica, vinculada ao Ministério da Educação e 
constituída pelas seguintes instituições:

I – Institutos Federais de Educação, Ci-
ência e Tecnologia – Institutos Federais;

II – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná – UTFPR;

III – Centros Federais de Educação Tec-
nológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-
-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG;

IV – Escolas Técnicas Vinculadas às Uni-
versidades Federais.

Parágrafo único. As instituições mencio-
nadas nos incisos I, II e III do caput deste artigo 
possuem natureza jurídica de autarquia, deten-
toras de autonomia administrativa, patrimonial, 
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.”

Observe-se que, eventual Parecer favorável ao 
projeto autorizativo em tela levaria ao inevitável desfe-
cho que têm as tramitações de projetos desta natureza: 
sua rejeição, por inconstitucionalidade, pela CCJC. A 
título de argumentação, pode considerar que à CEC não 
caberia se preocupar com a decisão da CCJC. Ocorre 
que, o que a CEC pode fazer em prol da proposta é 
convertê-la em Indicação e, assim, obter – ao contrá-
rio de uma rejeição, a aprovação da proposição, se 
utilizado este veículo regimental.

Esta aprovação, que tem se dado, inclusive, com 
o apoio unânime da Comissão de Educação e Cul-
tura, viabiliza o imediato envio ao Poder Executivo, 
para que este adote ou não a sugestão – o que gera a 
possibilidade de que o Poder Legislativo mobilize seus 
mecanismos de cobrança por uma resposta formal por 
parte do Executivo. Além disso, pode a Câmara tomar 
as providências junto a seus meios de comunicação, 
de largo alcance, como a Rádio Câmara, a TV Câmara 
e o Jornal da Câmara, além do sítio na internet, para 
que sejam do conhecimento público a aprovação da 

proposição e a responsabilidade do Executivo no que 
se refere a seu encaminhamento.

O Senado Federal utilizou-se por largo período do 
mecanismo do projeto autorizativo, em decorrência de 
uma lacuna técnica de seu regimento, que não prevê 
a Indicação. Isto, entretanto, não altera o destino das 
proposições oriundas do Senado, quando passam 
pela CCJC da Câmara: são igualmente rejeitadas por 
inconstitucionalidade.

No momento, está em curso uma revisão da po-
sição do Senado Federal: A CCJ DO SENADO passou 
a considerar inconstitucionais os projetos autorizativos 
(reunião de 15 de junho de 2011, da CCJC do Se-
nado Federal) e aprovou a inserção da figura da in-
dicação em seu regimento (a matéria, aprovada pela 
CCJC tramita na Casa).

Permitimo-nos, finalmente, apresentar aos nobres 
Deputados desta Comissão as minutas da Indicação e 
respectivo Requerimento, que seguem anexas.

Dessa forma, nosso voto é pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 5.645, de 2009, mas com a concomi-
tante apreciação pelo Plenário da CEC da Indicação 
em anexo.

Sala da Comissão,  de agosto de 2011. – Deputado 
Raul Henry, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, no sentido de que seja criado, no 
Município de Catolé da Rocha, PB, campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos 
a V. Exª, em nome da Comissão de Educação e Cultu-
ra, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
anexa, sugerindo a criação, no Município de Catolé da 
Rocha-PB, de campus do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba.

Sala da Comissão, de agosto de 2011. – Deputado 
Raul Henry, Relator do PL nº 5.645, de 2009.

INDICAÇÃO No , DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura da  

Câmara dos Deputados)

Sugere a criação, no Município de Ca-
tolé da Rocha-PB, de campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) da Paraíba.



19744 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O nobre Senador Cícero Lucena apresentou Pro-
jeto de Lei com objetivo de criar, no Município de Catolé 
da Rocha-PB, campus do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) da Paraíba.

A proposta coaduna-se com a política de expan-
são dos Institutos Federais, perseguida pelo governo 
federal e com a concretização das metas propostas 
para o novo Plano Nacional de Educação-PNE, no PL 
nº 8.035/10(meta nº 11).

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu 
o mérito da proposta, mas viu-se impedida de aprová-
-la devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do 
§ 1º, do art. 61 da Constituição Federal e em razão 
da Súmula de Recomendações nº 1 da CEC, além 
da Súmula nº 1 da CCJC, que têm orientado nossos 
trabalhos, além de constituir afronta à autonomia que 
passou a caracterizar estas instituições e foi reconhe-
cida pela legislação.

Resolveu, contudo, manifestar seu apoio à pro-
posta, por intermédio da presente Indicação.

Relevantes argumentos foram arrolados na justi-
ficação do Projeto de Lei nº 5.645, de 2009, de autoria 
do Senado Federal:

“O Município de Catolé da Rocha, tanto quanto 
o Sertão paraibano ao qual pertence, ressente-se da 
ausência de instituições de formação profissional que 
estimulem a articulação do ensino com as carências do 
mercado e do setor produtivo locais e atendam às ne-
cessidades de seus jovens, egressos do ensino médio.

A cidade, localizada a 400 km da capital João 
Pessoa, teve sua população estimada em 27.691 ha-
bitantes, conforme dados do censo de 2006, elabo-
rado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE). O censo mostrou, também, que Catolé da Ro-
cha dispõe de poucas escolas municipais e estaduais 
de nível fundamental e médio e apenas um Campus da 
Universidade Estadual da Paraíba, direcionado para a 
formação em Letras e em Ciências Agrárias.

Paralelamente, a cidade vem se diferenciando 
dos demais municípios da região devido ao dinamismo 
recente de sua indústria, com especial destaque para 
o setor têxtil, de confecção, calçadista e de alumínio ”

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-se 
plenamente a criação de campus da instituição, na ci-
dade de Catolé da Rocha, nos termos propostos, o que 
sugerimos a Vossa Excelência em nome da Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.

Ao mesmo tempo, respeitosamente, solicitamos 
ao Ministério da Educação que envie a esta Comissão 
de Educação e Cultura –CEC, expedientes referentes 
a todas as etapas do encaminhamento da presente 

Indicação – eventuais estudos, cronogramas e atos 
de gestão, referentes a sua adoção.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidente da CEC. – 
Deputado Raul Henry, Relator do PL nº 5.645, de 2009.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou com envio de Indicação 
ao Poder Executivo do Projeto de Lei nº 5.645/2009, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Raul 
Henry. Absteve-se de votar o Deputado Pedro Uczai. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Lelo Coimbra e Artur Bruno – Vice-Presidentes, 

Dr. Ubiali, Gabriel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Luiz 
Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Nazareno Fonte-
les, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, 
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende 
, Raul Henry, Rogério Marinho, Stepan Nercessian, Tiri-
rica, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Angelo Vanho-
ni, Ariosto Holanda, Eduardo Barbosa, Emiliano José, 
Pastor Marco Feliciano e Rogério Peninha Mendonça. 

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. – 
Deputado Lelo Coimbra, Presidente em Exercício.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.645, de 2009, pretende criar 
o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba, no Município de Catolé do 
Rocha, bem como os cargos e funções indispensáveis 
ao seu funcionamento.

A proposta tramitou pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público – CTASP e pela 
Comissão de Educação e Cultura – CEC, tendo sido 
aprovada unanimemente naquele Colegiado e rejeita-
da neste último, nos termos da Súmula de Recomen-
dações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/Câmara dos 
Deputados, que trata da apreciação dos projetos de 
caráter meramente autorizativos para criação de ins-
tituições educacionais. Tal posicionamento tem sido 
adotado por este órgão colegiado uma vez que as 
proposições desta natureza, de iniciativa parlamentar, 
invadem competência privativa do Presidente da Re-
pública, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da Cons-
tituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, 
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
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de maio de 1996, quanto à compatibilização ou ade-
quação de seus dispositivos com o plano plurianual 
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais em vigor.

Preliminarmente, é relevante notar que o projeto 
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” 
e “e” da Constituição Federal. Tais dispositivos preve-
em que a iniciativa de lei visando a criação de cargos, 
funções e de órgãos da administração pública constitui 
atribuição privativa do Presidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiço-
amento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12 
de agosto de 2011 (LDO 2012):

Art. 88. As proposições legislativas, sob a forma 
de projetos de lei, decretos legislativos ou medidas 
provisórias e respectivas emendas que, direta ou in-
diretamente, importem ou autorizem diminuição de 
receita ou aumento de despesa da União, deverão 
estar acompanhadas de estimativas desses efeitos 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois sub-
sequentes, detalhando a memória de cálculo respec-
tiva e correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e compatibili-
dade com as disposições constitucionais e legais que 
regem a matéria.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-

sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatí-
vel e inadequada a proposição, inclusive em 
caráter autorizativo, que, conflitando com as 
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como 
a respectiva compensação.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 5.645, de 2009. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2012. – Deputado 
Cláudio Puty, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 5.645/09, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Cláudio Puty. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Ave-

lino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre 
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio 
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos, 
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José 
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, 
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, 
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequi-
nha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Setim, Manoel Junior e Policarpo. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado 
Antônio Andrade, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.734-B, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 257/06 
OFÍCIO Nº 1570/09 (SF)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal para o Desenvolvi-
mento do Baixo São Francisco, com sede 
na cidade de Propriá, no Estado de Sergipe; 
tendo pareceres da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relatora: DEP. GORETE PEREI-
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RA), da Comissão de Educação e Cultura, 
pela rejeição (relator: DEP. PAULO FREIRE); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária (relator: DEP. JOÃO DADO).

Despacho: às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24 II, “g”

Publicação Dos Pareceres Das Comissões Deeduca-
ção E Cultura; E De Finanças E Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 5.734, de 2009, oriundo do 
Senado Federal, de autoria da Senadora Maria do Car-
mo Alves, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo 
a criar a Universidade Federal para o Desenvolvimen-
to do Baixo São Francisco, com sede no município de 
Propriá, no Estado de Sergipe. 

Nos termos da proposição, a nova universidade 
deverá ministrar ensino superior, desenvolver pesqui-
sas nas diversas áreas do conhecimento e promover a 
extensão universitária, com ênfase nas ciências agrá-
rias, nas áreas de saúde, em gestão pública e turismo. 

A estrutura organizacional e a forma de funciona-
mento da nova instituição serão definidas no respecti-
vo Estatuto e normas legais pertinentes, observado o 
princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pes-
quisa e a extensão.

Na Câmara dos Deputados, as proposições sob 
exame foram distribuídas às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Educação e 
Cultura; para apreciação conclusiva de mérito, nos 
termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados – RICD; e às Comissões de Finanças 
e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, 
para, respectivamente, exame de adequação finan-
ceira ou orçamentária, e de constitucionalidade ou ju-
ridicidade, nos termos do art. 54 do RICD. Tramita em 
regime de prioridade.

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público aprovou o Projeto de Lei n.º 5.734, 
de 2009, nos termos do parecer da relatora, Deputa-
da Gorete Pereira. 

No prazo regimental, esta proposição não rece-
beu emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É oportuna e meritória a proposta de criação de 
uma universidade federal no interior do Estado de Ser-
gipe, à margem do Rio São Francisco, iniciativa que 
irá promover a expansão e interiorização da oferta de 
educação superior, num contexto em que políticas 
nesse sentido apresentam-se urgentes. 

Encerrada a vigência do Plano Nacional de Edu-
cação instituído pela Lei nº 10.172, de 2001, e em 
discussão nesta Casa a proposta de um novo plano 
decenal para a educação brasileira, ainda apresenta-
mos índices baixíssimos de freqüência dos jovens de 
18 a 24 anos na educação superior. O percentual des-
sa faixa etária que freqüenta a educação superior não 
passa de 13%, acanhado inclusive para os padrões da 
América Latina.

A escolha do município de Propriá para receber 
a sede da nova universidade federal é apropriada em 
vista dos argumentos enunciados pela ilustre Sena-
dora Maria do Carmo Alves, autora do Projeto. Nos 
termos da Justificação apresentada pela parlamentar, 
“É para manter o sonho desses jovens do leste sergi-
pano, à margem do São Francisco, que vislumbramos 
a implantação da educação superior no município de 
Própria. Distante cerca de 100 km da capital, a cidade 
já foi considerada um celeiro cultural e econômico e 
uma das maiores promessas de desenvolvimento do 
Estado de Sergipe. No entanto, a economia da região 
continua assentada em atividades primárias, como a 
exploração da agricultura de subsistência, a despeito 
do potencial remanescente no setor de serviços, es-
pecialmente no turismo e no agronegócio.

A Sra. Maria do Carmo Alves ressalta ainda que 
“A atuação assistemática e limitada da Universidade 
Federal de Sergipe na região mal tem suprido parte 
das necessidades de formação de professores para 
a educação básica. Na mesma linha, as iniciativas de 
desenvolvimento, moldadas a partir da política de in-
centivos fiscais, não têm conseguido atrair empreen-
dimentos para a região, que continua a depender da 
produção de arroz, laranja, mandioca, manga e milho 
e da pecuária bovina.

Apesar do evidente mérito apropriadamente jus-
tificado, esta Comissão de Educação e Cultura tem 
seguido a orientação da Súmula n.º 01, de 2001, se-
gundo a qual os projetos de lei que tenham por objeti-
vo criar instituições educacionais, de qualquer nível ou 
modalidade, devem ser rejeitados pois são privativos 
do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, II, da Cons-
tituição Federal. A criação de instituição educacional 
deve ser sugerida na proposição do tipo Indicação, a 
ser encaminhada ao Poder Executivo diretamente pelo 
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próprio autor ou por meio desta Comissão e, nesse 
caso, após ouvido o Plenário.

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei n.º 5.734, de 2009, e para que o teor deste pro-
jeto de extrema relevância na área educacional para a 
região do município de Propriá, no Estado de Sergipe, 
alcance o poder competente, proponho que esta Co-
missão encaminhe a Indicação anexa. 

Sala da Comissão,  de de 2011. – Deputado Paulo 
Freire, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, com vistas à criação da Univer-
sidade Federal para o Desenvolvimento do 
Baixo São Francisco, com sede no Municí-
pio de Propriá, no Estado de Sergipe. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. 
Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
anexa, sugerindo a criação da Universidade Federal 
para o Desenvolvimento do Baixo São Francisco, com 
sede no Município de Propriá, no Estado de Sergipe. 

Sala das Sessões,  de de 2011. – Deputado Pau-
lo Freire, Relator.

INDICAÇÃO No , DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação da Universidade Federal 
para o Desenvolvimento do Baixo São Fran-
cisco, com sede no Município de Propriá, 
no Estado de Sergipe.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Foi submetido à apreciação desta Comissão 
de Educação e Cultura o Projeto de Lei n.º 5.734, de 
2009, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, 
que visa autorizar o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade Federal para o Desenvolvimento do Baixo São 
Francisco, com sede no Município de Propriá, no Es-
tado de Sergipe.

No parecer apresentado a esta Comissão, cujo 
teor reproduzimos em parte a seguir, o Deputado 
Paulo Freire, relator da matéria, apóia a iniciativa nos 
seguintes termos: 

É oportuna e meritória a proposta de cria-
ção de uma universidade federal no interior do 
Estado de Sergipe, à margem do Rio São Fran-

cisco, iniciativa que irá promover a expansão e 
interiorização da oferta de educação superior, 
num contexto em que políticas nesse sentido 
apresentam-se urgentes. 

Encerrada a vigência do Plano Nacional 
de Educação instituído pela Lei nº 10.172, de 
2001, e em discussão nesta Casa a proposta 
de um novo plano decenal para a educação 
brasileira, ainda apresentamos índices bai-
xíssimos de freqüência dos jovens de 18 a 24 
anos na educação superior. O percentual dessa 
faixa etária que freqüenta a educação superior 
não passa de 13%, acanhado inclusive para 
os padrões da América Latina.

A escolha do município de Própria para 
receber a sede da nova universidade federal 
é apropriada em vista dos argumentos enun-
ciados pela ilustre Senadora Maria do Carmo 
Alves, autora do Projeto. Nos termos da Jus-
tificação apresentada pela parlamentar, “É 
para manter o sonho desses jovens do leste 
sergipano, à margem do São Francisco, que 
vislumbramos a implantação da educação su-
perior no município de Própria. Distante cerca 
de 100 km da capital, a cidade já foi conside-
rada um celeiro cultural e econômico e uma 
das maiores promessas de desenvolvimento 
do Estado de Sergipe. No entanto, a economia 
da região continua assentada em atividades 
primárias, como a exploração da agricultura 
de subsistência, a despeito do potencial rema-
nescente no setor de serviços, especialmente 
no turismo e no agronegócio.

