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 Frente parlamentar defende a proibição 
de animais em circos

Em seu primeiro ato, a Frente Parlamentar em Defesa 
dos Animais pediu, na última terça-feira (Dia Mundial dos 
Animais), ao presidente da Câmara, Marco Maia, a votação 
do PL 7291/06, que proíbe o uso de animais em circos 
– tanto os nativos quanto os exóticos (importados). 

A proposta foi aprovada em 2009 pela Comissão de 
Constituição e Justiça e desde então aguarda inclusão na 
pauta do Plenário, mas, para isso, depende de acordo en-
tre os líderes.

“Aprovar esse projeto é a demonstração mais moderna 
daquilo que esta Casa está fazendo em defesa dos ani-
mais”, afirmou o coordenador da Frente, deputado Ricar-
do Izar (PV-SP). O deputado informou ainda que nove 
estados já proíbem o uso de animais em espetáculos cir-
censes.

O presidente Marco Maia sugeriu que o assunto seja 
discutido na próxima reunião do Colégio de Líderes, opor-
tunidade em que o líder da Bancada do PV, deputado 
Sarney Filho (MA), disse que defenderá a inclusão da 
proposta na pauta de votação. “Precisamos agir, seja pe-
las espécies que estão sendo extintas pela destruição de 
seu habitat, diante da ganância do homem que ameaça a 
nossa biodiversidade, seja pela maldade que vemos em 
áreas urbanas, onde animais são maltratados e abando-
nados como se fossem algo descartável”, defendeu o líder 
verde.

Conforme o texto aprovado na CCJ, os circos terão oito 
anos para se desfazer dos animais que possuem, envian-
do-os para zoológicos registrados no Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

 A Comissão de Meio 
Ambiente realizou, na últi-
ma quinta-feira, 06, audi-
ência pública para discutir o 
relatório produzido pela Pla-
taforma Brasileira de Direi-
tos Humanos, Econômicos, 
Sociais, Culturais e Ambien-
tais (Dhesca) sobre as vio-
lações de direitos humanos 
e ambientais relacionados 
à mineração de urânio em 
Caetité, na Bahia.

A responsável pelo re-
latório, Marijane Lisboa, 
disse que as principais re-
clamações da população se 
referem à contaminação da 
água. Já o presidente das 
Indústrias Nucleares do 
Brasil (INB), Alfredo Trajan 
Filho, responsável pela mi-
neração de urânio em Cae-
tité, contestou a afirmação.

O debate foi sugerido 

pelo deputado Penna (PV-
SP), que explicou que hou-
ve uma série de acidentes 
nas instalações da Unidade 
de Concentrado de Urânio 
das Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB) ao longo de 
seus 11 anos de funciona-
mento, alguns deles envol-
vendo vazamento de licor 
de urânio para o ambiente.

O deputado disse ainda 
que irá pedir à Comissão do 
Meio Ambiente para formar 
um grupo para conhecer ‘in 
loco’ as dificuldades locais.

Penna promove discussão 
sobre extração de urânio

Rosane discute políticas
 de combate às drogas

A deputada Rosane 
Ferreira (PV-PR) inte-
grou, na última semana, a 
comitiva de parlamentares 
que esteve na Bolívia, Co-
lômbia e Peru para conver-
sar com autoridades sobre 
o combate às drogas na 
fronteira. Foi a última eta-
pa dos trabalhos da Comis-
são Especial de Combate às 
Drogas, da qual ela faz par-
te, e que irá propor a polí-
tica nacional para conter o 
avanço do crack. Durante os 
encontros, o grupo discutiu  
políticas públicas conjuntas 
para coibir o tráfico interna-
cional na América do Sul.

“Através de uma ação 
coordenada é possível re-
forçar a presença e a ação 
do Estado nas fronteiras 
para contermos o avanço 
do crack no Brasil, afirmou 
a deputada. Segundo da-

dos da Polícia Rodoviária 
Federal, em 2010 foram 
apreendidos 546 quilos de 
crack nas rodovias federais 
paranaenses. Este ano, até 
setembro, a apreensões no 
estado chegam a uma to-
nelada, representando 60% 
do crack apreendido no 
Brasil.