Apesar de reconhecer o mérito das proposições, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-las, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso 
II, alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comissão 
manifesta seu apoio à iniciativa dos nobres parlamen-
tares, sugerindo a Vossa Excelência a criação da re-
ferida instituição.

Sala das Sessões, 28 de março de 2011. – 
Deputado Paulo Freire, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou, com envio de 
Indicação ao Poder Executivo do Projeto de Lei nº 
5.734/2009, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Paulo Freire. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra, Ar-

tur Bruno e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
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Canziani, Biffi, Gastão Vieira, Izalci, Joaquim Beltrão, 
Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Nazareno 
Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta, Pedro Uczai, 
Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora Dorinha 
Seabra Rezende , Raul Henry, Reginaldo Lopes, Ro-
gério Marinho, Ságuas Moraes, Stepan Nercessian, 
Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eleuses 
Paiva, Oziel Oliveira, Rogério Peninha Mendonça e 
Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 15 de junho de 2011.– Deputada 
Fátima Bezerra, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.734, de 2009, pretende au-
torizar o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
para o Desenvolvimento do Baixo São Francisco, com 
sede na Cidade de Propriá, no Estado de Sergipe com 
o objetivo de ministrar ensino superior, desenvolver a 
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e pro-
mover a extensão universitária.

A proposta, aprovada pelo Senado Federal, tra-
mitou, na Câmara dos Deputados, pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61, §1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, 
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou ade-
quação de seus dispositivos com o plano plurianual 
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais em vigor. 

Preliminarmente, é relevante notar que o proje-
to de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alí-
nea “e” da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê 
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da 
administração pública bem como de cargos, funções 

ou empregos públicos constitui atribuição privativa do 
Presidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedi-
mentos para o exame de compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária e financeira, estabelece que “será 
considerada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que as propostas em análise, 
à luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF (Lei Complementar nº 101/2000), fixam para o 
ente obrigação legal por um período superior a dois 
exercícios, constituindo despesa obrigatória de caráter 
continuado. Dessa forma, conforme o § 1º do mencio-
nado dispositivo, “os atos que criarem ou aumentarem 
despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e de-
monstrar a origem dos recursos para seu custeio.” O 
art. 16, inciso I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes. 

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, 
de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012):

Art. 88. As proposições legislativas, sob a forma 
de projetos de lei, decretos legislativos ou medidas 
provisórias e respectivas emendas que, direta ou in-
diretamente, importem ou autorizem diminuição de 
receita ou aumento de despesa da União, deverão 
estar acompanhadas de estimativas desses efeitos 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois sub-
sequentes, detalhando a memória de cálculo respec-
tiva e correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e compatibili-
dade com as disposições constitucionais e legais que 
regem a matéria.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
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dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com o Plano Plurianual – PPA 2012-2015, constata-
-se que não existem ações específicas para criação 
da Universidade Federal para o Desenvolvimento do 
Baixo São Francisco. Por sua vez, a Lei Orçamentária 
Anual – LOA 2012, igualmente, não prevê recursos 
para estas iniciativas.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 5.734, de 2009. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 2012.– Deputado 
João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 5.734/09, nos termos 
do parecer do relator, Deputado João Dado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Ave-

lino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre 
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio 
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos, 
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José 
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, 
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, 
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequi-
nha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz Carlos 
Setim, Manoel Junior e Policarpo. 

Sala da Comissão, em 23 de maio de 2012. – 
Deputado Antônio Andrade, Presidente .

PROJETO DE LEI Nº 6.366-A, DE 2009 
(Do Sr. Paes Landim)

Dá nova redação à alínea “a”, e ao § 5º 
do art. 654 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que “Aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho”; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. SABINO CASTELO BRANCO); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com emendas (Relator: 
Dep. Vieira da Cunha).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à Apre-
ciação do Plenári. 

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público.

I – Relatório

O nobre Deputado Paes Landim propõe nova re-
dação ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
no tocante à alínea “a” e ao § 5º do art. 654 daquele 
Diploma, alterando parâmetros inerentes à prestação 
jurisdicional trabalhista, corrigindo a atribuição do ter-
mo “Juiz”, que é promovido ao cargo de Juiz Substituto 
para o imediatamente superior, tendo em conta o fato 
de que, atualmente, as Juntas de Conciliação e Julga-
mento passaram a ser denominadas Varas do Trabalho 
e o Juiz Presidente de Junta, Juiz Titular.

De forma principal, consta da proposta uma redu-
ção do prazo de vacância da titularidade de uma deter-
minada Vara, causada pela remoção ou promoção de 
Juiz Titular a Juiz de Tribunal, levando em conta uma 
diminuição de prazos nos procedimentos.

Ao Projeto não foram apresentadas emendas 
nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme propugnado pelo Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, notadamente em seu art. 
32, a), cabe a este órgão técnico a análise e manifes-
tação quanto à matéria trabalhista, seja ela urbana ou 
rural, e, mesmo, no tocante à justiça trabalhista, neste 
aspecto em concorrência com a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 

No caso em tela, pretende o autor alterar aspec-
tos da prestação jurisdicional, fornecida pelo Estado 
na manutenção da correta relação de forças entre pa-
trões e empregados.

Diferentemente da Justiça Estadual, a Justiça do 
Trabalho observa apenas o critério da antiguidade no 
processo de remoções de Juízes Titulares, e, assim 
sendo, ao tempo em que o Juiz de Vara é promovido a 
Desembargador, alcança a aposentadoria ou exonera-se, 
a unidade judiciária da qual era titular entra em vacância.

Apresentada a vacância, portanto, abre-se pro-
cesso de consulta a todos os demais Juízes Titulares, 
no sentido de verificar o interesse desses em remover-
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-se para a Vara em vacância, sendo que o prazo dessa 
manifestação é de 15 (quinze) dias.

Aberto, assim, o prazo de quinze dias, aqueles 
magistrados titulares interessados inscrevem seu pe-
dido de remoção, que passa à análise do Tribunal le-
vando em conta o aspecto da antiguidade. Com isso, 
abre-se uma nova vaga na qual aquele magistrado era 
Titular, iniciando-se, assim, novo prazo de igual duração 
para o procedimento e, ressalte-se, que muitas vezes 
aqueles Juízes Titulares que haviam se candidatado 
anteriormente, mantém sua posição no novo processo.

Vale a observação, ainda que óbvia diante do 
exposto, que o prazo de quinze dias é, assim, suces-
sivamente renovado a cada movimentação nas Varas, 
até que inexista Juiz que manifeste seu interesse pela 
última unidade judiciária tornada vaga, 

Ora, é de se considerar que tal prazo, determina-
do pela Consolidação das Leis do Trabalho, remonta a 
mais de cinco décadas, posto que celebrado no corpo 
da Consolidação das Leis do Trabalho, quando ainda 
havia a figura do Juizado conciliador e uma demanda 
de lides infinitamente menor.

Da maneira atual, todo esse processo de consulta 
aos juízes titulares toma mais de um ano, sem dúvida 
retardando imensamente a promoção do Juiz Substi-
tuto a Juiz Titular, retardando, também, a própria pres-
tação jurisdicional aos trabalhadores e empregadores. 

A iniciativa do nobre Deputado, portanto, apre-
senta um inegável avanço ao reduzir o prazo de 15 
(quinze) para 5 (cinco) dias, nada menos que um terço 
do tempo atual, proporcionando inegável celeridade 
nos processos de promoção de Juiz Substituto a Juiz 
Titular refletindo-se também no próprio andamento 
das inúmeras demandas ora pendentes e vindouras 
na Justiça do Trabalho.

E assim sendo, no mérito, apresentamos o pre-
sente Voto pela aprovação do Projeto de Lei 6.366, 
de 2009.

Sala das Sessões,     Deputado Sabino Castelo 
Branco, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 6.366/09, nos termos do parecer do relator, De-
putado Sabino Castelo Branco. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silvio Costa – Presidente, Eros Biondini – Vice-

-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almeida, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Fátima Pelaes, Flávia Morais, 
Gorete Pereira, Laercio Oliveira, Luciano Castro, Mau-
ro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto 

Balestra, Ronaldo Nogueira, Sérgio Moraes, Walney 
Rocha, Edinho Bez, Efraim Filho, Heleno Silva, Leo-
nardo Quintão e Manuela d’Ávila. 

Sala da Comissão, 6 de julho de 2011.– Deputado 
Silvio Costa, Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei epigrafado, de autoria do Depu-
tado PAES LANDIM, pretende dar nova redação ao § 
5º, alínea a, do art. 654 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com o objetivo de acelerar o processo de re-
moção de Juiz titular no âmbito da Justiça do Trabalho.

Segundo o Autor da proposição, “o prazo de quin-
ze dias previsto em lei acaba por retardar, às vezes, 
por mais de um ano, o término do processo de remo-
ção dos Juízes titulares.”

O Projeto foi distribuído às Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público aprovou o Projeto, nos termos do parecer 
do Relator, Deputado SABINO CASTELO BRANCO.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania a análise da matéria sob os aspectos cons-
titucional, jurídico e de técnica legislativa, a teor do dis-
posto no art. 32, inciso IV, alínea a, do Regimento Interno.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Examinando a Proposição sob o aspecto da cons-
titucionalidade formal, verifica-se que a matéria se in-
sere na competência legislativa privativa da União, por 
meio de lei ordinária, sendo a iniciativa parlamentar 
legítima, conforme preceituam os arts. 22, I, 48, caput, 
e 61, caput, da Constituição Federal.

Analisando o Projeto sob o prisma da constitu-
cionalidade material e da juridicidade, não vislumbro 
óbice à apreciação da matéria. O Projeto está em con-
sonância com as alterações constitucionais atinentes 
à Justiça do Trabalho, especialmente com a extinção 
da representação classista.

A alínea a do § 5º do art. 654 da Consolidação 
das Leis do Trabalho dispõe, in verbis:

“Art. 654. ................................................
................................................................
§ 5º O preenchimento dos cargos do 

presidente de Junta, vagos ou criadas por lei, 
será feito dentro de cada Região:

a) pela remoção de outro presidente, preva-
lecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais 
de um pedido, desde que a remoção tenha sido 
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requerida, dentro de quinze dias, contados da 
abertura da vaga, ao Presidente do Tribunal Re-
gional, a quem caberá expedir o respectivo ato.

.............................................................”

Como se vê, a redação do dispositivo legal trans-
crito não está adequada à extinção da representação 
classista e das Juntas de Conciliação e Julgamento.

Ademais, o prazo de quinze dias previsto na Con-
solidação das Leis do Trabalho retarda o processo de 
remoção dos Juízes Titulares da Justiça Laboral e pro-
moção de Juízes Substitutos. A abertura do processo 
de promoção de Juiz Substituto ao cargo de Juiz Titular 
ocorre após a movimentação dos Juízes Titulares na 
Região (remoções), a partir da vacância da titularida-
de da unidade judiciária. É preciso aguardar o término 
das remoções, para, não havendo manifestação de 
interesse dos Juízes Titulares pela remoção, abrir o 
processo de promoção de Juiz Substituto.

Assim, no mérito, a iniciativa é oportuna e con-
veniente. A Lei projetada irá adequar a legislação or-
dinária ao texto constitucional e atualizar prazo legal, 
reduzindo-o para cinco dias. Conferindo maior celeri-
dade ao processo de remoção de Juízes Titulares e 
de promoção de Juízes Substitutos, o Projeto de Lei 
propiciará também a aceleração da prestação jurisdi-
cional no âmbito da Justiça Laboral.

Quanto à técnica legislativa, o Projeto de Lei está 
redigido de acordo com o que estabelece a Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elabora-
ção, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

A ementa do Projeto de Lei, contudo, merece aper-
feiçoamento, motivo pelo qual apresentamos emenda 
de redação. O Projeto de Lei deve observar, ainda, o 
que dispõe o art. 12, III, d, da citada Lei Complemen-
tar, identificando modificação de artigo por meio das 
letras “NR”, maiúsculas, entre parênteses, uma única 
vez ao seu final. Emenda com o propósito de sanar 
essa incorreção também é apresentada em anexo.

Pelas precedentes razões, manifesto meu voto 
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.366, de 2009, 
com as emendas de redação ora apresentadas.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2011.– 
Deputado Vieira da Cunha, Relator.

EMENDA Nº

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Dá nova redação ao § 5º, alínea a, do 
art. 654 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, que “aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho”.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2011.– 
Deputado Vieira da Cunha, Relator.

EMENDA Nº

Acrescente-se, ao final da alteração ao art. 654, 
constante do art. 1º do Projeto, as letras “NR”, maiús-
culas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2011.– 
Deputado Vieira da Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com duas emendas, do 
Projeto de Lei nº 6.366/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Vieira da Cunha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Al-
ceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, An-
tonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira 
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna 
Furlan, Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eliseu Padilha, Es-
peridião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, José Nunes, Jutahy 
Junior, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos 
Medrado, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Men-
donça Prado, Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo 
Teixeira, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Zenaldo 
Coutinho, Bernardo Santana de Vasconcellos, Cida 
Borghetti, Dilceu Sperafico, Efraim Filho, Francis-
co Escórcio, Hugo Leal, Laercio Oliveira, Luiz Noé, 
Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, Nazareno Fonteles, 
Odílio Balbinotti e Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA 1 ADOTADA PELA CCJC AO 
PROJETO DE LEI Nº 6.366, DE 2009

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Dá nova redação ao § 5º, alínea a, do 
art. 654 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, que “aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho”.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.
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EMENDA 2 ADOTADA PELA CCJC AO 

PROJETO DE LEI Nº 6.366/2009

Acrescente-se, ao final da alteração ao art. 654, 
constante do art. 1º do Projeto, as letras “NR”, maiús-
culas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.888-A, DE 2010 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre planos de assistência 
funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação, com subs-
titutivo (relator: DEP. EDUARDO BARBOSA).

Despacho: Às Comissões de:seguridade 
Social e Família;Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e Constituição e justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação:proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.888, de 2010, de autoria 
do nobre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
pretende instituir regulamentação legal para os planos 
de assistência funerária.

Em sua justificativa, o autor argumenta que apre-
sentou a proposição com o intuito de proteger a economia 
popular contra a atuação de agentes inescrupulosos.

A proposição tramita em regime ordinário e foi 
distribuída para apreciação conclusiva, na forma do 
inciso II do art. 24 do Regimento Interno desta Casa, 
quanto ao mérito, pelas Comissões de Seguridade 
Social e Família e de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e quanto aos aspectos previs-
tos no art. 54 do Regimento Interno desta Casa, para 
apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das à proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A proposição em exame, conforme consta em seu 
art. 1º, dispõe sobre “a normatização, a fiscalização e 
a comercialização de planos de Intermediação de be-
nefícios, Assessoria e Prestação de Serviço Funerário 
mediante a contratação de empresas administradoras 

de Planos de Assistência Funeral com pagamentos 
mensais pela disponibilização de toda a infra- estrutura 
do atendimento”. Trata-se de medida oportuna e neces-
sária, uma vez que não há qualquer regulamentação 
em lei acerca desses planos de assistência funerária.

Os planos de assistência funerária visam asse-
gurar que o contratante e seus dependentes, em caso 
de morte, contem com um conjunto de serviços para 
realização de um atendimento funerário, organização 
e coordenação das homenagens póstumas, do ce-
rimonial e dos traslados, providência administrativa, 
técnicas legais e fornecimento de artefatos, sem que 
seja necessário desembolso financeiro pela família, 
uma vez que o contratante já pagou mensalmente uma 
quantia para ter o direito a esses serviços.

Em geral, os principais consumidores desses pla-
nos são as pessoas de baixa renda que, receosas que 
suas famílias não disponham de condições financei-
ras para lhes propiciarem um funeral digno, contratam 
previamente os serviços de uma funerária, diluindo o 
pagamento dos serviços funerários em parcelas men-
sais com valores acessíveis.

Constata-se, no entanto, que no âmbito das em-
presas que administram os planos de assistência fu-
nerária há gestões fraudulentas ou imprudentes que 
acabam por tornar o plano insolvente, gerando prejuízos 
irreparáveis aos consumidores dos planos. Em alguns 
casos, os planos deixam de ser oferecidos e aqueles 
que estavam realizando a poupança diluída para ter 
direito aos serviços de funeral sequer tem o dinheiro 
ressarcido. De outro lado, há casos em que o contra-
tante ou um de seus dependentes chega a falecer e 
não tem a contraprestação dos serviços contratados, 
deixando de ter o funeral digno que tinha financiado 
e planejado.

Portanto, entendemos que a proposição em tela 
é essencial para proteção dessa população de baixa 
renda que, atualmente, não dispõe de garantia do cum-
primento dos serviços prestados por planos de assistên-
cia funerária, em face da ausência de regulamentação 
legal. Esses planos, que visam justamente à proteção 
de um público hipossuficiente, não podem permane-
cer sem parâmetros legais para sua comercialização 
e solvência. É imprescindível que nós parlamentares 
aprovemos medidas para garantir a segurança desses 
planos, em favor principalmente de seus consumidores 
que, conforme ressaltado, são essencialmente pesso-
as mais carentes de recursos.

De acordo com informação que obtivemos no 
parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN/CRJ/Nº 1926/2004, a Secretaria de Acompanha-
mento Econômico do Ministério da Fazenda – SEAE/
MF manifestou que a prestação de serviços funerários 
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constitui questão controversa quanto ao enquadramento 
dentro das modalidades de operações legalizadas. De 
um lado, a Superintendência de Seguros Privados – SU-
SEP entende que o plano funerário contém elementos 
do contrato de seguro, mas não podendo ser com ele 
confundido. De outro, o Banco Central, questionado 
sobre a possibilidade de enquadramento na modali-
dade de consórcio, informou não ter a característica 
desse sistema. Por fim, a PGFN exarou entendimento 
no sentido de que a prestação de serviços funerários 
constitui uma forma de captação antecipada de pou-
pança popular prevista no inciso V do art. 7º da Lei nº 
5.768, de 20 de dezembro de 1971, e, portanto, essa 
atividade dependeria de prévia autorização do Ministé-
rio da Fazenda. No entanto, o referido dispositivo que 
embasava o enquadramento no regramento de cap-
tação antecipada de poupança popular foi revogado 
pela Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008.

Conforme posicionamentos transcritos acima, 
já havia uma controvérsia acerca de como enqua-
drar os serviços dos planos de assistência funerária 
e, embora Ministério da Fazenda tenha adotado um 
posicionamento, o dispositivo que embasava a tese 
do referido Ministério foi revogado em 2008. Tais fatos 
corroboram, portanto, para a urgência na regulamen-
tação dos planos de assistência funerária, de forma a 
afastar controvérsia de competência e enquadramento 
legal, bem como arbitrariedades a serem cometidas 
pelos entes públicos, em face da ausência de regula-
mentação legal.

A proposição é meritória e bem abrangente no 
sentido de estabelecer os requisitos para garantir a se-
gurança desses planos de assistência funerária. Salvo 
melhor juízo da Comissão competente para tratar de 
assuntos relacionados ao contrato em tela, que pare-
ce ser a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, nos termos da distribuição pro-
posta, parece-nos adequado realizar ajustes à propo-
sição em exame por questões de técnica legislativa, 
bem como para propiciar maior segurança para seus 
consumidores que, insistimos, estão representados, 
principalmente, por pessoas de renda mais baixa. Por-
tanto, esses consumidores merecem uma ampla pro-
teção legal contra a gestão fraudulenta e imprudente 
de algumas empresas que administram esses planos.

Dessa forma, propusemos a inversão da ordem 
dos art. 2º com o 3º, e dos art. 5º com o 6º; acres-
centarmos itens ao art. 5° que trata das obrigações e 
responsabilidades das partes; e por fim substituímos 
o PROCON pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, 
adequando à legislação em vigor.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 7.888, de 2010, na forma do Subs-
titutivo anexo.

Sala da Comissã 13 de dezembro de 2011.– 
Deputado Eduardo Barbosa, Relator.

1ª SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI  Nº 7.888, DE 2010

Dispõe sobre planos de assistência 
funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a normatização, a 

fiscalização e a comercialização de planos de Inter-
mediação de Benefícios, Assessoria e Prestação de 
Serviço Funerário mediante a contratação de empre-
sas administradoras de Planos de Assistência Fune-
rária com pagamentos mensais pela disponibilização 
de toda a infra-estrutura do atendimento.

Art. 2º. A comercialização de planos funerários 
será de responsabilidade de empresas que se obriguem 
à realização dos serviços de assistência funerária di-
retamente ou por intermédio de empresas funerárias, 
desde que estejam devidamente autorizadas ou con-
tratadas para prestação dos serviços de assistência 
funerária.

Parágrafo único. Considera-se plano funerário 
ou serviço de assistência funerária o conjunto de ser-
viços contratados a serem prestados ao titular e seus 
dependentes, compreendendo toda a realização do 
atendimento funerário, organização e coordenação 
das homenagens póstumas, do cerimonial e dos tras-
lados, providências administrativas, técnicas e legais 
e fornecimento de artefatos.

Art. 3º Somente serão autorizados para comercia-
lização os planos representados por contratos escritos 
que obriguem exclusivamente à prestação de serviços 
de assistência funerária, e sob a responsabilidade de 
entidades privadas regularmente constituídas, que 
comprovem:

I – constituição de um patrimônio líquido 
contábil equivalente a 12% (doze por cento) 
da receita líquida anual obtida ou prevista com 
a comercialização dos contratos dos planos 
funerários no exercício anterior;

II – reserva de solvência com bens ati-
vos ou imobilizados de no mínimo 10% (dez 
por cento) do total do faturamento obtido ou 
previsto com a comercialização dos contratos 
celebrados nos últimos doze meses;

III – auditoria contábil independente dos 
balanços e balancetes mensais da sociedade, 
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realizada por empresa de contabilidade ou de 
auditores devidamente registrada no Conselho 
Profissional competente;

IV – capital mínimo equivalente a 5% 
(cinco por cento) do total da receita líquida 
dos contratos novos celebrados nos últimos 
doze meses;

V – comprovação de quitação dos tribu-
tos federais, estaduais e municipais incidentes 
sobre a atividade.

§ 1º. Após o primeiro ano de comercialização de 
planos de assistência funerária, a entidade comerciali-
zadora estará obrigada a promover os devidos ajustes 
contábeis para adequação da reserva técnica e da re-
serva de insolvência, estabelecidas nesta Lei.

§ 2º. As entidades obrigadas ao cumprimento 
desta Lei terão prazo de 12 (doze) meses para a ade-
quação ao disposto nesta Lei e em sua regulamentação.

§ 3º. Fica assegurado às entidades que comer-
cializem planos de assistência até a data da promul-
gação desta Lei o direito a manter em vigor e cumprir 
os contratos já firmados por elas anteriormente ou a 
processos de licitações que venham a ocorrer.

Art. 4º. As empresas de planos funerários que não 
observarem a exigência de constituição de patrimônio 
líquido contábil mínimo, da reserva de solvência, de re-
alização de auditoria independente e de capital mínimo 
terão suas atividades suspensas até o cumprimento 
integral das exigências contidas nesta Lei, excetuadas 
as atividades obrigatórias e imprescindíveis para cum-
primento dos contratos já firmados.

Art. 5º. O contrato de prestação de serviços de 
assistência funerária deverá prever expressamente as 
seguintes obrigações e responsabilidades das partes:

a) descrição detalhada dos serviços com-
preendidos na assistência funerária, providos 
pelo contratado, ou a seu encargo, inclusi-
ve taxas e emolumentos, tributos incidentes 
nos serviços, bens e materiais consumidos 
ou não na prestação contratada, materiais, 
equipamentos, material de consumo, aluguéis 
de equipamentos, transportes e alimentação, 
quando compreendidos no plano de assistência 
contratado, próprios ou de terceiros;

b) valor e número das parcelas a serem 
pagas, como contraprestação dos serviços 
contratados;

c) titular e dependentes dos serviços 
contratados;

d) nomeação do titular e seus depen-
dentes e a faculdade de inclusão ou substi-
tuição destes;

e) cláusula assecuratória do direito de 
rescisão contratual a qualquer tempo pelo con-
tratante mesmo com a utilização dos serviços 
e condições de cancelamento ou suspensão.

f) forma de acionamento e área de abran-
gência;

g) carência, restrições e limites;
h) forma e parâmetros para reajuste das 

parcelas e local para pagamento;

Art. 6º A contabilização do faturamento e das 
receitas obtidas com a comercialização dos planos 
funerários e das despesas a cargo da empresa co-
mercializadora deve ser efetuada distintamente dos 
demais ingressos da empresa.

Art. 7ºA fiscalização das empresas que comer-
cializam planos de assistência funerária incumbe aos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor – SNDC, de que trata o art. 
105, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§1º Os regulamentos de fiscalização e os pro-
cedimentos a serem seguidos, inclusive o valor das 
multas pelo descumprimento das obrigações legais a 
que estejam obrigadas essas entidades, será expedido 
pelo órgão federal integrante do sistema de que trata 
o caput deste artigo.

§2º As administradoras de planos funerários de-
verão registrar anualmente relatório de auditoria in-
dependente e modelo do contrato comercializado no 
cartório de registro de documentos da sua localidade 
sede e nas que promoveu a comercialização, bem como 
apresentá-los anualmente ao órgão ou entidade de que 
trata o caput deste artigo da jurisdição de sua sede 
e das localidades onde disponibiliza seus produtos.

Art. 8º. As empresas que administram os planos 
de assistência funerária, quando não observarem as 
exigências desta Lei, são passíveis das seguintes 
sanções:

I – advertência escrita e fixação de pra-
zos para a sua solução;

II – multa, fixada em regulamento;
III – suspensão da atividade até o cum-

primento das exigências legais;
IV – interdição do estabelecimento, em 

caso de reincidência.

Art. 9º Para todos os efeitos legais a contratação 
de plano de assistência funerária caracteriza relação 
de consumo.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2011. – 
Deputado Eduardo Barbosa, Relator.
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I – Complementação de Voto

Na reunião deliberativa desta Comissão, reali-
zada no dia 16 de maio de 2012, após a leitura do 
parecer, e visando a melhoria deste Projeto de Lei, 
consequentemente, garantindo com que ele seja bem 
aplicado, sugeri a substituição da palavra “insolvência” 
por “solvência” no parágrafo 1º, do inciso V, do Art. 3º 
do substitutivo, o que foi acatado pelos parlamentares 
presentes.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 7.888/10, com o novo substitutivo 
apresentado em anexo.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2012.– Deputado 
Eduardo Barbosa, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
LEI Nº 7.888, DE 2010

Dispõe sobre planos de assistência 
funerária, sua normatização, fiscalização e 
comercialização, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a normatização, a 

fiscalização e a comercialização de planos de Inter-
mediação de Benefícios, Assessoria e Prestação de 
Serviço Funerário mediante a contratação de empre-
sas administradoras de Planos de Assistência Fune-
rária com pagamentos mensais pela disponibilização 
de toda a infra-estrutura do atendimento.

Art. 2º A comercialização de planos funerários 
será de responsabilidade de empresas que se obriguem 
à realização dos serviços de assistência funerária di-
retamente ou por intermédio de empresas funerárias, 
desde que estejam devidamente autorizadas ou con-
tratadas para prestação dos serviços de assistência 
funerária.

Parágrafo único. Considera-se plano funerário 
ou serviço de assistência funerária o conjunto de ser-
viços contratados a serem prestados ao titular e seus 
dependentes, compreendendo toda a realização do 
atendimento funerário, organização e coordenação 
das homenagens póstumas, do cerimonial e dos tras-
lados, providências administrativas, técnicas e legais 
e fornecimento de artefatos.

Art. 3º Somente serão autorizados para comercia-
lização os planos representados por contratos escritos 
que obriguem exclusivamente à prestação de serviços 
de assistência funerária, e sob a responsabilidade de 
entidades privadas regularmente constituídas, que 
comprovem:

I – constituição de um patrimônio líquido 
contábil equivalente a 12% (doze por cento) 
da receita líquida anual obtida ou prevista com 

a comercialização dos contratos dos planos 
funerários no exercício anterior;

II – reserva de solvência com bens ati-
vos ou imobilizados de no mínimo 10% (dez 
por cento) do total do faturamento obtido ou 
previsto com a comercialização dos contratos 
celebrados nos últimos doze meses;

III – auditoria contábil independente dos 
balanços e balancetes mensais da sociedade, 
realizada por empresa de contabilidade ou de 
auditores devidamente registrada no Conselho 
Profissional competente;

IV – capital mínimo equivalente a 5% 
(cinco por cento) do total da receita líquida 
dos contratos novos celebrados nos últimos 
doze meses;

V – comprovação de quitação dos tribu-
tos federais, estaduais e municipais incidentes 
sobre a atividade.

§ 1º Após o primeiro ano de comercialização de 
planos de assistência funerária, a entidade comerciali-
zadora estará obrigada a promover os devidos ajustes 
contábeis para adequação da reserva técnica e da re-
serva de solvência, estabelecidas nesta Lei.

§ 2º As entidades obrigadas ao cumprimento des-
ta Lei terão prazo de 12 (doze) meses para a adequa-
ção ao disposto nesta Lei e em sua regulamentação.

§ 3º Fica assegurado às entidades que comer-
cializem planos de assistência até a data da promul-
gação desta Lei o direito a manter em vigor e cumprir 
os contratos já firmados por elas anteriormente ou a 
processos de licitações que venham a ocorrer.

Art. 4º As empresas de planos funerários que não 
observarem a exigência de constituição de patrimônio 
líquido contábil mínimo, da reserva de solvência, de re-
alização de auditoria independente e de capital mínimo 
terão suas atividades suspensas até o cumprimento 
integral das exigências contidas nesta Lei, excetuadas 
as atividades obrigatórias e imprescindíveis para cum-
primento dos contratos já firmados.

Art. 5º O contrato de prestação de serviços de 
assistência funerária deverá prever expressamente as 
seguintes obrigações e responsabilidades das partes:

a) descrição detalhada dos serviços com-
preendidos na assistência funerária, providos 
pelo contratado, ou a seu encargo, inclusi-
ve taxas e emolumentos, tributos incidentes 
nos serviços, bens e materiais consumidos 
ou não na prestação contratada, materiais, 
equipamentos, material de consumo, aluguéis 
de equipamentos, transportes e alimentação, 
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quando compreendidos no plano de assistência 
contratado, próprios ou de terceiros;

b) valor e número das parcelas a serem 
pagas, como contraprestação dos serviços 
contratados;

c) titular e dependentes dos serviços 
contratados;

d) nomeação do titular e seus depen-
dentes e a faculdade de inclusão ou substi-
tuição destes;

e) cláusula assecuratória do direito de 
rescisão contratual a qualquer tempo pelo con-
tratante mesmo com a utilização dos serviços 
e condições de cancelamento ou suspensão.

f) forma de acionamento e área de abran-
gência;

g) carência, restrições e limites;
h) forma e parâmetros para reajuste das 

parcelas e local para pagamento;

Art. 6º. A contabilização do faturamento e das 
receitas obtidas com a comercialização dos planos 
funerários e das despesas a cargo da empresa co-
mercializadora deve ser efetuada distintamente dos 
demais ingressos da empresa.

Art. 7º A fiscalização das empresas que comer-
cializam planos de assistência funerária incumbe aos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor – SNDC, de que trata o art. 
105, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

§1º Os regulamentos de fiscalização e os pro-
cedimentos a serem seguidos, inclusive o valor das 
multas pelo descumprimento das obrigações legais a 
que estejam obrigadas essas entidades, será expedido 
pelo órgão federal integrante do sistema de que trata 
o caput deste artigo.

§2º As administradoras de planos funerários de-
verão registrar anualmente relatório de auditoria in-
dependente e modelo do contrato comercializado no 
cartório de registro de documentos da sua localidade 
sede e nas que promoveu a comercialização, bem como 
apresentá-los anualmente ao órgão ou entidade de que 
trata o caput deste artigo da jurisdição de sua sede 
e das localidades onde disponibiliza seus produtos.

Art. 8º As empresas que administram os planos 
de assistência funerária, quando não observarem as 
exigências desta Lei, são passíveis das seguintes 
sanções:

I – advertência escrita e fixação de pra-
zos para a sua solução;

II – multa, fixada em regulamento;
III – suspensão da atividade até o cum-

primento das exigências legais;

IV – interdição do estabelecimento, em 
caso de reincidência.