Durante oito meses, a 
comissão especial realizou 
audiências públicas, semi-
nários e visitas aos estados 
brasileiros para conhecer 
o que está sendo feito no 
país. 

Beto Oliveira/AC

Beto Oliveira/AC

Rodolfo Stukert/AC



 
Aniversariantes da Semana

Outubro 2011 pág. 2

Agenda da Semana

TERÇA-FEIRA

A subcomissão espe-
cial sobre saúde do traba-
lhador realizou, na última 
terça-feira, 4, audiência 
pública para discutir riscos 
relacionados às atividades 
da Companhia Siderúrgica 
do Atlântico (CSA), locali-
zada no Rio de Janeiro. A 
subcomissão, vinculada à 
Comissão de Seguridade 
Social, quer acompanhar 
os impactos na saúde dos 
trabalhadores da CSA e dos 
moradores da região onde 
se localiza a empresa.

O relator da subcomis-
são, deputado Dr. Aluizio 
(PV-RJ), solicitou o de-
bate após a imprensa ter 
divulgado que moradores 
de áreas próximas à CSA 
tiveram problemas respi-
ratórios e doenças de pele 
possivelmente causados 
pela fuligem expelida pela 
siderúrgica.

De acordo com o de-
putado, estudo da Fiocruz 
apontaria poluição do ar 
pela siderúrgica, contudo 
a companhia rebateu, afir-
mando que estações de ve-
rificação constataram que o 
material é inerte e não ex-
cede os limites legais.

Desde 2004, quando a 
unidade da CSA começou 
a ser implantada no Brasil, 
sua construção foi cercada 
de polêmicas relativas ao 
impacto que teria tanto no 
meio ambiente quanto nos 
trabalhadores.

Dr. Aluízio debate denúncias 
contra siderúrgica

Paulo Wagner participa do 
IV Encontro dos Verdes 

No dia 01 de outubro, 
o deputado Paulo Wag-
ner (PV-RN) e o senador 
Paulo Davim (PV-
RN) participaram 
do IV Encontro Es-
tadual dos Verdes 
do Rio Grande do 
Norte, na cidade de 
Natal. 

Com o tema “A 
Cidade Sustentável 
e seus desafios”, o 
encontro discutiu 
projetos voltados 
para as cidades, com en-
foque no desenvolvimento 
sustentável e nos desafios 
que as cidades enfrentam, 

como também a formação 
política para os integran-
tes dos mais de 100 dire-

tórios espalhados 
pelo Rio Grande 
do Norte.

Segundo o 
deputado Paulo 
Wagner, o encon-
tro, além de con-
firmar o cresci-
mento da legenda 
nos últimos anos, 
foi o primeiro 
passo para discu-

tir as propostas e elaborar 
as diretrizes e perspecti-
vas para o pleito de 2012”, 
ressaltou.

O deputado Fábio Ra-
malho (PV-MG) é um dos 
autores do PL 2.351/11, 
que altera a Lei que dispõe 
sobre a criação da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco 
–CODEVASF, para incluir o 
Vale do Mucuri em sua ju-
risdição. 

Para o deputado, consi-
derando as características 
climáticas do Vale do Mu-
curi, que sofre ciclicamen-
te com longos períodos de 
estiagem, a presença da 
Codevasf possibilitará a uti-
lização mais racional dos re-
cursos hídricos e do solo da 
área, conduzindo também a 
um melhor aproveitamento 
do potencial agrícola local, 
uma vez que a agropecu-
ária é a principal atividade 
econômica regional. 

“Acreditamos também 
que ocorrerá elevação da 
qualidade dos recursos hí-
dricos locais, já que a Com-
panhia estimula a adoção 
de políticas preventivas e 
corretivas dos impactos 
ambientais decorrentes do 
uso e ocupação do solo”, 
argumenta.