Art. 9º Para todos os efeitos legais a contratação 
de plano de assistência funerária caracteriza relação 
de consumo.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2012.– Deputado 
Eduardo Barbosa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime-
mente o Projeto de Lei nº 7.888/2010, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Eduardo Barbosa, que 
apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella 

e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso, 
Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Benedita da Silva, 
Carmen Zanotto, Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Dar-
císio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo 
Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Jandira 
Feghali, Jhonatan de Jesus, José Linhares, Marcus 
Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Neil-
ton Mulim, Nilda Gondim, Osmar Terra, Ribamar Alves, 
Rosinha da Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, Walter 
Tosta, William Dib, André Zacharow, Assis Carvalho, 
Luiz Carlos Setim e Roberto Britto.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2012.– Deputado 
Mandetta, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 510-B, DE 2011 
(Do Senado Federal) 
PLS Nº 306, DE 2009 

OFÍCIO Nº 96, DE 2011 (SF)

Institui o Dia Nacional do Compromis-
so com a Criança, o Adolescente e a Edu-
cação; tendo pareceres: da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (relator: 
Dep. Antônio Roberto) e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Félix Mendonça 
Júnior).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

Apreciação:  Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e justiça e de cidadania
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I – Relatório

Pelo presente projeto de lei, oriundo da Câmara 
Alta, pretende-se instituir o dia 21 de novembro como 
o “Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o 
Adolescente e a Educação”.

Nesta Casa Legislativa o projeto chega para a 
revisão prevista no art. 65 da CF, tendo sido distribu-
ído, inicialmente, à CEC – Comissão de Educação e 
Cultura, que o aprovou, nos termos do parecer do fre-
lator, Deputado ANTÔNIO ROBERTO, ainda em 2011. 

Agora, a matéria encontra-se nesta douta CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde aguarda parecer acerca de sua constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, no prazo do 
regime prioritário de tramitação.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa do projeto é válida, pois, à evidência, 
só a lei federal pode instituir um dia nacional no país.

A matéria insere-se entre as da competência da 
União (CF, art. 48, caput) e a iniciativa legislativa não 
é, outrossim, reservada a outro Poder.

No terreno infraconstitucional e quanto à técnica 
legislativa, sem objeções ao projeto de lei.

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridici-
dade e boa técnica legislativa do PL nº 510/11.

É o voto.
Sala da Comissão, 22 de março de 2012.– Deputado 

Félix Mendonça Júnior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Lei nº 510-A/2011, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Félix Mendonça Júnior. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arnal-
do Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan, 
Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado Protógenes, 
Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Esperidião Amin, Fábio Ramalho, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, 
Gera Arruda, Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, 
João Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Mar-
co Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto 
Freire, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da 

Cunha, Vilson Covatti, Alexandre Leite, Cesar Colnago, 
Décio Lima, Efraim Filho, Eli Correa Filho, Francisco 
Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota, Jaime 
Martins, Laurez Moreira, Liliam Sá, Marcelo Aguiar, 
Mauro Lopes, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, 
Roberto Teixeira e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 15 de maio de 2012.– Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.784-A, DE 2011 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 527/2011 
AVISO Nº 824/2011 – C. CIVIL

Dá nova redação ao art. 387 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal; tendo parece-
res: da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, pela apro-
vação (Relator: DEP. VANDERLEI SIRAQUE); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no méri-
to, pela aprovação, com emenda (Relator: 
Dep. Luiz Couto).

Despacho: às Comissões de: Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado; e 
Constituição e Justiça e de Cidadaniacomissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório 

O Projeto de Lei em epígrafe, apresentado pelo 
Poder Executivo no uso da prerrogativa que lhe é atri-
buída pelo art. 61, da Constituição Federal, pretende 
dar nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, com a finalidade de garantir aos presos provisó-
rios que, na sentença condenatória, seja computado 
o período de tempo cumprido em prisão cautelar pelo 
juiz do processo de conhecimento.

Depreende-se da Exposição de Motivos que 
acompanha o Projeto de Lei, que a iniciativa tem o pro-
pósito de simplificar o procedimento para o abatimento 
da pena cumprida provisoriamente na pena aplicada 
com a condenação do réu. Para isso, a proposta permite 
que ao próprio juiz do processo de conhecimento, ao 
exarar a sentença condenatória, efetivar o abatimento 
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da pena cumprida provisoriamente, tarefa atualmente 
restrita ao juiz da vara de execução penal. A alteração 
confere maior celeridade e racionalidade ao sistema 
de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa 
presa em regime que pode não mais corresponder à 
sua situação jurídica concreta.

Argumenta, ainda, que na atualidade, a popula-
ção carcerária de nosso país é composta de aproxi-
madamente 40% de presos provisórios. Essa realidade 
ocasiona problemas ao sistema de justiça, em especial 
no que tange ao cumprimento da pena imposta por 
aqueles que durante o processo permaneceram presos. 

Afirma que tal situação, ademais de gerar sofri-
mento desnecessário e injusto à pessoa presa, visto 
que impõe cumprimento de pena além do judicialmen-
te estabelecido, termina por aumentar o gasto público 
nas unidades prisionais com o encarceramento desne-
cessário. Essa realidade acaba por gerar uma grande 
quantidade de recursos aos tribunais superiores com 
a finalidade de se detrair da pena aplicada ao réu o 
período em que esteve preso provisoriamente.

Por fim, ressalta que o Código Penal em seu art. 
42, expressamente prevê que será computada na pena 
privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, ad-
ministrativa e o de internação no Brasil e no estrangeiro 
sendo necessário que tal previsão, também conste no 
Código de Processo Penal.

O Projeto foi apresentado ao Congresso Nacional, 
em 25 de novembro de 2011, e será apreciado pelas 
Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD). A proposição está sujeita à 
apreciação do Plenário e tramita em regime prioridade.

É o relatório. 

II – Voto do Relator 

Compete a esta Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado se pronunciar quan-
to aos aspectos atinentes ao sistema penitenciário, à 
legislação penal e processual penal, conforme dispõe 
o art. 32, XVI, f, do RICD.

A tal respeito, cumpre ressaltar que a proposta 
pretende alterar dispositivo do Código de Processo 
Penal com o intuito de possibilitar ao juiz do processo 
de conhecimento que exarar sentença condenatória 
computar a pena provisória já cumprida pelo réu pre-
so e determinar, de acordo com esse tempo, qual o 
regime adequado para o cumprimento da pena que 
restar ao réu.

Comumente ocorre que após a sentença con-
denatória ter sido proferida, tenha o réu que aguardar 
a decisão do juiz da execução penal, permanecendo 
nesta espera alguns meses em regime mais gravoso 

ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previ-
são expressa no Código de Processo Penal conferindo 
ao juiz do processo de conhecimento a possibilidade 
de, no momento da sentença, realizar o desconto da 
pena já cumprida.

Tal situação, ademais de gerar sofrimento des-
necessário e injusto à pessoa presa, visto que impõe 
cumprimento de pena além do judicialmente esta-
belecido, termina por aumentar o gasto público nas 
unidades prisionais com o encarceramento desne-
cessário. Ademais, atualmente, essa realidade acaba 
por gerar uma grande quantidade de recursos aos 
tribunais superiores com a finalidade de se detrair da 
pena aplicada ao réu o período em que esteve preso 
provisoriamente.

O que se almeja com o presente projeto, portanto, 
é que o abatimento da pena cumprida provisoriamen-
te possa ser aplicado, também, pelo juiz do processo 
de conhecimento que exarar a sentença condenatória 
conferindo maior celeridade e racionalidade ao sistema 
de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa 
presa em regime que pode já não mais corresponder 
à sua situação jurídica concreta. 

Portanto, dar ao juiz do processo de conhecimento 
a capacidade para exarar a sentença condenatória, já 
computada a detração da pena provisória, e no regime 
adequado ao seu cumprimento, garantirá maior efici-
ência e celeridade processual, evitando, sobretudo, a 
privação da liberdade de pessoas por tempo superior 
àquele previsto em lei e determinado pela justiça.

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.784/2011.

Brasília, 30 de março de 2012.– Deputado 
Vanderlei Siraque, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realiza-
da hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.784/11, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Vanderlei Siraque. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Efraim Filho – Presidente; Mendonça Prado, Ale-

xandre Leite e Marllos Sampaio – Vice-Presidentes; 
Alessandro Molon, Dalva Figueiredo, Dr. Carlos Alberto, 
Enio Bacci, Fernando Francischini, Francisco Araújo, 
Givaldo Carimbão, João Campos, José Augusto Maia, 
Junji Abe, Keiko Ota, Lourival Mendes, Pinto Itamara-
ty e Vanderlei Siraque – titulares; Edio Lopes e Pastor 
Eurico – suplentes. 

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012.– Deputado 
Efraim Filho, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA

I – Relatório

A proposição em comento, de autoria do Poder 
Executivo, objetiva explicitar, no Código de Processo 
Penal, art. 387, a aplicação do instituto da detração, 
pelo próprio juiz do processo de conhecimento, quan-
do da prolação da sentença condenatória.

A inclusa Exposição de Motivos, da lavra do Exmo. 
Ministro de Estado da Justiça, esclarece que “comu-
mente ocorre que após a sentença condenatória ter 
sido proferida, tenha o réu que aguardar a decisão do 
juiz da execução penal, permanecendo nesta espera 
alguns meses em regime mais gravoso ao que pela lei 
faz jus, em razão de não existir previsão expressa no 
Código de Processo Penal conferindo ao juiz do pro-
cesso de conhecimento a possibilidade de, no momento 
da sentença, realizar o desconto da pena já cumprida.”

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado exarou parecer pela aprovação 
do projeto de lei.

Trata-se de apreciação final do plenário da Câmara 
dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição atende ao pressuposto de consti-
tucionalidade, na medida em que é competência le-
gislativa da União e atribuição do Congresso Nacional 
legislar sobre direito penal e direito processual, sendo 
concorrente a iniciativa legislativa e adequada a ela-
boração de lei ordinária.

A juridicidade acha-se preservada, não sendo 
ofendidos princípios informadores do ordenamento 
jurídico pátrio.

A técnica legislativa carece apenas de artigo inau-
gural, com o objeto da lei, o que pode ser corrigido por 
via de emenda aditiva.

No mérito, a nova norma processual penal pro-
posta revela-se oportuna.

Detração é o abatimento, na pena ou medida de 
segurança a ser executada, do tempo de prisão ou 
de internação já cumprido pelo condenado. Dispõe o 
Código Penal:

“Detração
Art. 42 – Computam-se, na pena priva-

tiva de liberdade e na medida de segurança, 
o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no 
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de 
internação em qualquer dos estabelecimentos 
referidos no artigo anterior”

Hoje, a competência para decidir sobre o instituto 
da detração é exclusiva do juízo da execução, confor-
me preceitua o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal 
(Lei nº 7.210/84), verbis:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
...............................................................
III – decidir sobre:
................................................................
c) detração e remição da pena;
.................................................................”
A reforçar este entendimento, veja-se de-

cisão recente do Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, em sede de Habeas Corpus:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. 
DETRAÇÃO, PROGRESSÃO DE REGIME, 
FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO. 
QUESTÕES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
DA EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE JÁ 
OBTEVE OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS.

1. Não há ilegalidade a ser reconhecida 
na decisão do Juiz sentenciante e do Tribunal 
de origem, que entenderam caber ao magistra-
do da execução avaliar as pretensões de de-
tração, de progressão de regime e de suposta 
inexistência de vaga no regime semiaberto.

2. Não competia ao magistrado senten-
ciante apreciar tais questões, cabendo às De-
fesas formular as pretensões perante o Juízo 
da execução, o que inclusive já foi feito por 
um dos pacientes, que obteve os benefícios 
pretendidos.”

(HC 11186 / SC, Relatora Ministra Maria The-
reza de Assis Moura, 6ª Turma, data do julgamento 
04/08/2011)

Com efeito, a possibilidade de a detração ser re-
conhecida já pelo juiz que proferir a sentença conde-
natória, inclusive para fins de determinação do regime 
inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, 
fará justiça com o condenado que do instituto puder se 
beneficiar, evitando privações de liberdade por tempo 
maior do que o devido, e trará vantagens para a exe-
cução penal, aliviando o grave problema da superpo-
pulação carcerária.

Note-se que não é revogado o art. 66, III, c, da Lei 
de Execução Penal, de tal sorte que ambos os juízos 
serão competentes para os fins pretendidos.

Assim, o voto é pela constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do PL nº 2.784, de 2011, com a emenda 
oferecida em anexo.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2012.– Deputado 
Luiz Couto, Relator.
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EMENDA ADITIVA Nº 01

Acrescente-se o seguinte art. 1º ao projeto, re-
numerando-se os seguintes:

“Art. 1º A detração deverá ser conside-
rada pelo juiz que proferir a sentença conde-
natória, nos termos desta lei.”

Sala da Comissão, 18 de maio de 2012.– Deputado 
Luiz Couto, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, com 
emenda, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 2.784/2011, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Couto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre 
Moura, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bruna 
Furlan, Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado 
Protógenes, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Eliseu Padi-
lha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fábio Rama-
lho, Felipe Maia, Henrique Oliveira, João Paulo Lima, 

Jorginho Mello, José Mentor, Jutahy Junior, Leonardo 
Picciani, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Mauro Benevi-
des, Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paulo 
Teixeira, Roberto Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Zenaldo 
Coutinho, Edmar Arruda, Gonzaga Patriota, Gorete 
Pereira, João Dado, Laercio Oliveira, Márcio Macêdo, 
Marcos Rogério, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti 
e Reinaldo Azambuja. 

Sala da Comissão, 24 de maio de 2012.– Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA CCJC AO 

PROJETO DE LEI Nº 2.784/2011

Acrescente-se o seguinte art. 1º ao projeto, re-
numerando-se os seguintes:

“Art. 1º A detração deverá ser conside-
rada pelo juiz que proferir a sentença conde-
natória, nos termos desta lei.”

Sala da Comissão, 24 de maio de 2012.– Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

SEÇÃO II



MESA DIRETORA 

Presidente: 

MARCO MAIA - PT - RS 

1º Vice-Presidente: 

ROSE DE FREITAS - PMDB - ES 

2º Vice-Presidente: 

EDUARDO DA FONTE - PP - PE 

1º Secretário: 

EDUARDO GOMES - PSDB - TO 

2º Secretário: 

JORGE TADEU MUDALEN - DEM - SP 

3º Secretário: 

INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE 

4º Secretário: 

JÚLIO DELGADO - PSB - MG 

1º Suplente de Secretário: 

GERALDO RESENDE - PMDB - MS 

2º Suplente de Secretário: 

MANATO - PDT - ES 

3º Suplente de Secretário: 

CARLOS EDUARDO CADOCA - PSC - PE 

4º Suplente de Secretário: 

SÉRGIO MORAES - PTB - RS 

 

 

LÍDERES E VICE-LÍDERES 

Liderança do Governo 

Líder: ARLINDO CHINAGLIA 

 
Vice-Líderes: 
Osmar Serraglio, Luciano Castro, Alex Canziani, José Guimarães, 
Waldir Maranhão, Hugo Leal, Rebecca Garcia e Henrique 
Fontana. 

Liderança da Minoria 
Líder: ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

 
Vice-Líderes: 
Nilson Leitão (1º Vice), Felipe Maia, Arnaldo Jordy, Antonio 
Imbassahy, Luiz Fernando Machado e Fernando Francischini. 

PT 
Líder: JILMAR TATTO 

 
Vice-Líderes: 
Janete Rocha Pietá, Beto Faro, Valmir Assunção, Márcio Macêdo, 
Dalva Figueiredo, Sibá Machado, Luiz Couto, Bohn Gass, Décio 
Lima, Amauri Teixeira, Fernando Ferro, Francisco Praciano, 
Geraldo Simões, Iriny Lopes, Luiz Alberto, Paulo Teixeira, 
Vanderlei Siraque, Paulo Ferreira, Zezéu Ribeiro, Padre João, 
Weliton Prado e Afonso Florence. 

PMDB 
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES 

 
Vice-Líderes: 
Marcelo Castro (1º Vice), Teresa Surita, Antônio Andrade, 
Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Edinho Araújo, Edinho 
Bez, Eduardo Cunha, Genecias Noronha, Mauro Benevides, 
Renan Filho, Marllos Sampaio, Lucio Vieira Lima, Francisco 
Escórcio, Gabriel Chalita, Fabio Trad, Eliseu Padilha, Sandro 
Mabel, Arthur Oliveira Maia e Edio Lopes. 