Fabio Ramalho quer atuação 
da Codevasf no Vale do Mucuri

DRU
A Comissão Especial sobre a Prorrogação da Vigência da 
DRU realiza audiência pública. Plenário 3, às 9h.

Combate às Drogas
A Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às 
Drogas faz o relato das viagens de trabalho realizadas pe-
los integrantes da comissão à Bolívia, ao Peru e à Colôm-
bia. Plenário 5, às 10h.

Expressões Africanas
O Espaço Cultural e a Fundação Cultural Palmares promo-
vem a abertura da exposição “Expressões Africanas”. Salão 
Branco, às 17h

11/10 – Dep. ARIOSTO HOLANDA (PSB/CE) Gab. 575

12/10 – Dep. MARCO FELICIANO (PSC/SP) Gab. 366

14/10 – Dep. GIVALDO CARIMBÃO (PSB/AL) Gab. 732

14/10 – Dep. GUILHERME MUSSI (PV/SP) Gab. 379

14/10 – Dep. JOSIAS GOMES (PT/BA) Gab. 642

14/10 – Dep. JUTAHY JUNIOR (PSDB/BA) Gab. 407

14/10 – Dep. MARÇAL FILHO (PMDB/MS) Gab. 448

14/10 – Dep. MENDONÇA PRADO (DEM/SE) Gab. 508

16/10 – Dep. HENRIQUE OLIVEIRA (PR/AM) Gab. 562

16/10 – Dep. RONALDO ZULKE (PT/RS) Gab. 858

17/10 – Dep. ASSIS DO COUTO (PT/PR) Gab. 428

17/10 – Dep. EDUARDO DA FONTE (PP/PE) Gab. 628

Beto Oliveira/AC

Beto Oliveira/AC

Brizza Cavalcante/AC



Matéria Assunto e Relator Matéria Assunto e Relator

MP 
541/11

Fundo de Financiamento às Exportações.
(Combate à Crise Econômica Internacional)
Relator: Ratinho Júnior (PSC/PR).

MP 
542/11

Alterações nos limites de Parques 
Nacionais da Região Amazônica.
Relator: a designar.

MP 
543/11

Autoriza a União a conceder a instituições 
financeiras subvenção econômica para 
contratação e acompanhamento de operações de 
microcrédito produtivo orientado.
Relator: a designar.

PDCs 
Diversos

Acordos Internacionais.

Segunda-feira Terça-feiraça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

M
a
n
h
ã

10h – Sessão 
Solene

80 anos do Cristo 
Redentor

9h – Sessão Solene
Conf. Bras. Aposenta-

dos

10h30 – Sessão Ex-
traordinária Delibera-

tiva

9h – Sessão 
Ordinária
Debates

T
a
r
d
e

14h – Sessão 
Ordinária
Debates

14h – Sessão Ordinária
Debates FERIADO

14h – Sessão Ordinária
Debates

15h – Sessão 
Solene

Dia do Professor

N
o
i
t
e

19h – Sessão 
Extraordinária
Deliberativa
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Plenário

Outras Matérias em Pauta

Destaques da Pauta

Matéria Assunto / Relator Observações

MP 
540/11

Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores tributários para 
as Empresas Exportadoras - REINTEGRA e dispõe sobre a redução 
do IPI.
(Combate à Crise Econômica Internacional)
Relator: Renato Molling (PP/RS).

Sobresta a pauta desde: 17/09
Perde eficácia em: 30/11

Matérias das agendas ambiental e/ou cultural. Novas matérias em pauta. (Inscrições abertas às terças-feiras, às 14h.)

Medidas Provisórias ameaçadas de perda de eficácia.
 Matérias sobrestando a pauta. 
Legenda:



Leia a íntegra das proposições no site: www.camara.gov.br

www.pv.org.br www.tvdopv.com.br
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A Câmara analisa o Projeto de Lei 930/11, do depu-
tado Lindomar Garçon (PV-RO), que inclui os gastos 
com plano de saúde de empregados entre as despesas 
dedutíveis do Imposto de Renda das empresas sujeitas a 
tributação com base no lucro real que optem pelo paga-
mento mensal do imposto.