PSDB 
Líder: BRUNO ARAÚJO 

 
Vice-Líderes: 
Cesar Colnago (1º Vice), Domingos Sávio, Duarte Nogueira, 
Nelson Marchezan Junior, Otavio Leite, Vaz de Lima, Wandenkolk 
Gonçalves, Luiz Nishimori, Ricardo Tripoli, Rui Palmeira, 
Vanderlei Macris, Reinaldo Azambuja, Rogério Marinho e Carlos 
Sampaio. 

PSD 
Líder: GUILHERME CAMPOS 

 
Vice-Líderes: 
Fábio Faria (1º Vice), Eduardo Sciarra, Geraldo Thadeu, Arolde 
de Oliveira, Carlos Souza, Homero Pereira, Moreira Mendes, 
Danrlei de Deus Hinterholz, Armando Vergílio, Edson Pimenta, 
Onofre Santo Agostini e Francisco Araújo. 

Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB 
Líder: LINCOLN PORTELA 



 
Vice-Líderes: 
Giacobo (1º Vice), Anthony Garotinho, João Carlos Bacelar, 
Laercio Oliveira, Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Bernardo 
Santana de Vasconcellos, Maurício Quintella Lessa, Wellington 
Roberto, Francisco Floriano, Milton Monti e Wellington Fagundes. 

PP 
Líder: ARTHUR LIRA 

 
Vice-Líderes: 
Jerônimo Goergen (1º Vice), Cida Borghetti, Luis Carlos Heinze, 
Sandes Júnior, Toninho Pinheiro, Renato Molling, Beto Mansur, 
Esperidião Amin, Paulo Maluf e Simão Sessim. 

PSB 
Líder: SANDRA ROSADO 

 
Vice-Líderes: 
Glauber Braga (1º Vice), Laurez Moreira, Jonas Donizette, Paulo 
Foletto, Janete Capiberibe, Luiz Noé, Antonio Balhmann e 
Romário. 

DEM 
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

 
Vice-Líderes: 
Pauderney Avelino (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado, 
Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Ronaldo Caiado, Rodrigo Maia, 
Alexandre Leite, Vitor Penido, Professora Dorinha Seabra 
Rezende e Mendonça Prado. 

PDT 
Líder: ANDRÉ FIGUEIREDO 

 
Vice-Líderes: 
Ângelo Agnolin (1º Vice), Wolney Queiroz, Miro Teixeira, Sueli 
Vidigal, Paulo Rubem Santiago, Félix Mendonça Júnior e 
Salvador Zimbaldi. 

Bloco PV, PPS 
Líder: RUBENS BUENO 

 
Vice-Líderes: 
Sarney Filho (1º Vice), Arnaldo Jardim, Sandro Alex, Carmen 
Zanotto, Rosane Ferreira, Dr. Aluizio e Antônio Roberto. 

PTB 
Líder: JOVAIR ARANTES 

 
Vice-Líderes: 
Arnon Bezerra (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Sabino Castelo 
Branco, Josué Bengtson, Antonio Brito e Walney Rocha. 

PSC 

Líder: ANDRE MOURA 

 
Vice-Líderes: 
Pastor Marco Feliciano (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca, 
Leonardo Gadelha e Deley. 

PCdoB 
Líder: LUCIANA SANTOS 

 
Vice-Líderes: 
Osmar Júnior, Chico Lopes, Jandira Feghali e Daniel Almeida. 

PRB 
Líder: ANTONIO BULHÕES 

 
Vice-Líderes: 
Otoniel Lima (1º Vice), Jhonatan de Jesus e Acelino Popó. 

 
Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD 

PSOL 

Líder: CHICO ALENCAR 

 
Vice-Líderes: 
Ivan Valente. 

PMN 
Repr.: DR. CARLOS ALBERTO 

 

Líderes de Partidos 
que participam de Bloco Parlamentar 

PR 

Líder: LINCOLN PORTELA 

 

PPS 

Líder: RUBENS BUENO 

 

PV 

Líder: SARNEY FILHO 

 

PTdoB 

Repr.: ROSINHA DA ADEFAL 



 

PSL 

Repr.: DR. GRILO 

 

PHS 

Repr.: JOSÉ HUMBERTO 

 

PRTB 

Repr.: AUREO 

 

PRP 

Repr.: JÂNIO NATAL 

 

  



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Berinho Bantim - PSDB 
Edio Lopes - PMDB 
Francisco Araújo - PSD 
Jhonatan de Jesus - PRB 
Luciano Castro - PR 
Paulo Cesar Quartiero - DEM 
Raul Lima - PSD 
Teresa Surita - PMDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 
Davi Alcolumbre - DEM 
Evandro Milhomen - PCdoB 
Fátima Pelaes - PMDB 
Janete Capiberibe - PSB 
Luiz Carlos - PSDB 
Sebastião Bala Rocha - PDT 
Vinicius Gurgel - PR 

Pará 

Arnaldo Jordy - PPS 
Asdrubal Bentes - PMDB 
Beto Faro - PT 
Cláudio Puty - PT 
Dudimar Paxiuba - PSDB 
Elcione Barbalho - PMDB 
Giovanni Queiroz - PDT 
José Priante - PMDB 
Josué Bengtson - PTB 
Lira Maia - DEM 
Lúcio Vale - PR 
Miriquinho Batista - PT 
Wandenkolk Gonçalves - PSDB 
Wladimir Costa - PMDB 
Zé Geraldo - PT 
Zenaldo Coutinho - PSDB 
Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 
Carlos Souza - PSD 
Francisco Praciano - PT 
Henrique Oliveira - PR 
Pauderney Avelino - DEM 
Rebecca Garcia - PP 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Câmara - PSD 

Rondônia 

Carlos Magno - PP 
Marcos Rogério - PDT 
Marinha Raupp - PMDB 
Mauro Nazif - PSB 
Moreira Mendes - PSD 
Natan Donadon - PMDB 
Nilton Capixaba - PTB 
Padre Ton - PT 

Acre 

Antônia Lúcia - PSC 
Flaviano Melo - PMDB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PV 
Marcio Bittar - PSDB 
Perpétua Almeida - PCdoB 
Sibá Machado - PT 
Taumaturgo Lima - PT 

Tocantins 

Ângelo Agnolin - PDT 
César Halum - PSD 
Eduardo Gomes - PSDB 
Irajá Abreu - PSD 
Júnior Coimbra - PMDB 
Laurez Moreira - PSB 
Lázaro Botelho - PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 
Carlos Brandão - PSDB 
Cleber Verde - PRB 
Costa Ferreira - PSC 
Davi Alves Silva Júnior - PR 
Domingos Dutra - PT 
Francisco Escórcio - PMDB 
Hélio Santos - PSD 
Lourival Mendes - PTdoB 
Nice Lobão - PSD 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto Itamaraty - PSDB 
Professor Setimo - PMDB 
Ribamar Alves - PSB 
Sarney Filho - PV 
Waldir Maranhão - PP 
Weverton Rocha - PDT 
Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 
Aníbal Gomes - PMDB 
Antonio Balhmann - PSB 
Ariosto Holanda - PSB 
Arnon Bezerra - PTB 



Artur Bruno - PT 
Chico Lopes - PCdoB 
Danilo Forte - PMDB 
Domingos Neto - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Genecias Noronha - PMDB 
Gera Arruda - 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 
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 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
Severino Ninho - PSB 
Silvio Costa - PTB 
Vilalba - PRB 
Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 
Celia Rocha - PTB 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Joaquim Beltrão - PMDB 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 
Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Heleno Silva - PRB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
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 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 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Aluizio - PV 
Dr. Carlos Alberto - PMN 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 



Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Filipe Pereira - PSC 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
Alberto Mourão - PSDB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlinhos Almeida - PT 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dimas Ramalho - PPS 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 
Emanuel Fernandes - PSDB 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
Jilmar Tatto - PT 
João Dado - PDT 

João Paulo Cunha - PT 
Jonas Donizette - PSB 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José de Filippi - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PR 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 
Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 



Goiás 

Armando Vergílio - PSD 
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Flávia Morais - PDT 
Heuler Cruvinel - PSD 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alberto Filho vaga do PMN Aelton Freitas vaga do PR

André Zacharow vaga do PR Afonso Hamm vaga do PP

Assis do Couto vaga do PT Alceu Moreira vaga do PMDB

Beto Faro vaga do PT Antônio Andrade vaga do PMDB

Bohn Gass vaga do PT Beto Mansur vaga do PP

Carlos Magno vaga do PP Carlos Bezerra vaga do PMDB

Celso Maldaner vaga do PMDB Celia Rocha vaga do PTB

Dilceu Sperafico vaga do PSDB Domingos Dutra vaga do PT

Jesus Rodrigues vaga do PT Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Josias Gomes vaga do PT Edio Lopes vaga do PMDB

Josué Bengtson vaga do PTB Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Leandro Vilela vaga do PMDB Lázaro Botelho vaga do PP

Luis Carlos Heinze vaga do PP Lelo Coimbra vaga do PMDB

Marcon vaga do PT Luci Choinacki vaga do PT

Natan Donadon vaga do PMDB Lucio Vieira Lima vaga do PMDB

Nelson Meurer vaga do PCdoB Maurício Trindade vaga do PR

Nelson Padovani vaga do PSC Nelson Marquezelli vaga do PTB

Odílio Balbinotti vaga do PMDB Nilton Capixaba vaga do PSB

Pedro Chaves vaga do PMDB Paulo Pimenta vaga do PT

Roberto Balestra vaga do PP Pedro Uczai vaga do PT

Sérgio Moraes vaga do PTB Stefano Aguiar vaga do PSC

Valdir Colatto vaga do PMDB Vander Loubet vaga do PT

Valmir Assunção vaga do PT 21 vagas

21 vagas 

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 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Abelardo Lupion vaga do PSB Alfredo Kaefer vaga do PDT

Domingos Sávio vaga do PSDB Bruno Araújo vaga do PSDB

Duarte Nogueira vaga do PSDB Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Jairo Ataíde vaga do DEM Luiz Nishimori vaga do PSDB

Lira Maia vaga do PSB Onyx Lorenzoni vaga do DEM

Nilson Leitão vaga do PR Rodrigo de Castro vaga do PSDB

Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM Ronaldo Caiado vaga do DEM



Raimundo Gomes de Matos vaga 

do PSDB Sergio Guerra vaga do PSDB

Reinaldo Azambuja vaga do PSB 12 vagas

Vitor Penido vaga do DEM 

Wandenkolk Gonçalves vaga do 

PSDB 

12 vagas 

PMDB  

Alberto Filho 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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Fernando Coelho Filho vaga do PSB

Oziel Oliveira vaga do PDT Giovani Cherini vaga do PDT

Zé Silva vaga do PDT Jaqueline Roriz vaga do PMN

6 vagas 6 vagas

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 PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PV  

1 vaga 1 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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

Abelardo Lupion vaga do PSB Luiz Carlos Setim

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB Ronaldo Caiado

Paulo Cesar Quartiero (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Vitor Penido (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Aelton Freitas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Maurício Trindade

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PDT  

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Giovani Cherini

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Zé Silva (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
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

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Nilton Capixaba vaga do PSB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Nelson Padovani Stefano Aguiar

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)



(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Antônia Lúcia vaga do PSC Alberto Filho vaga do PMDB

Flaviano Melo vaga do PR Asdrubal Bentes vaga do PMDB

Francisco Praciano vaga do PT Costa Ferreira vaga do PSC

Miriquinho Batista vaga do PT Edio Lopes vaga do PCdoB

Wilson Filho vaga do PMDB Gladson Cameli vaga do PP

Zé Geraldo vaga do PT Hugo Motta vaga do PMDB

Zequinha Marinho vaga do PMDB Lúcio Vale vaga do PR

11 vagas Marinha Raupp vaga do PP

 
Padre Ton vaga do PT

 
Taumaturgo Lima vaga do PT

 
11 vagas

PT  

Francisco Praciano Padre Ton

Miriquinho Batista Taumaturgo Lima

Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Berinho Bantim vaga do PSDB Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Dudimar Paxiuba vaga do PSDB Carlos Brandão vaga do PSDB

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB Lira Maia vaga do DEM

6 vagas Marcio Bittar vaga do PR

 
Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

 
Zenaldo Coutinho vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Flaviano Melo vaga do PR Alberto Filho

Wilson Filho Asdrubal Bentes

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Edio Lopes vaga do PCdoB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Hugo Motta



(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp vaga do PP

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Janete Capiberibe vaga do PSB Giovanni Queiroz vaga do PDT

Sebastião Bala Rocha vaga do PDT Glauber Braga vaga do PTB

3 vagas Valtenir Pereira vaga do PSB

 
3 vagas

PSDB  

Berinho Bantim Carlos Brandão

Dudimar Paxiuba Marcio Bittar vaga do PR

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Zenaldo Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a 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) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PR  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Lúcio Vale

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB  

Janete Capiberibe Glauber Braga vaga do PTB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Valtenir Pereira

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Arnaldo Jordy

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira

Zequinha Marinho vaga do PMDB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  



(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Anderson Ferreira vaga do PR Aníbal Gomes vaga do PMDB

Beto Mansur vaga do PP Beto Faro vaga do PT

Carlinhos Almeida vaga do PT Biffi vaga do PT

Décio Lima vaga do PT Costa Ferreira vaga do PSB

Dr. Adilson Soares vaga do PR Esperidião Amin vaga do PP

Francisco Floriano vaga do PR Gera Arruda vaga do PSB

Gilmar Machado vaga do PT Izalci vaga do PR

Hermes Parcianello vaga do PMDB José Priante vaga do PMDB

Manoel Junior vaga do PMDB José Rocha vaga do PR

Marcelo Castro vaga do PMDB Josias Gomes vaga do PT

Missionário José Olimpio vaga do PP Josué Bengtson vaga do PTB

Ratinho Junior vaga do PSC Marçal Filho vaga do PMDB

Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PMDB Marina Santanna vaga do PT

Ronaldo Nogueira vaga do PTB Milton Monti vaga do PR

Rubens Otoni vaga do PT Newton Lima vaga do PT

Sibá Machado vaga do PT Paulo Teixeira vaga do PT

21 vagas Sabino Castelo Branco vaga do PTB

 
Sandes Júnior vaga do PMDB

 
Saraiva Felipe vaga do PMDB

 
Takayama vaga do PSC

 
Waldenor Pereira vaga do PT

 
Waldir Maranhão vaga do PP

 

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

 
21 vagas

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro

Décio Lima Biffi

Gilmar Machado Josias Gomes

Rubens Otoni Marina Santanna

Sibá Machado Newton Lima

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Paulo Teixeira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Waldenor Pereira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSDB/DEM/PPS  

Antonio Imbassahy vaga do PSDB Augusto Coutinho vaga do DEM

Eduardo Azeredo vaga do PSDB Bruno Araújo vaga do PSDB

Júlio Campos vaga do DEM Claudio Cajado vaga do DEM

Rodrigo de Castro vaga do PSDB Duarte Nogueira vaga do PSDB

Romero Rodrigues vaga do PTB Eli Correa Filho vaga do DEM

Ruy Carneiro vaga do PSDB Emanuel Fernandes vaga do PSDB

Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB

12 vagas Rogério Marinho vaga do PP

 
Sergio Guerra vaga do PSDB

 
12 vagas

PMDB  

Hermes Parcianello Aníbal Gomes

Manoel Junior Gera Arruda vaga do PSB

Marcelo Castro José Priante

Rogério Peninha Mendonça Marçal Filho

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Saraiva Felipe

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PP ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Abelardo Camarinha vaga do PMN Evandro Milhomen vaga do PCdoB

Ariosto Holanda vaga do PSB Jonas Donizette vaga do PSB

Luciana Santos vaga do PCdoB Oziel Oliveira vaga do PDT

Luiza Erundina vaga do PSB 6 vagas

Miro Teixeira vaga do PDT 

Pastor Eurico vaga do DEM 

Paulo Foletto vaga do PSB 

Salvador Zimbaldi vaga do PDT 

6 vagas 

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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Sergio Guerra

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

Paulo Wagner vaga do Bloco PV, PPS Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga 1 vaga

PP  

Beto Mansur Esperidião Amin

Missionário José Olimpio Sandes Júnior vaga do PMDB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Waldir Maranhão

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Claudio Cajado

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Eli Correa Filho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Anderson Ferreira Izalci

Dr. Adilson Soares José Rocha

Francisco Floriano Milton Monti

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Abelardo Camarinha vaga do PMN Jonas Donizette

Ariosto Holanda 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Luiza Erundina (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Pastor Eurico vaga do DEM 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Foletto (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira

Salvador Zimbaldi (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho

Sandro Alex (Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PTB  

Ronaldo Nogueira Josué Bengtson

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Sabino Castelo Branco

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Ratinho Junior Costa Ferreira vaga do PSB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Takayama

(Dep. do 



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Luciana Santos Evandro Milhomen

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PRB  

Cleber Verde Heleno Silva

PMN  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS 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 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silas Câmara vaga do DEM (Dep. do PR ocupa a vaga)

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alceu Moreira vaga do PMDB Benjamin Maranhão vaga do PMDB

Alessandro Molon vaga do PT Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PR

Andre Moura vaga do DEM Cida Borghetti vaga do PP

Anthony Garotinho vaga do PR Dalva Figueiredo vaga do PT

Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB Décio Lima vaga do PT

Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB Dilceu Sperafico vaga do PP

Asdrubal Bentes vaga do PP Edmar Arruda vaga do PSC

Cândido Vaccarezza vaga do PT Fátima Bezerra vaga do PT

Carlos Bezerra vaga do PSC Francisco Escórcio vaga do PMDB

Danilo Forte vaga do PMDB Gabriel Guimarães vaga do PT

Eduardo Cunha vaga do PMDB Geraldo Simões vaga do PT

Eliseu Padilha vaga do PMDB Gorete Pereira vaga do PTB

Esperidião Amin vaga do PP Hugo Leal vaga do PSC

Fabio Trad vaga do PMDB Iriny Lopes vaga do PT

Gera Arruda vaga do PSB Jaime Martins vaga do PR

Henrique Oliveira vaga do PR João Magalhães vaga do PMDB

Jerônimo Goergen vaga do PP José Guimarães vaga do PT

João Paulo Cunha vaga do PT Júnior Coimbra vaga do PMDB

João Paulo Lima vaga do PT Laercio Oliveira vaga do PR

José Mentor vaga do PT Lourival Mendes vaga do PTdoB

Leonardo Picciani vaga do PMDB Luis Tibé vaga do PR

Luiz Couto vaga do PT Márcio Macêdo vaga do PT

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS Mauro Lopes vaga do PMDB

Marçal Filho vaga do PMN Miguel Corrêa vaga do PT

Maurício Quintella Lessa vaga do PR Nazareno Fonteles vaga do PT

Mauro Benevides vaga do PMDB Odílio Balbinotti vaga do PMDB

Nelson Pellegrino vaga do PT Pedro Eugênio vaga do PT

Odair Cunha vaga do PT Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Osmar Serraglio vaga do PMDB Renan Filho vaga do PMDB

Paes Landim vaga do PTB Roberto Teixeira vaga do PP

Pastor Marco Feliciano vaga do PSC Sandes Júnior vaga do PP



Paulo Maluf vaga do PP Sandro Mabel vaga do PMDB

Paulo Teixeira vaga do PT Sérgio Moraes vaga do PTB

Ricardo Berzoini vaga do PT Vinicius Gurgel vaga do PR

Ronaldo Fonseca vaga do PR Wilson Filho vaga do PMDB

Vicente Arruda vaga do PR 32 vagas

Vicente Candido vaga do PT 

Vilson Covatti vaga do PP 

32 vagas 

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

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Bonifácio de Andrada vaga do PSDB Alexandre Leite vaga do DEM

Bruna Furlan vaga do PSDB Antonio Carlos Magalhães Neto 
vaga do DEM

Felipe Maia vaga do DEM Cesar Colnago vaga do PSDB

João Campos vaga do PTB Dudimar Paxiuba vaga do PSDB

Jorginho Mello vaga do PSDB Efraim Filho vaga do DEM

Jutahy Junior vaga do PSDB Eli Correa Filho vaga do DEM

Luiz Carlos vaga do PSDB Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

Mendonça Filho vaga do DEM Pauderney Avelino vaga do DEM

Mendonça Prado vaga do DEM Reinaldo Azambuja vaga do PSDB

Onyx Lorenzoni vaga do DEM Ricardo Tripoli vaga do PSDB

Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS Romero Rodrigues vaga do PSDB

Zenaldo Coutinho vaga do PSDB Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS

18 vagas 18 vagas

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

Gera Arruda vaga do PSB Sandro Mabel

Leonardo Picciani Wilson Filho

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marçal Filho vaga do PMN 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mauro Benevides 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Osmar Serraglio 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Delegado Protógenes vaga do PCdoB Assis Melo vaga do PP

Dr. Ubiali vaga do PSB Daniel Almeida vaga do PCdoB

Evandro Milhomen vaga do PCdoB Dr. Carlos Alberto vaga do PMN

Félix Mendonça Júnior vaga do PDT Gonzaga Patriota vaga do PSB

Marcos Medrado vaga do PDT João Dado vaga do PDT

Sandra Rosado vaga do PSB Laurez Moreira vaga do PSB

Valtenir Pereira vaga do PSB Luiz Noé vaga do PSB

Vieira da Cunha vaga do PDT Marcos Rogério vaga do PDT

8 vagas Wolney Queiroz vaga do PDT

 
8 vagas

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 (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PV  



Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS Rosane Ferreira vaga do Bloco PV, PPS

2 vagas Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS

 
2 vagas

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)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

1 vaga 1 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

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga) a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

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 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Dr. Ubiali Gonzaga Patriota

Sandra Rosado Laurez Moreira

Valtenir Pereira Luiz Noé

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)



(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PDT  

Félix Mendonça Júnior João Dado

Marcos Medrado Marcos Rogério

Vieira da Cunha Wolney Queiroz

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Rosane Ferreira

Roberto Freire Sandro Alex

(Dep. do PV ocupa a vaga) Sarney Filho

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes

Paes Landim 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSC  

Andre Moura vaga do DEM Edmar Arruda

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Delegado Protógenes Assis Melo vaga do PP

Evandro Milhomen Daniel Almeida

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima

PMN  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Dr. Carlos Alberto

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes

 
Luis Tibé vaga do PR

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Armando Vergílio Fábio Faria

Francisco Araújo Liliam Sá vaga do PTB

José Nunes Marcelo Aguiar

Onofre Santo Agostini Moreira Mendes vaga do PSB



Paulo Magalhães Silas Câmara vaga do PCdoB

 
Walter Tosta

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Eros Biondini vaga do PR Carlinhos Almeida vaga do PT

Filipe Pereira vaga do PSC 
Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PCdoB

Iracema Portella vaga do PP Chico D'angelo vaga do PT

José Chaves vaga do PTB Cláudio Puty vaga do PT

Lauriete vaga do DEM Deley vaga do PSC

Paulo Pimenta vaga do PT Fátima Pelaes vaga do PMDB

Roberto Teixeira vaga do PP Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Weliton Prado vaga do PT Silvio Costa vaga do PTB

11 vagas Wellington Roberto vaga do PR

 
11 vagas

PT  

Paulo Pimenta Carlinhos Almeida

Weliton Prado Chico D'angelo

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Cláudio Puty

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Almeida Lima vaga do Bloco PV, PPS Augusto Coutinho vaga do DEM

Carlos Sampaio vaga do PSDB Dimas Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

Eli Correa Filho vaga do DEM Felipe Maia vaga do DEM

6 vagas Mendonça Prado vaga do PSB

 

Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

 
6 vagas

PMDB  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Fátima Pelaes

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Chico Lopes vaga do PCdoB Marcelo Matos vaga do PDT

Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB 3 vagas

Reguffe vaga do PDT 

Severino Ninho vaga do PSB 

Wolney Queiroz vaga do PMDB 

3 vagas 

PSDB  

Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Felipe Maia

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Mendonça Prado vaga do PSB

(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Wellington Roberto

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Severino Ninho (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga)

PDT  

Reguffe Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima Dimas Ramalho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PTB  

Eros Biondini vaga do PR Silvio Costa

José Chaves 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PCdoB

Lauriete vaga do DEM Deley

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Chico Lopes 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 



Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

João Maia vaga do PR Afonso Florence vaga do PT

José Augusto Maia vaga do PTB Cláudio Puty vaga do PT

Luis Tibé vaga do PMDB Edson Ezequiel vaga do PMDB

Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP Esperidião Amin vaga do PHS

Miguel Corrêa vaga do PT Mário Feitoza vaga do PMDB

Renato Molling vaga do PDT Osmar Terra vaga do PMDB

Ronaldo Zulke vaga do PT Renzo Braz vaga do PP

Vinicius Gurgel vaga do PHS Vicentinho vaga do PT

Zeca Dirceu vaga do PT Vilson Covatti vaga do PTB

10 vagas Wellington Fagundes vaga do PR

 
10 vagas

PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence

Ronaldo Zulke Cláudio Puty

Zeca Dirceu Vicentinho

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

5 vagas João Bittar vaga do PSC

 
Mandetta vaga do DEM

 
Marco Tebaldi vaga do PSDB

 
Otavio Leite vaga do PSDB

 
5 vagas

PMDB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Mário Feitoza

1 vaga Osmar Terra

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Antonio Balhmann vaga do PSB Ângelo Agnolin vaga do PSB

2 vagas Damião Feliciano vaga do PDT

 
2 vagas

PSDB  

2 vagas Marco Tebaldi

 
Otavio Leite

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PHS  

1 vaga 1 vaga

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin vaga do PHS

Renato Molling vaga do PDT Renzo Braz

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Vilson Covatti vaga do PTB

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar vaga do PSC

 
Mandetta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga)

PR  

João Maia Wellington Fagundes

Vinicius Gurgel vaga do PHS 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Ângelo Agnolin vaga do PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga) Damião Feliciano

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSC  

1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PHS  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes 
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Domingos Neto (PSB) 
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Adrian vaga do PRTB Artur Bruno vaga do PT

Fernando Marroni vaga do PT Edinho Araújo vaga do PMDB

Flaviano Melo vaga do PMDB João Carlos Bacelar vaga do PR

Genecias Noronha vaga do PMDB Jorge Corte Real vaga do PTB

Iriny Lopes vaga do PT José de Filippi vaga do PT

João Arruda vaga do PSL Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP

João Pizzolatti vaga do PRP Mário Negromonte vaga do PSDB

Mauro Mariani vaga do PMDB Paulo Piau vaga do PMDB

Nelson Marquezelli vaga do PTB Rebecca Garcia vaga do PRTB

Paulo Ferreira vaga do PT Valmir Assunção vaga do PT

Roberto Britto vaga do PP 10 vagas

10 vagas 

PT  

Fernando Marroni Artur Bruno

Iriny Lopes José de Filippi

Paulo Ferreira Valmir Assunção

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSDB/DEM/PPS  

Marco Tebaldi vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

5 vagas William Dib vaga do PSDB

 
5 vagas

PMDB  

Adrian vaga do PRTB Edinho Araújo

Flaviano Melo Paulo Piau

Genecias Noronha 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

João Arruda vaga do PSL (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Mauro Mariani 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Domingos Neto vaga do PSB Abelardo Camarinha vaga do PSB

Leopoldo Meyer vaga do PDT Luciana Santos vaga do PDT

3 vagas Valadares Filho vaga do DEM

 
3 vagas

PSDB  

Marco Tebaldi William Dib

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PP ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PP  

João Pizzolatti vaga do PRP Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Britto Mário Negromonte vaga do PSDB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Rebecca Garcia vaga do PRTB

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Domingos Neto Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT Valadares Filho vaga do DEM

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PTB  

Nelson Marquezelli Jorge Corte Real

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PRTB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PRP  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSL  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
Secretário(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/ 6554 
FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Domingos Dutra (PT) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Domingos Dutra vaga do PT Antônia Lúcia vaga do PTC

Erika Kokay vaga do PT Janete Rocha Pietá vaga do PT

Lincoln Portela vaga do PR Luiz Alberto vaga do PT

Padre Ton vaga do PT Luiz Couto vaga do PT

9 vagas Ronaldo Fonseca vaga do PR

 
Rosinha da Adefal vaga do PRP

 
Teresa Surita vaga do PMDB

 
9 vagas

PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá

Erika Kokay Luiz Alberto

Padre Ton Luiz Couto

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

5 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PSDB

 
Arnaldo Jordy vaga do PTB

 

Luiz Fernando Machado vaga do 

PSDB

 
5 vagas

PMDB  

3 vagas Teresa Surita

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Weverton Rocha vaga do PDT Janete Capiberibe vaga do PMDB

2 vagas Keiko Ota vaga do PSB

 
Luiza Erundina vaga do PDT

 
Manuela D'ávila vaga do PMDB

 
Severino Ninho vaga do PP

 
2 vagas

PSDB  

2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame

 
Luiz Fernando Machado

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga)

PHS  

1 vaga 1 vaga

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PRB  

1 vaga 1 vaga

DEM  

1 vaga 1 vaga

PR  

Lincoln Portela Ronaldo Fonseca

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

1 vaga Janete Capiberibe vaga do PMDB

 
Keiko Ota

 
Luiza Erundina vaga do PDT

 
Severino Ninho vaga do PP

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Weverton Rocha (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jordy vaga do PTB

 
Roberto de Lucena

PTB  

1 vaga (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar

PRP  

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PTC  

1 vaga 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alex Canziani vaga do PTB Alessandro Molon vaga do PT

Artur Bruno vaga do PT Aline Corrêa vaga do PP

Biffi vaga do PT Anderson Ferreira vaga do PR

Costa Ferreira vaga do PSC Angelo Vanhoni vaga do PT

Fátima Bezerra vaga do PT Eliseu Padilha vaga do PMDB

Gabriel Chalita vaga do PMDB Geraldo Resende vaga do PMDB

Izalci vaga do PR Gilmar Machado vaga do PT

Joaquim Beltrão vaga do PMDB José Linhares vaga do PP

Lelo Coimbra vaga do PMDB Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Newton Lima vaga do PT Mauro Benevides vaga do PMDB

Paulo Freire vaga do PR Miriquinho Batista vaga do PT

Pedro Uczai vaga do PP Natan Donadon vaga do PT

Professor Setimo vaga do PMDB Osmar Serraglio vaga do PMDB



Raul Henry vaga do PDT Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PP

Reginaldo Lopes vaga do PMDB 17 vagas

Tiririca vaga do PR 

Waldenor Pereira vaga do PT 

Waldir Maranhão vaga do PP 

17 vagas 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon

Biffi Angelo Vanhoni

Fátima Bezerra Gilmar Machado

Newton Lima Miriquinho Batista

Pedro Uczai vaga do PP 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Reginaldo Lopes vaga do PMDB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Waldenor Pereira 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Luiz Carlos Setim vaga do DEM Bonifácio de Andrada vaga do PSDB

Mara Gabrilli vaga do PSDB Eduardo Barbosa vaga do PSDB

Pinto Itamaraty vaga do PSDB João Bittar vaga do DEM

Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM Jorginho Mello vaga do PSDB

Rogério Marinho vaga do PSDB Onyx Lorenzoni vaga do DEM

Stepan Nercessian vaga do Bloco PV, 

PPS 10 vagas

10 vagas 

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 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PP

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal vaga do PCdoB Ariosto Holanda vaga do PSB

Luiz Noé vaga do PSB Audifax vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago vaga do PDT Dr. Jorge Silva vaga do PDT

4 vagas Dr. Ubiali vaga do DEM

 
Jandira Feghali vaga do PCdoB



 
Keiko Ota vaga do PSC

 
Oziel Oliveira vaga do PDT

 
Severino Ninho vaga do PSB

 
4 vagas

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de Andrada

Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa

Rogério Marinho Jorginho Mello

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga Antônio Roberto vaga do PMDB

 
Henrique Afonso vaga do Bloco PV, PPS

 
Penna vaga do Bloco PV, PPS

 
1 vaga

PP  

Waldir Maranhão Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB 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) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Izalci Anderson Ferreira

Paulo Freire Maurício Quintella Lessa

Tiririca 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Luiz Noé Ariosto Holanda

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Audifax vaga do PTB

 
Dr. Ubiali vaga do DEM

 
Keiko Ota vaga do PSC

 
Severino Ninho

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Oziel Oliveira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Antônio Roberto vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Penna