Para o deputado Garçon, a proposta tem grande al-

cance social e não acarreta pre-
juízos ao erário, pois a renúncia 
na arrecadação estará plenamen-
te compensada pela economia de 
recursos públicos na área de saú-
de”, argumenta.

Quatro anos após sua fundação, a União 
Geral dos Trabalhadores (UGT) recebe da 
Câmara uma homenagem por sua atuação à 
frente da luta pelos direitos dos trabalhadores 
brasileiros.

A Sessão Solene, requerida pelo deputado 
Roberto de Lucena (PV-SP), foi realizada 
na última segunda-feira, 03, em clima de fes-

ta e celebração. 
Em seu discurso, o deputado Lucena disse 

que a UGT é a casa comum de todos, das tra-
balhadoras e trabalhadores, que, lutando om-
breados, abraçam a sabedoria e a esperança 
como as bases para a construção de um futuro 
melhor, democrático e humanista.

A Convite do Fórum das Américas e da As-
sociação das Nações Unidas – Brasil, o deputa-
do Antônio Roberto (PV-MG) participou da 3ª 
edição do Fórum de Desenvolvimento sustentá-
vel em Nova Iorque. Sob o tema “Brasil: A Nova 
Economia Verde Global”, a conferência abordou o 
desenvolvimento sustentável no país e no mun-
do, discutindo sua importância nos negócios, na 
política, na sociedade e no meio ambiente. 

Para o parlamentar, o evento foi uma gran-

de oportunidade para mostrar ao mundo as 
soluções verdes que estão sendo emprega-
das no Brasil e como o país vem liderando a 
economia verde.

O ex-presidente norte-americano Bill 
Clinton encerrou o fórum falando sobre o 
potencial do Brasil em desenvolvimento sus-
tentável. Para ele, o país vem demonstran-
do cada vez mais maturidade democrática e 
crescimento econômico sustentável.

O deputado Henrique 
Afonso (PV-AC) apresentou o 
projeto de Lei 933/11, que obri-
ga a instalação de provadores 
de roupas para cadeirantes.

De acordo com a propos-
ta, as lojas de roupas estabe-
lecidas em área superior a 100 
m² que mantenham provadores 

para seus clientes, ficam obrigadas a instalar, no mínimo, 
um provador de roupas para cadeirantes.

Para o autor da proposta, os portadores de necessi-
dades especiais merecem o amparo de toda a sociedade, 
pois, na maioria das vezes, suas necessidades especiais 
não atrapalham uma vida plena e produtiva, contudo o 
problema existe quando algumas simples facilidades não 
são oferecidas, impedindo a inclusão deste grupo num 
contexto social normal.

Lindomar Garçon propõe dedução do IR de gasto com plano de saúde 

Roberto de Lucena homenageia a UGT em Sessão Solene

Antônio Roberto debate desenvolvimento sustentável em Nova Iorque

Henrique Afonso propõe instalação de provadores para cadeirantes
Gilberto Nascimento/AC

Beto Oliveira/AC

Brizza Cavalcante/AC

A criação de um tributo para financiar ações da área 
de saúde, a ser cobrado sobre a venda de motocicletas, 
foi defendida no Plenário do Senado pelo senador Paulo 
Davim (PV-RN). O parlamentar citou dados do Ministé-
rio da Saúde sobre acidentes envolvendo motociclistas.

Segundo o Ministério, o índice de mortalidade entre 
usuários de motocicletas aumentou nove vezes nos úl-
timos 15 anos. Em 2010, foram 145 mil vítimas, cujas 
internações custaram ao país R$ 187 milhões. O valor 

representa 45% da despesa total gasta com acidentados 
em todo o Brasil.

Durante o pronunciamen-
to, ele pediu que o ministro 
da saúde mandasse também 
ao Congresso a proposta de 
criação de um imposto para a 
saúde, a ser incluído no valor 
da motocicleta. 

Paulo Davim defende tributo para saúde na venda de motocicletas

Assessoria

Agência Senado