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSC  

Costa Ferreira (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PRB  

Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Jairo Luís Brod 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aelton Freitas vaga do PR Andre Moura vaga do PMDB

Afonso Florence vaga do PT Celso Maldaner vaga do PMDB

Andre Vargas vaga do PT Eduardo Cunha vaga do PMDB

Antônio Andrade vaga do PMDB Genecias Noronha vaga do PDT

Assis Carvalho vaga do PT Jerônimo Goergen vaga do PP

Cláudio Puty vaga do PT João Maia vaga do PR

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PR João Paulo Cunha vaga do PT

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS Leonardo Gadelha vaga do PSC

José Guimarães vaga do PT Luciano Castro vaga do PR

José Priante vaga do PMDB Luiz Pitiman vaga do PMDB

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS Manoel Junior vaga do PMDB

Lucio Vieira Lima vaga do PMDB Paulo Maluf vaga do PP

Mário Feitoza vaga do PMDB Policarpo vaga do PT

Pedro Eugênio vaga do PT Reginaldo Lopes vaga do PT

Pedro Novais vaga do PMDB Ricardo Berzoini vaga do PT

Toninho Pinheiro vaga do PP Rogério Carvalho vaga do PT

Zequinha Marinho vaga do PSC Zeca Dirceu vaga do PT

17 vagas 17 vagas

PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha

Andre Vargas Policarpo

Assis Carvalho Reginaldo Lopes

Cláudio Puty Ricardo Berzoini

José Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Eugênio Zeca Dirceu

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Leite vaga do DEM Alberto Mourão vaga do PP

Alfredo Kaefer vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Pauderney Avelino vaga do DEM Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS

Rodrigo Maia vaga do DEM Jairo Ataíde vaga do DEM

Rui Palmeira vaga do PSDB Leonardo Vilela vaga do PSDB

Vaz de Lima vaga do PSDB Luiz Carlos Setim vaga do DEM

10 vagas Marcus Pestana vaga do PSDB

 
Mendonça Prado vaga do DEM

 

Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

 
10 vagas

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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Audifax vaga do PSB André Figueiredo vaga do PDT

Fernando Coelho Filho vaga do PSB Delegado Protógenes vaga do PCdoB

João Dado vaga do PDT Jose Stédile vaga do PSB

Manato vaga do PDT Mauro Nazif vaga do PSB

Osmar Júnior vaga do PCdoB 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Alfredo Kaefer Alberto Mourão vaga do PP

Rui Palmeira Leonardo Vilela

Vaz de Lima Marcus Pestana

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Nelson Marchezan Junior

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

1 vaga 1 vaga

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde

Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia Mendonça Prado

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Aelton Freitas João Maia

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Luciano Castro

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Audifax Jose Stédile

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

João Dado André Figueiredo

Manato (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Carmen Zanotto

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSC  

Zequinha Marinho Andre Moura vaga do PMDB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Leonardo Gadelha

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Osmar Júnior Delegado Protógenes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PRB  

Otoniel Lima Cleber Verde

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aline Corrêa vaga do PP Anthony Garotinho vaga do PR

Aníbal Gomes vaga do PMDB Carlos Magno vaga do PP

Devanir Ribeiro vaga do PT Davi Alves Silva Júnior vaga do PR

Edio Lopes vaga do PMDB Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PTB

Edmar Arruda vaga do PSC Eduardo Cunha vaga do PMDB

Edson Santos vaga do PT Filipe Pereira vaga do PSC

Giroto vaga do PMDB João Magalhães vaga do PMDB

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS José Mentor vaga do PT

Nelson Bornier vaga do PP Luis Carlos Heinze vaga do PP

Nilton Capixaba vaga do PTB Odair Cunha vaga do PT

Paulo Feijó vaga do PR Sibá Machado vaga do PT

Vanderlei Siraque vaga do PT 11 vagas

Wellington Roberto vaga do PR 

11 vagas 

PT  

Devanir Ribeiro José Mentor

Edson Santos Odair Cunha

Vanderlei Siraque Sibá Machado

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Carlos Brandão vaga do PSDB Davi Alcolumbre vaga do PSB

Fernando Francischini vaga do PSDB Mendonça Filho vaga do DEM

Ronaldo Caiado vaga do DEM Pauderney Avelino vaga do PDT

6 vagas Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS

 
Rodrigo Maia vaga do DEM

 
Vanderlei Macris vaga do PSDB

 
Vaz de Lima vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Aníbal Gomes Eduardo Cunha

Edio Lopes João Magalhães

Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nelson Bornier vaga do PP 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Daniel Almeida vaga do PCdoB 3 vagas

Glauber Braga vaga do PSB 

Marcelo Matos vaga do PDT 

3 vagas 

PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris

Fernando Francischini Vaz de Lima

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga) a vaga)

PP  

Aline Corrêa Carlos Magno

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Luis Carlos Heinze

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Ronaldo Caiado Davi Alcolumbre vaga do PSB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Mendonça Filho

 
Pauderney Avelino vaga do PDT

 
Rodrigo Maia

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho

Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Glauber Braga (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga)

PDT  

Marcelo Matos (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Roberto Freire

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PTB  

Nilton Capixaba 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Filipe Pereira

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

 
Secretário(a): Regina Pereira Games 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Anthony Garotinho (PR) 
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Amauri Teixeira vaga do PT Benedita da Silva vaga do PT

Anthony Garotinho vaga do PR Bohn Gass vaga do PMDB

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PSDB Costa Ferreira vaga do PSC



Fernando Ferro vaga do PT Edson Santos vaga do PMDB

Francisco Escórcio vaga do PMDB Eudes Xavier vaga do PT

Marcon vaga do PT João Paulo Lima vaga do PT

Paulo Ferreira vaga do PMDB Leonardo Picciani vaga do PMDB

Roberto Britto vaga do PP 10 vagas

10 vagas 

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

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

João Paulo Lima

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS 5 vagas

Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM 

5 vagas 

PMDB  

Francisco Escórcio Leonardo Picciani

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Glauber Braga vaga do PDT Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina vaga do PSB Romário vaga do PSB

2 vagas 2 vagas

PSDB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Roberto Britto 2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  1 vaga

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga vaga do PDT Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina Romário

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 



ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy (Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Sônia Hypolito 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 
Telefones: 3216-6692 / 6693 
FAX: 3216-6699 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Leonardo Monteiro vaga do PT Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PRTB

Márcio Macêdo vaga do PT Fernando Ferro vaga do PT

Marina Santanna vaga do PT Fernando Jordão vaga do PP

Paulo Piau vaga do PTB Fernando Marroni vaga do PT

Rebecca Garcia vaga do PP Lauriete vaga do PSC

Stefano Aguiar vaga do PSC Leandro Vilela vaga do PMDB

10 vagas Paes Landim vaga do PTB

 
Valdir Colatto vaga do PMDB

 
Zé Geraldo vaga do PT

 
10 vagas

PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro

Márcio Macêdo Fernando Marroni

Marina Santanna Zé Geraldo

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jordy vaga do PR Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PSDB

Augusto Carvalho vaga do PSOL Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Marcio Bittar vaga do PSDB Marco Tebaldi vaga do PSDB

Ricardo Tripoli vaga do PSDB Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

5 vagas 5 vagas

PMDB  

Paulo Piau vaga do PTB Fernando Jordão vaga do PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Leandro Vilela

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Giovani Cherini vaga do PDT Miro Teixeira vaga do PDT

Givaldo Carimbão vaga do PSB Oziel Oliveira vaga do PR

2 vagas 2 vagas

PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli Marco Tebaldi

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Penna vaga do PMDB 1 vaga

Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS 

1 vaga 

PP  

Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PRTB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Oziel Oliveira vaga do PR

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Arnaldo Jordy vaga do PR Arnaldo Jardim

Augusto Carvalho vaga do PSOL (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Penna vaga do PMDB 

Sarney Filho 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Paes Landim

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PRTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PR ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 



Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Simão Sessim (PP) 
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PR Adrian vaga do PMDB

Carlos Zarattini vaga do PT Aracely de Paula vaga do PSDB

Davi Alves Silva Júnior vaga do PR Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB

Dimas Fabiano vaga do PP Edson Santos vaga do PT

Fernando Ferro vaga do PT Fátima Pelaes vaga do PMDB

Fernando Jordão vaga do PMDB João Pizzolatti vaga do PP

Gabriel Guimarães vaga do PT Leonardo Quintão vaga do PMDB

Gladson Cameli vaga do PMDB Luiz Argôlo vaga do PP

João Carlos Bacelar vaga do PSB Nelson Meurer vaga do PP

José Otávio Germano vaga do PMDB Nelson Padovani vaga do PSC

Luiz Alberto vaga do PT Paulo Feijó vaga do PR

Luiz Fernando Faria vaga do PRB Professor Setimo vaga do PMDB

Padre João vaga do PT Ronaldo Nogueira vaga do PTB

Ronaldo Benedet vaga do PMDB Ronaldo Zulke vaga do PT

Sandes Júnior vaga do PP Rubens Otoni vaga do PT

Simão Sessim vaga do PP Vanderlei Siraque vaga do PT

Vander Loubet vaga do PSC Weliton Prado vaga do PT

Wladimir Costa vaga do PMDB Zoinho vaga do PR

16 vagas 16 vagas

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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS Abelardo Lupion vaga do DEM

Davi Alcolumbre vaga do DEM Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Luiz Fernando Machado vaga do 

PSDB Domingos Sávio vaga do PSDB

Paulo Abi-ackel vaga do PSDB Júlio Campos vaga do DEM

Walter Feldman vaga do PSDB Sergio Guerra vaga do PSDB

9 vagas Vitor Penido vaga do DEM

 
9 vagas

PMDB  

Fernando Jordão Adrian

Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia

Wladimir Costa Fátima Pelaes

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Leonardo Quintão

(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Ângelo Agnolin vaga do PDT Antonio Balhmann vaga do PSB

Marcos Rogério vaga do DEM Félix Mendonça Júnior vaga do PDT

4 vagas Osmar Júnior vaga do PCdoB

 
Salvador Zimbaldi vaga do PSB

 
4 vagas

PSDB  

Luiz Fernando Machado Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel Sergio Guerra

Walter Feldman 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

Dr. Aluizio vaga do Bloco PV, PPS Paulo Wagner vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga 1 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 (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

Sandes Júnior 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Simão Sessim 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Júlio Campos

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Vitor Penido

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Bernardo Santana de 
Vasconcellos Aracely de Paula vaga do PSDB

Davi Alves Silva Júnior Paulo Feijó

João Carlos Bacelar vaga do PSB Zoinho

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Antonio Balhmann



(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
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

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio Paulo Wagner

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Ronaldo Nogueira

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Nelson Padovani

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Osmar Júnior

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PRB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

George Hilton

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Aracely de Paula vaga do PR Alexandre Santos vaga do PMN

Arnon Bezerra vaga do PTB Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Dalva Figueiredo vaga do PT Antonio Brito vaga do PTB

Dr. Rosinha vaga do PT Benedita da Silva vaga do PT

Henrique Fontana vaga do PT Carlos Zarattini vaga do PT

Íris de Araújo vaga do PMDB Dimas Fabiano vaga do PP

Jair Bolsonaro vaga do PP Elcione Barbalho vaga do PP

Janete Rocha Pietá vaga do PT Erivelton Santana vaga do PSC

Leonardo Gadelha vaga do PSC Francisco Praciano vaga do PT

Luiz Sérgio vaga do PT Hugo Motta vaga do PMDB

Takayama vaga do PMDB José Rocha vaga do PR

Taumaturgo Lima vaga do PT Leonardo Monteiro vaga do PT

16 vagas Missionário José Olimpio vaga do PP



 
Newton Cardoso vaga do PMDB

 
Paes Landim vaga do PTdoB

 
Paulo Ferreira vaga do PT

 
Pedro Novais vaga do PMDB

 
Raul Henry vaga do PMDB

 
Vicente Arruda vaga do PR

 
16 vagas

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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB 

Augusto Carvalho vaga do Bloco PV, 

PPS

Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB Berinho Bantim vaga do PSDB

Claudio Cajado vaga do DEM Cesar Colnago vaga do PSDB

Dimas Ramalho vaga do PDT Eduardo Azeredo vaga do PSDB

Emanuel Fernandes vaga do PSDB 9 vagas

Luiz Nishimori vaga do PSDB 

Sergio Guerra vaga do PP 

9 vagas 

PMDB  

Íris de Araújo Alexandre Santos vaga do PMN

(Dep. do PV ocupa a vaga) Elcione Barbalho vaga do PP

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Hugo Motta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Newton Cardoso

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Raul Henry

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Damião Feliciano vaga do PDT Abelardo Camarinha vaga do PSB

Gonzaga Patriota vaga do PSB João Ananias vaga do PCdoB

Jaqueline Roriz vaga do PMN Sebastião Bala Rocha vaga do PDT

Manuela D'ávila vaga do DEM Vieira da Cunha vaga do PDT

Perpétua Almeida vaga do PCdoB 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB Berinho Bantim



Carlos Alberto Leréia Cesar Colnago

Emanuel Fernandes Eduardo Azeredo

Luiz Nishimori (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Sergio Guerra vaga do PP (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PV  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB 1 vaga

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV, 

PPS 

1 vaga 

PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Claudio Cajado (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 1 vaga

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PR  

Aracely de Paula Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

José Rocha

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Vicente Arruda

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PDT  

Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Vieira da Cunha

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB Augusto Carvalho

Dimas Ramalho vaga do PDT (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Roberto de Lucena 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Paes Landim vaga do PTdoB

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSC  

Leonardo Gadelha Erivelton Santana

Takayama vaga do PMDB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Manuela D'ávila vaga do DEM João Ananias

Perpétua Almeida (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PMN  

Jaqueline Roriz 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB 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)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Ana Cristina Oliveira 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 
FAX: 3216-6745 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alessandro Molon vaga do PT Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Dalva Figueiredo vaga do PT Edio Lopes vaga do PMDB

José Augusto Maia vaga do PTB Erika Kokay vaga do PT

Lourival Mendes vaga do PR Fabio Trad vaga do PMDB

Marllos Sampaio vaga do PSC Hugo Leal vaga do PSC

Paulo Piau vaga do PMDB Jair Bolsonaro vaga do PP

Vanderlei Siraque vaga do PT José Mentor vaga do PT

10 vagas Lincoln Portela vaga do PR

 
Mauro Lopes vaga do PMDB

 
Nazareno Fonteles vaga do PT

 
10 vagas

PT  

Alessandro Molon Erika Kokay

Dalva Figueiredo José Mentor

Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Leite vaga do PP Carlos Sampaio vaga do PSDB

Efraim Filho vaga do DEM Luiz Carlos vaga do PSDB

Fernando Francischini vaga do PSDB Onyx Lorenzoni vaga do PDT

João Campos vaga do PSDB William Dib vaga do PP

Mendonça Prado vaga do PCdoB 5 vagas



Pinto Itamaraty vaga do PP 

5 vagas 

PMDB  

Marllos Sampaio vaga do PSC Edio Lopes

Paulo Piau Fabio Trad

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Enio Bacci vaga do PDT Gonzaga Patriota vaga do PSB

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

Keiko Ota vaga do PSB Perpétua Almeida vaga do DEM

2 vagas 2 vagas

PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio

João Campos Luiz Carlos

Pinto Itamaraty vaga do PP William Dib vaga do PP

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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 (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Lincoln Portela

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Gonzaga Patriota

Keiko Ota Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Enio Bacci (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  



(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Delegado Protógenes

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Perpétua Almeida vaga do DEM

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Francisco Araújo Guilherme Campos

Junji Abe Sérgio Brito

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Amauri Teixeira vaga do PT André Zacharow vaga do PMDB

Angelo Vanhoni vaga do PT Arlindo Chinaglia vaga do PT

Antonio Brito vaga do PTB Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Benedita da Silva vaga do PT Assis Carvalho vaga do PT

Celia Rocha vaga do PP Danilo Forte vaga do PMDB

Chico D'angelo vaga do PT Dr. Rosinha vaga do PT

Cida Borghetti vaga do PP Elcione Barbalho vaga do PMDB

Darcísio Perondi vaga do PMDB Erika Kokay vaga do PT

Geraldo Resende vaga do PMDB Gorete Pereira vaga do PR

José Linhares vaga do PP Iracema Portella vaga do PP

Maurício Trindade vaga do PR Íris de Araújo vaga do PMDB

Nazareno Fonteles vaga do PT Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Neilton Mulim vaga do PR Padre João vaga do PT

Nilda Gondim vaga do Bloco PV, PPS Pastor Marco Feliciano vaga do PSC

Osmar Terra vaga do PMDB Roberto Britto vaga do PP

Rogério Carvalho vaga do PT Toninho Pinheiro vaga do PP

Rosinha da Adefal vaga do PR Walney Rocha vaga do DEM

Saraiva Felipe vaga do PMDB 17 vagas

Teresa Surita vaga do PMDB 

17 vagas 

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/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  



Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS Bruna Furlan vaga do PSDB

Eduardo Barbosa vaga do PSDB João Campos vaga do PSDB

Fábio Souto vaga do PSC Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Lael Varella vaga do DEM Mara Gabrilli vaga do PSDB

Mandetta vaga do DEM Ronaldo Caiado vaga do DEM

Marcus Pestana vaga do PSDB 10 vagas

William Dib vaga do PSDB 

10 vagas 

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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alexandre Roso vaga do PSB Jô Moraes vaga do PCdoB

Dr. Jorge Silva vaga do PDT Manato vaga do PDT

Jandira Feghali vaga do PCdoB Pastor Eurico vaga do PSB

João Ananias vaga do DEM Paulo Foletto vaga do PSB

Ribamar Alves vaga do PSB Paulo Rubem Santiago vaga do PDT

Sueli Vidigal vaga do PDT 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan

Marcus Pestana João Campos

William Dib Mara Gabrilli

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga Dr. Aluizio vaga do Bloco PV, PPS

 

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV, 

PPS

 
Rosane Ferreira vaga do PMDB

 
1 vaga

PP  

Cida Borghetti Iracema Portella

José Linhares Roberto Britto

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Toninho Pinheiro

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

1 vaga 1 vaga

DEM  



Fábio Souto vaga do PSC Luiz Carlos Setim

Lael Varella Ronaldo Caiado

Mandetta (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

Maurício Trindade Gorete Pereira

Neilton Mulim 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico

Ribamar Alves Paulo Foletto

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Dr. Jorge Silva Manato

Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga) ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Dr. Aluizio

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Roberto de Lucena

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Rosane Ferreira vaga do PMDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP Walney Rocha vaga do DEM

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Pastor Marco Feliciano 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes

João Ananias vaga do DEM (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

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/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Erivelton Santana vaga do PSC Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Eudes Xavier vaga do PT Amauri Teixeira vaga do PT

Fátima Pelaes vaga do PMDB Darcísio Perondi vaga do PMDB

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira vaga do PR

Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS José Otávio Germano vaga do PP

Laercio Oliveira vaga do PR Jovair Arantes vaga do PTB

Luciano Castro vaga do PR Leonardo Quintão vaga do PMDB

Pedro Henry vaga do PP Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

Policarpo vaga do PT Luiz Sérgio vaga do PT

Sabino Castelo Branco vaga do PTB Marcon vaga do PT

Sandro Mabel vaga do PMDB Nelson Pellegrino vaga do PT

Silvio Costa vaga do PSDB Roberto Balestra vaga do PP

Vicentinho vaga do PT Wladimir Costa vaga do PMDB

Walney Rocha vaga do PSDB 13 vagas

13 vagas 

PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira

Policarpo Luiz Sérgio

Vicentinho Marcon

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Nelson Pellegrino

/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito vaga do PSDB Efraim Filho vaga do DEM

Augusto Coutinho vaga do DEM João Campos vaga do PSDB

João Bittar vaga do DEM 8 vagas

8 vagas 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi

Sandro Mabel Leonardo Quintão

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Wladimir Costa

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Assis Melo vaga do PCdoB Alexandre Roso vaga do PSB

Flávia Morais vaga do PP Alice Portugal vaga do PSC



Mauro Nazif vaga do PSB André Figueiredo vaga do PDT

Paulo Pereira da Silva vaga do PDT Chico Lopes vaga do DEM

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB Daniel Almeida vaga do PMDB

3 vagas Giovani Cherini vaga do PSDB

 
Sandra Rosado vaga do PSB

 
3 vagas

PSDB  

Andreia Zito João Campos

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Pedro Henry José Otávio Germano

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Roberto Balestra

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho

João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Sandra Rosado

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Flávia Morais vaga do PP André Figueiredo

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini vaga do PSDB

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB 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 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Walney Rocha vaga do PSDB 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal vaga do PSC

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 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

1 vaga Carlos Souza

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Afonso Hamm vaga do PP Arnon Bezerra vaga do PTB

Benjamin Maranhão vaga do PP João Arruda vaga do PMDB

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT João Paulo Lima vaga do PT

Deley vaga do PSC Joaquim Beltrão vaga do PMDB

Edinho Bez vaga do PMDB José Augusto Maia vaga do PP

Francisco Escórcio vaga do PMDB Marllos Sampaio vaga do PMDB

José Airton vaga do PT Neilton Mulim vaga do PR

José Rocha vaga do PR Pepe Vargas (Licenciado) vaga do 

PT

Luci Choinacki vaga do PT Ratinho Junior vaga do PSC

Magda Mofatto vaga do PTB Renato Molling vaga do PP

Renan Filho vaga do PMDB Vicente Candido vaga do PT

10 vagas 10 vagas

PT  

José Airton João Paulo Lima

Luci Choinacki Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Carlaile Pedrosa vaga do PSDB Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite vaga do PSDB Fábio Souto vaga do DEM

Rubens Bueno vaga do Bloco PV, PPS Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM

6 vagas Rui Palmeira vaga do PSDB

 
Walter Feldman vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Benjamin Maranhão vaga do PP João Arruda



Edinho Bez Joaquim Beltrão

Francisco Escórcio Marllos Sampaio

Renan Filho 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

André Figueiredo vaga do PDT Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Jô Moraes vaga do PCdoB Flávia Morais vaga do PDT

Jonas Donizette vaga do PSB 3 vagas

Romário vaga do DEM 

Valadares Filho vaga do DEM 

3 vagas 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite Rui Palmeira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Walter Feldman

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PP  

Afonso Hamm Renato Molling

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra 
Rezende 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

José Rocha Neilton Mulim

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM 

Valadares Filho vaga do DEM 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PDT  

André Figueiredo Flávia Morais

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

José Augusto Maia vaga do PP

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)



PSC  

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT Ratinho Junior

Deley 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos

Fábio Faria Marcos Montes

 
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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alexandre Santos vaga do PT Andre Vargas vaga do PT

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS Cândido Vaccarezza vaga do PT

Edson Ezequiel vaga do PDT Devanir Ribeiro vaga do PT

Geraldo Simões vaga do PT Edinho Bez vaga do PMDB

Giacobo vaga do PHS Flaviano Melo vaga do PMDB

Hugo Leal vaga do PSC Francisco Floriano vaga do PR

Jaime Martins vaga do PR Giroto vaga do PMDB

João Leão vaga do PP Jesus Rodrigues vaga do PT

José de Filippi vaga do PT José Airton vaga do PT

Lázaro Botelho vaga do PP José Chaves vaga do PTB

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani vaga do PMDB

Lourival Mendes vaga do PTdoB Nelson Bornier vaga do PTdoB

Lúcio Vale vaga do PTB Paulo Freire vaga do PR

Luiz Argôlo vaga do PT Pedro Chaves vaga do PP

Marinha Raupp vaga do PSDB Professor Setimo vaga do PP

Mário Negromonte vaga do PP Ronaldo Benedet vaga do PSC

Mauro Lopes vaga do PMDB 16 vagas

Milton Monti vaga do PR 

Newton Cardoso vaga do PMDB 

Renzo Braz vaga do DEM 

Washington Reis vaga do PMDB 

Wellington Fagundes vaga do PSOL 

Zezéu Ribeiro vaga do PT 

Zoinho vaga do PMDB 

16 vagas 

PT  

Geraldo Simões Andre Vargas

José de Filippi Cândido Vaccarezza

Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Jesus Rodrigues

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Airton

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do (Dep. do 



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alberto Mourão vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do PSDB

Vanderlei Macris vaga do PSDB Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB

9 vagas Júlio Campos vaga do DEM

 
Lael Varella vaga do DEM

 
Nilson Leitão vaga do PSDB

 
Vitor Penido vaga do DEM

 
9 vagas

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 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Jose Stédile vaga do PSB Gonzaga Patriota vaga do PSB

Laurez Moreira vaga do PSB Leopoldo Meyer vaga do PSB

4 vagas Zé Silva vaga do PDT

 
4 vagas

PSDB  

Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia

Vanderlei Macris Nilson Leitão

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

 
1 vaga

PP  

João Leão 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mário Negromonte (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Renzo Braz vaga do DEM (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Lael Varella



/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitor Penido

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Giacobo vaga do PHS Francisco Floriano

Jaime Martins Paulo Freire

Lúcio Vale vaga do PTB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Milton Monti 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wellington Fagundes vaga do PSOL 

Zoinho vaga do PMDB 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota

Laurez Moreira Leopoldo Meyer

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Zé Silva

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Arnaldo Jardim vaga do PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fábio Ramalho

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

José Chaves

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Hugo Leal 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

Lourival Mendes 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSOL  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 



 
Secretário(a): Admar Pires dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues

Bohn Gass Marcon

Gabriel Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Uczai 1 vaga

PMDB  

Alceu Moreira 4 vagas

Antônio Andrade 

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 Dr. Ubiali

Laurez Moreira Luiz Noé

PDT  

Zé Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 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

Policarpo 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  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Filipe Pereira 1 vaga

PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): 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

Policarpo 

Weliton Prado 

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) 3216-6217 
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

Policarpo 

Sibá Machado 

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

Dr. Ubiali 

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

 
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  

Dr. Ubiali Keiko Ota

Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Arnaldo Jardim

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima Acelino Popó

PHS  

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga)

PSD (por cessão de vagas)  

Eliene Lima Moreira Mendes

Francisco Araújo 1 vaga

Ricardo Izar 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

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

Flaviano Melo Elcione Barbalho

Marçal Filho Pedro Chaves

Sandro Mabel 1 vaga

PSDB  



João Campos Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho

DEM  

Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira 2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho

PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

George Hilton Cleber Verde

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
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 Policarpo

José Mentor Vicente Candido

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho

Mauro Benevides Nelson Bornier

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho 1 vaga

PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito

Otavio Leite Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra

Jerônimo Goergen Vilson Covatti



DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado

Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Gorete Pereira Bernardo Santana de 
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) Lincoln Portela

PSB  

Valadares Filho Mauro Nazif

Valtenir Pereira 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
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 Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti

Simão Sessim Iracema Portella

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira

Maurício Trindade Laercio Oliveira

PSB  

Sandra Rosado 2 vagas

1 vaga 

PDT  



Flávia Morais Paulo Pereira da Silva

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

 
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: 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  

Jaime Martins 2 vagas

Laercio Oliveira 

PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas

Severino Ninho 

PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira

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 1 vaga

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga

 
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 2126, DE 2011, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS, 

DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO 
BRASIL". 



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

Vanderlei Macris Rui Palmeira

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 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 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Edson Santos Amauri Teixeira

José de Filippi Carlos Zarattini

Rogério Carvalho Iriny Lopes



Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB  

Flaviano Melo Adrian

Íris de Araújo Hugo Motta

João Arruda 2 vagas

Leonardo Quintão vaga do PR 

Mauro Mariani 

PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo

Walter Feldman Duarte Nogueira

William Dib Zenaldo Coutinho

PP  

Rebecca Garcia Roberto Teixeira

Roberto Britto 1 vaga

DEM  

Luiz Carlos Setim Professora Dorinha Seabra 
Rezende 

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Jaime Martins João Carlos Bacelar

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Domingos Neto 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga

PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda

PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos

PRB  

Vilalba Márcio Marinho

PTdoB  

1 vaga 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta

Heuler Cruvinel vaga do DEM 1 vaga

Júlio Cesar 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas

Edson Santos Fernando Marroni

Fernando Ferro Padre Ton

Sibá Machado Paulo Teixeira

PMDB  

Edinho Bez Edio Lopes

Fernando Jordão Marinha Raupp

Marllos Sampaio 2 vagas

Mauro Lopes 



PSDB  

Berinho Bantim Duarte Nogueira

Luiz Carlos Eduardo Azeredo

Luiz Fernando Machado Fernando Francischini

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 Dr. Ubiali

Mauro Nazif 1 vaga

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

 
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 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 Paulo Abi-ackel

PP  



Esperidião Amin Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho

Felipe Maia Mendonça Filho

PR  

Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho

Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB  

Severino Ninho Edson Silva (Licenciado)

Valtenir Pereira Gonzaga Patriota

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PCdoB  

Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PRB  

Antonio Bulhões Márcio Marinho

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon

Francisco Praciano Erika Kokay

Gabriel Guimarães Luiz Couto

Henrique Fontana Paulo Pimenta

PMDB  

Alberto Filho Eduardo Cunha

Eliseu Padilha Marçal Filho

João Arruda 2 vagas

Osmar Serraglio 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago

Fernando Francischini João Campos

Luiz Fernando Machado 1 vaga

PP  

Renato Molling Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Audifax 2 vagas

Leopoldo Meyer 



PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini

 

Paulo Rubem Santiago vaga do 

PR

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Arnaldo Jordy

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PTC  

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) 1 vaga

 
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

Fernando Francischini 

Luiz Nishimori 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti

Lázaro Botelho Sandes Júnior

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Giacobo 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Leopoldo Meyer 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira

PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira

PSC  

Nelson Padovani Edmar Arruda

PCdoB  



Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRTB  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 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: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: 
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

Dr. Ubiali 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga

PTB  

Alex Canziani 1 vaga

PSC  

Costa Ferreira Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado)

 
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

Geraldo Resende André Zacharow

Osmar Terra Leandro Vilela

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB  

João Campos Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues Vaz de Lima

PP  

Aline Corrêa José Linhares

Roberto Britto Toninho Pinheiro

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto

Mendonça Prado Mandetta

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB  

Mauro Nazif Domingos Neto

Valtenir Pereira Ribamar Alves

PDT  

Ângelo Agnolin vaga do PT Dr. Jorge Silva

Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 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  

Alberto Filho Darcísio Perondi

Marçal Filho Fabio Trad

Osmar Terra (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

 
Secretário(a): Angélica Fialho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6218 
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

 
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

Dr. Ubiali Severino Ninho

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

 
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  

Dr. Carlos Alberto 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 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 Dr. Ubiali

Luiz Noé Valadares Filho

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 

 
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 PMN ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Pastor Eurico

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 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: Luiz Pitiman (PMDB) 
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  

Luiz Pitiman Geraldo Resende

Marllos Sampaio Mauro Benevides

Ronaldo Benedet Mauro Lopes

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Marco Tebaldi João Campos

Nelson Marchezan Junior 2 vagas

Vanderlei Macris 

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  

Deley 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

Roberto Santiago Marcelo Aguiar

 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra

Cláudio Puty Marcon

Valmir Assunção Miriquinho Batista

Vicentinho Policarpo

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

Walter Feldman 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

 
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: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Luiz Couto

Miriquinho Batista 3 vagas

Nelson Pellegrino 

1 vaga 

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 Toninho Pinheiro

DEM  

Mendonça Prado 2 vagas

1 vaga 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira

Paulo Freire 1 vaga

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Severino Ninho 

PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy 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 PARA ANALISAR A QUESTÃO DA 

DÍVIDA DOS ESTADOS COM A UNIÃO. 

Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cândido Vaccarezza 

Weliton Prado 

PMDB  

Danilo Forte 

PSDB  

Vaz de Lima 

PSD (por cessão de vagas)  

Guilherme Campos 

PR  

Lincoln Portela 

PP  

Carlos Magno 

PSB  

Severino Ninho 

DEM  

Vitor Penido 

PDT  

Ângelo Agnolin 

PTB  

Jorge Corte Real 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 

PSC  

Edmar Arruda 

 
Secretário(a): Raquel 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-66240 
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 
 



Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Livraria Miller
Ed. Principal e Anexo IV
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9971

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Lei 8.112/90
 ISBN 978-85-736-5537-7

� Legislação Brasileira sobre Educação
 ISBN 978-85-736-5549-0 

� Lei de Licitações e Contratos Administrativos
 ISBN 978-85-736-5631-2 
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